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Abstrakt 

 

 Diplomová práce se zabývá optimalizaci materiálového toku ve výrobním závodě. 

Sledovaný podnik Slezská tvorba, výrobní druţstvo se jiţ řadu let zabývá výrobou skleněných 

vánočních ozdob pro domácí i zahraniční trh. Jedná se výhradně o ruční výrobu a tok 

materiálu mezi jednotlivými pracovišti je zajištěn pouze zaměstnanci druţstva. Celý proces od 

přijetí objednávky po expedici se odvíjí od poţadavků zákazníka. 

Cílem práce je analyzovat materiálový tok ve výrobním závodě Slezská tvorba a na 

základě zjištěných informací pomocí vhodně aplikované metody zpracovat optimalizaci 

materiálového toku. 

 

Klíčová slova 

 

logistika, logistický proces, Just-in-time (JIT), Kanban, MRP, informační tok, 

materiálový tok, Síťová analýza, metoda CRAFT, Sankeyuv diagram, 

 

Abstract 

 

This thesis deals with the optimization of material flow in the factory. Monitored Silesian 

enterprise creation, production team has spent many years engaged in the manufacture of 

glass Christmas ornaments for domestic and foreign markets. This is only the manual 

production and material flow between sites is provided by workers cooperatives. The entire 

process from receipt of order to dispatch depends on customer requirements. 

 The aim is to analyze the material flow in the Silesian factory production and based on 

the information gathered through appropriate methods applied to process optimization of 

material flow. 
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Úvod 

 

Úkolem kaţdé logistiky je dostat dané mnoţství materiálu a výrobků v určeném čase 

na vymezené místo dodaní. Způsoby, které se pouţívají, jsou rozlišovány podle způsobu 

objednávání, zadávání do systému, zpracování objednávek, způsobem dopravy do výroby, 

meziskladů a skladů, skladováním, balením, expedicí, dopravou a doručováním na místo 

určení. 

Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci materiálového toku ve výrobním 

závodě, který se jiţ řadu let zabývá výrobou skleněných foukaných vánočních ozdob. 

Dlouholetá tradice a zkušenosti získané vysokým pracovním nasazením, ochotou nabízet 

výrobky nejvyšší kvality a rychle rostoucí konkurencí vede vedení závodu k myšlence 

předejít od stagnace k prosperujícímu závodu umějícímu pruţně reagovat na podmínky trhu  

a vyvíjet vysoké pracovní nasazení a úsilí k tomu, aby byli na trhu mezi těmi nejlepšími. 

Jako kaţdý podnik se i Slezská tvorba musí připravit na nadcházející sezonu.  

Pro výrobní druţstvo je předvídání o to horší, ţe se specializuje na výrobu vánočních ozdob  

a musí zároveň sledovat nové trendy a současně plnit poţadavky a přání zákazníků.  

Ty se mohou od sebe značně lišit. 

V této diplomové práci zaměříme svoji pozornost na optimalizaci materiálového toku 

a vhodnou aplikací vybrané metody se budeme snaţit eliminovat náklady na přepravu mezi 

jednotlivými dílnami. Metodou pro výběr a stanovení optimálního řešení bude metoda 

CRAFT. Tato metoda se zaměřuje na prostorové uspořádání pracovišť a jejich vzájemnou 

výměnou, aby nalezla nejlepší moţné řešení pro minimalizaci nákladů. 

Dílčí cíl diplomové práce je zaměřen na stanovení spotřeby barev k barvení 

skleněných vánočních ozdob. Barvy jsou pouţívány k nanášení a povrchové úpravě ozdob  

a zjištění její přesné spotřeby. 
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1. Teoretická východiska řešené problematiky 

 

1.1 Historický vývoj logistiky 

 

 Logistika je stará tisíce let a její vznik je spojován s válečnými taţeními. Slovo 

logistika byl odvozen od latinského slova logos a v překladu znamená počítání, rozum, řeč 

nebo slovo. Ovšem v počátku jejího vývoje byl význam slova logistika dokonce vymezen 

byzantským císařem Leontosem (886 – 911), který charakterizoval logistiku takto: 

 Předmětem logistiky je muţstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou  

a municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a kaţdou akci v polním taţení příslušně 

připravit, tzn. vypočítat prostor a čas, správně ohodnotit terén z hlediska pohybu vojska,  

i moţnosti protivníkova odporu a tyto funkce zvládnout z hlediska pohybu vojsk i v případě 

nutnosti jejich rozdělení. [10] 

Logistika byla také spojována s počítáním s číslicemi a pozdějších dobách dokonce  

i s počítáním s písmeny. 

 Později byl význam slova logistika upraven v práci švýcarského generála Antonie 

Henri Jominiho z roku 1837 pod názvem Náčrt vojenského umění, ve kterém specifikuje 

význam důstojníka a jeho nezastupitelnou úlohou při zajišťování ubytování a táborů, přesunů 

jednotlivých útvarů a válečného materiálu i přesného načasování bojů s protivníkem. Podle 

Jominiho musel být důstojník dostatečně připraven a dokonce musel mít vynikající 

předpoklady pro důstojnickou činnost. V Evropě však tento dokument nedosáhl takového 

významu, jakého dosáhl v zahraničí. USA tuto práci také vyuţila pro rozvoj námořnictva. 

Aţ druhá světová válka díky překonávání velkých vzdálenosti a nutností přesunu 

velkého mnoţství vojsk, munic a válečné techniky posunula vývoj logistiky směrem 

k dnešnímu chápání a od této doby byla tato věda dále rozvíjena. Po druhé světové válce 

došlo ke čtyřem zásadním milníkům logistiky. 

Do roku 1950 docházelo jen k málo propojovaným činnostem logistiky. Do roku 1970 

se formovala teorie a praxe logistiky. Do roku 1985 se logistika zaměřovala především na 

hmotné a hodnotové toky a rozvíjela se hlavně v USA a postupně se rozšířila i do Evropy.  

Po roce 1985 se logistika zaměřuje na systém integrované logistiky. 
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Dnešní logistika představuje systém zaměřený na dopravu, skladování, řízení zásob, 

balení, expedici a další nezbytné činnosti související s danou problematikou. 

 

1.2 Definice pojmu logistika 

 

 V mnoha publikacích se setkáváme s různými pohledy a názory na problematiku 

logistiky. Logistika je chápána jako proces zahrnující rozmanité operace potřebné  

pro zabezpečování chodu celého logistického řetězce a často bývá různými odborníky  

v mnoha publikacích definována odlišně. Pro názornost v této práci uvádíme některé z nich. 

 Logistika je proces plánování, realizace a řízení účinného, nákladově úspěšného toku  

a skladování surovin, inventáře ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací z místa 

vzniku zboţí na místo spotřeby. Tyto činnosti mohou zahrnovat sluţbu zákazníkovi, 

předpověď poptávky, distribuci informací, kontrolu zařízení, manipulaci s materiálem, 

vyřizování objednávek, alokaci pro zásobovací sklad, balení, dopravu, přepravu, skladování  

a prodej. [10] 

 Christof Schulte definuje logistiku jako integrované plánování, formování, provádění 

a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, 

uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. [11] 

 Logistika se zabývá toky materiálů, výrobků, lidí, energií a informací, jejich 

plánováním, řízením a realizací v systémech sloţených z řetězce na sebe navazujících 

organizačních stupňů tak, aby se správné objekty dostaly na správné místo, ve správný čas  

a za nejpříznivějších (správných) nákladů. [8] 

 

1.3 Cíle logistiky 

 

 Cílem kaţdé logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů s jejími 

komponentami, logistickými sluţbami a logistickými náklady. Definiční součástí logistiky  

je její zaměření na poţadavky trhu. Z těchto důvodů představují logistické výkony vţdy 

marketingové nástroje a jako takové je nutno je i posuzovat. [11] 
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Cíle podnikové logistiky: 

 na jedné straně, musí vycházet (musí být odvozovány) z podnikové (globální) strategie 

a napomáhat splňovat celopodnikové cíle, 

 na druhé straně musí zabezpečit přání zákazníků na zboţí a sluţby s poţadovanou 

úrovní a to při minimalizaci celkových nákladů. [10] 

Cíle logistiky se dělí pomocí různých kritérií a hledisek, následující obrázek č. 1  

je dělí na prioritní a sekundární, které se dále člení. 

 

Cíle podnikové logistiky

Vnější cíle

Složka výkonová 

Vnitřní cíle

Složka ekonomická

Prioritní Sekundární 

 

 

Obrázek 1:Rozdělení cílů podnikové logistiky 

 

Upraveno dle zdroje: SIXTA, Josef. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 

315 s. ISBN 80-251-0573-3. 

 

1.4 Systémový přístup logistiky 

 

 Logistika představuje systém, na který musíme nahlíţet jako na celek.  Pokud 

se snaţíme vykonávat jednotlivé činnosti logistického kanálu samostatně, nikdy to nepovede 

k vyváţenému výsledku, ale ke krátkodobému cíli, který nebude mít dostatečný efekt. 
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Samostatné činnosti mohou krátkodobě vypadat efektivně, např. při velké zásobě na skladě 

budeme mít dostatečné mnoţství zboţí pro výrobu, z dlouhodobého hlediska máme uloţené 

peněţní prostředky v zásobách na skladě a důsledkem toho můţe dojít k zastarávání zboţí  

a ke ztrátám, pokud nebudeme schopni zajistit zakázky a odbyt. 

 Systémový přístup říká, ţe všechny funkce nebo činnosti je třeba chápat v tom smyslu, 

jak ovlivňují a jsou ovlivňovány jinými prvky a činnostmi, se kterými (v daném systému) 

přicházejí do styku. Toto vymezení vychází z myšlenky, ţe pokud člověk pohlíţí na určitou 

akci izolovaně, není si schopen udělat celkový obraz o tom, jak tato akce ovlivní jiné činnosti 

(nebo je jimi ovlivněna). V zásadě zde platí, ţe výsledek působení série činností  

je významnější neţ výsledek působení jednotlivých prvků. [1] 

Systémový přístup je zaměřen na řízení personálu a materiálového toku v rámci celého 

logistického kanálu. 

 

1.5 Faktory, které ovlivňují logistiku 

 

Při podnikání je důleţité vědět a soustředit se na okolí podniku, na jeho vnitřní a vnější 

prostředí. Okolí a lidé, se kterými přichází podnik do styku, jej můţe ovlivnit různou měrou. 

Jiné podmínky mohou nastat při změnách v managementu společnosti, jiné při změně majitele 

podniku. Změna zákaznického chování můţe vést ke změně technologie výroby, změně 

výrobního procesu nebo ke změně celého zaměření podniku. 

V tomto směru musí podnik vědět, jaké podmínky ho ovlivňují, musí umět vyuţívat 

aktuálnost informací a umět pruţně reagovat na změny a podmínky trhu. I změna nákupního 

chování můţe být impulsem pro konkurenční výhodu, na druhou stranu neumět pruţně 

zareagovat můţe být pro podnik pohromou. 

Celý logistický proces a jeho koncepce, návrh a plánování je ovlivněn mnoha faktory.   

Při rozhodování o koncepci logistiky musíme vědět, které podmínky nás ovlivňují, případně  

i omezují. V dnešní době existuje 5 základních oblasti, které nás mohou ovlivnit: 

 

 poţadavky trhu, 

 výrobní program, 



6 

 

 způsob dopravy,  

 technologické určující faktory,  

 právní rámcové podmínky logistiky.[11] 

 

Podmínky, které nás budou v průběhu celého podnikání ovlivňovat, se mohou 

v průběhu času také měnit. 

 

1.6 Logistika výrobního podniku 

 

Výrobní logistika je obecně vnímána jako ta část logistiky, která se primárně zabývá 

vnitropodnikovou přeměnou materiálového toku. Cílem této logistiky je zajistit účelnost  

a dostatečnost materiálového toku v celém výrobním procesu při současném zajištění  

a uspokojování potřeb a přání zákazníků. 

Obecným úkolem výrobního plánování je vytvoření podmínek pro zajištění techniky 

bezporuchového, hospodárného průběhu výrobního procesu při současném zabezpečení 

příznivých pracovních podmínek. Jeho předmětem můţe rovněţ být rozvojové plánování 

výrobních pracovišť, jakoţ i plánování obnovy, přestavby a rozvoje jiţ existujících provozů 

(závodů). 

Z obecného vymezení úkolů podnikového výrobního plánování lze odvodit všeobecně 

platné hlavní cíle: 

 optimální výrobní a materiálové toky, 

 pracovní podmínky příznivé pro pracovní sílu, 

 příznivé vytíţení ploch a prostorů, 

 vysoká pruţnost (flexibilita) při vyuţití budov, staveb a zařízení.[11] 

 

Řešení optimalizace výrobního procesu je velmi sloţitou operací, která v sobě 

zahrnuje sledování materiálových toků a především nákladových poloţek. Nákladové poloţky 

jsou velmi rozmanité a často je nelze všechny obecně kvantifikovat do vyčíslitelných 

koncových poloţek a čísel. Tyto poloţky jsou často zaměřené na určitou oblast nákladů, např. 

na dopravní náklady. Tyto náklady jsou také kvantifikovatelné a můţeme se zaměřit  
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na konkrétní příčiny vzniku těchto nákladů. Musíme se v první řadě zaměřit na oblasti,  

kde dochází ke vzniku nákladů a následně se je snaţit eliminovat. 

Důvody mohou vést k minimalizaci těchto nákladových poloţek, k efektu zlepšování  

a dosahování lepších výsledků. Jde o oblasti: 

 

 sníţení dopravních nákladů, 

 lepší prostorové uspořádání jednotlivých pracovišť a jejich změna,  

 náklady na udrţování výrobních ploch a pracovišť.  

 

1.7 Zásoby 

 

Zásoby představují v mnoha podnicích největší úloţiště peněz, jelikoţ váţou velkou 

část finančního majetku podniku. Současně drţet minimální zásoby ve skladech a umět zajistit 

dostatečné mnoţství materiálu do výroby můţe být pro mnohé nemoţné. Zásoby tak mohou 

ovlivňovat rentabilitu podniku a sniţovat čistou výnosnost. 

Členění zásob se liší podle jejich aktuální potřeby, podle toho, jsou-li důleţité  

pro výrobu nebo účetnictví. Zákon o účetnictví klasifikuje zásoby jako suroviny, materiál, 

polotovary, hotové výrobky, zboţí a zvířata. 

Podle stupně zpracování výrobních zásob se dělí na výrobní zásoby, zásoby 

nedokončené výroby, zásoby hotových výrobků. 

Funkční klasifikace zásob je členěna na běţnou zásobu, pojistnou zásobu, technickou 

zásobu, sezónní zásobu aj. 

 

1.8 Řízení zásob 

 

Řízení zásob není nic jiného neţ sledování toku materiálu od naskladnění materiálu  

do skladu, příjem zboţí, dodání materiálu do výroby a zpět do skladů a meziskladů, dopravou 

mezi různými pracovišti aţ po sklady hotových výrobků. 

Řízení oblasti materiálů je pro celkový logistický proces ţivotně důleţité. Ačkoliv  

se řízení materiálů přímo nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části 
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logistického procesu přímo ovlivňují úroveň poskytovaného zákaznického servisu, schopnost 

podniku konkurovat jiným firmám a hladinu prodeje a zisku, kterých je podnik schopen  

na trhu dosahovat.[1] 

Nesprávné rozhodování a schopnost managementu zajistit kvalitní řízení 

materiálového toku, tedy dostatečné mnoţství materiálu ve správném čase na správné místo 

v poţadované kvalitě můţe být pro celý výrobní proces nedostatkem pro zajištění plynulé 

výroby. Výroba se tak dostává do skluzu a podnik nemůţe dostát svým závazkům, čímţ  

se ocitá v potíţích a nemůţe splnit podmínky smlouvy, tedy zajistit zboţí pro konečné 

zákazníky. 

V této oblasti musí management pochopit úlohu řízení zásob a zajistit vše  

pro plynulost výrobního procesu. Řízení zásob dělíme do třech oblastí: 

 výrobní zásoby, 

 zásoby nedokončené výroby, 

 zásoby hotových výrobků, 

 

Mohou být vyuţity různé metody v řízení zásob. V Japonsku byly vyvinuty metody 

Just-in-time a Kanban. Pro řízení výroby jsou vyuţívány metody MRP a MRP II.  

 

1.8.1 Metoda Just-in-time 

 

 Koncepce Just-in-time řeší řadu problémů klasického materiálového hospodářství, 

zejména dublování řady operací mezi dodavatelem a odběratelem, jako je kontrola, 

skladování, příprava a kompletování materiálu atd. Bez ztráty pro hodnototvorný řetězec 

upouští od vlastního skladování materiálu a přechází na dodávky zabezpečující materiálové 

potřeby jednou nebo dokonce několikrát za den.[12] 

Metoda Just in Time je zaloţena na vysoké důvěře a spolupráci mezi dodavatelem  

a odběratelem. Tato metoda zohledňuje výrobní proces a dodává materiál v poţadované 

kvalitě a mnoţství právě včas do výroby. Díky této metodě dochází k minimalizaci zásob, 

úspoře nákladů za skladování, energie a zaměstnance aj. 
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Základní princip spočívá v odbourání skladů a přenechání dodávek materiálu 

bezprostředně do výroby, kterou zajišťuje dodavatel. Na dodavatele je kladen velký důraz  

na dochvilnost dodávek do výroby, stoprocentní kontrolu materiálu a jeho bezvadnost  

a včasnost. Tento systém také předpokládá zřízení informačního a materiálového toku mezi 

smluvními partery. Přechází se od pojmu dodavatel – odběratel k partnerství mezi oběma 

stranami, které je zaloţeno na důvěře a zkušenostech. 

 

1.8.2 Metoda Kanban 

 

 Metoda Kanban je od metody Just in Time zaměřena na řízení materiálového toku 

přímo ve výrobním cyklu. Kanban znamená v japonském překladu kartu nebo štítek, který 

putuje současně s opracovanými polotovary z procesu a upozorňuje následující pracoviště 

k zahájení činnosti. Kanban se vyuţívá především v sériové výrobě, který je zaloţený  

na principu tahu. Veškeré postupy a potřeby mezi jednotlivými pracovišti jsou uvedeny na 

této kartě. V tomto pojetí představuje Kanban zákazníka v kaţdém následujícím výrobním 

procesu, který vyţaduje jen to, co je potřeba. 

 

K nejpodstatnějším prvkům systému náleţí: 

 

 samo řídící regulační kruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem,  

 princip „vzít si“ pro následují spotřebitelský stupeň namísto všeobecného 

principu „přinést“,  

 flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků,  

 přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky,  

 pouţití karty Kanban jako nosiče informací.[12] 

 

1.8.3 Systém MRP I. (Material Requierements Planing) 

 

 Počítačový informační systém MRP je zaloţen na tradičním způsobu řízení  

pro plánování výroby a řízení zásob. Tento systém byl vyvinut pro plánování materiálových 

potřeb u závislých poptávek pro výrobní závody. Pomocí navrţeného modelu lze plánovat 

dodávky v určitém časovém horizontu a mít zásoby v době, kdy je výroba potřebuje, aniţ by 
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musela odebírat stejné mnoţství dodávek. Systémy MRP se řadí mezi systémy tradiční, tedy 

se systémy s tradičním řízením objednávek. 

 

1.8.3.1 Přednosti systému MRP I: 

 

 zlepšuje finanční výsledky podniku včetně návratnosti investic a vytváření zisku, 

 zlepšuje řízení výroby, 

 sniţuje objem předvýrobních zásob, 

 umoţňuje časové rozloţení objednávání materiálu, 

 lépe reaguje na poţadavky trhu. 

 

1.8.3.2 Slabiny systému MRP I: 

 

 nemá zabudovaný modul pro optimalizaci pořizovacích nákladů na materiál, 

 v případě nepředvídaných problémů s dodávkou a výpadkem některého materiálu 

přináší 

 riziko spojené s výpadkem výroby, 

 některé moduly jsou těţce přizpůsobitelné operačnímu prostředí organizace.[17] 

 

1.8.4 Metoda MRP II. 

 

Systém MRP II. je rozšířený model MRP I., který na tento model navazuje. Obsahuje: 

 základní výrobní plán (plán výroby a hrubý kapacitní plán) 

 celý systém MRP 

 některé prvky operačního řízení výroby a nákupu materiálu.[7] 

 

Udává, kolik potřebuje podnik surovin nebo materiálu, pokud je mu známa potřeba 

zákazníků při zadávání objednávky. V jakém časové sledu je moţné tuto objednávku 

realizovat a jaké finanční zdroje bude podnik pro tuto činnost potřebovat. Přitom se musí 

vycházet z podkladů, které poskytují aţ s 98%ní přesností. Těmito podklady mohou být 

objednávky, výrobní podklady, kusovníky nebo technologické postupy aj. 
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1.9 Informační tok 

 

Dobře zpracovaný informační tok má zcela zásadní význam pro správné fungování 

celého logistického řetězce. Informace k nám proudí přes komunikační kanál a jsou pro nás 

důleţitým prvkem získaným z našeho okolí. My jsme ovšem schopni pracovat pouze 

s omezenými informacemi. Informace musí být dobře zpracované, zaevidované, 

vyhodnocované a správně vyuţitelné při splnění zadaných cílů. Kaţdý podnik musí umět 

vyhodnotit ty informace, které skutečně potřebuje a musí umět s těmito informacemi dále 

pracovat. 

Informace vstupuje do popředí jako specifický zdroj, který na rozdíl od ostatních 

(materiálů, surovin, kapacit strojů a zařízení, ploch atd.) má specifickou vlastnost, ţe se jedná 

o zdroj obnovitelný, jeţ se sám generuje.[7] 

 

Obrázek 2: Komunikační kaná 

Upraveno dle zdroje: Komunikační kanál. [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z www: 

<http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/teaching/kui/pr> 

 

Současná situace umoţňuje podnikům vyuţívat informační technologie, které 

usnadňují komunikaci mezi dodavateli, zákazníky a odběrateli a ulehčuje celý informační tok. 

Proto také informační tok přesahuje podnikový systém a umoţňuje tok informací za hranice 

podniku. 

http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/teaching/kui/pr
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Cílem získávání a zpracovávání informací je vytvořit takový informační tok, v němţ 

budou vyuţity ty informace, které mají pro podnik hodnotu a můţe s nimi pracovat jako  

se získanými zkušenostmi. 

 

1.10 Informační systém logistiky 

 

 Dobře vyhodnocované a zpracovávané informace jsou logistickým výrobním 

činitelem, které ovlivňují celý logistický a výrobní proces. Informace slouţí podniku  

pro získávání informací z okolí a vedou podnik k dokonalejšímu, efektivnějšímu  

a hospodárnějšímu řízení podniku a úspoře nákladů. 

 

 Dokonalý informační systém můţe např. ovlivnit: 

 

 dobu skladování materiálu i hotových výrobků (řízení zásob, koordinaci mezi 

dodavateli, podnikem a odběrateli, aktuálními informacemi o situaci na trhu atd.), 

 dopravu (účinnou koordinaci všech článků přepravního řetězce), 

 výrobní proces (plynulými informacemi o stavu zásob – omezením meziskladů apod.), 

 vztahy podniku s dodavatelem, odběratelem, 

 situaci na trhu, 

 situaci uvnitř podniku 

 a další oblasti.[7] 

 

1.11 Cyklus zákaznické objednávky 

 

Cyklus zákaznické objednávky představuje veškerý čas od podání objednávky 

zákazníkem po vyřízení objednávky a naskladnění zboţí do skladu. Veškerý čas potřebný  

je sloţen z několika cyklů: 

 

1. příprava a předání objednávky, 

2. přijetí objednávky a její zanesení do systému, 

3. vyřízení objednávky, 

4. příprava/ kompletace objednávky a zabalení, 
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5. doprava objednaného zboţí zákazníkovi, 

6. příjem zboţí u zákazníka.[1] 

 

1.12 Doprava 

 

 Doprava je jednou z nejvýznamnějších sloţek logistického (dodavatelského) řetězce 

od dodavatelů surovin aţ ke konečnému spotřebiteli. Její funkcí je zabezpečit pohyb zboţí 

v rámci oběhových i výrobních procesů. Je i významnou součástí spojovacího článku mezi 

výrobou a zákazníkem, kterou se zabývá fyzická distribuce zboţí. Doprava je záměrná 

pohybová činnost, která spočívá v přemisťování věcí nebo osob prostřednictvím pohybu 

dopravních prostředků po dopravních cestách.[10]  

 Doprava je členěna pomocí různých hledisek, dělí se na dopravu: 

 

 vnitropodnikovou (vnitřní) dopravu a 

 mimopodnikovou (vnější) dopravu. 

 

1.12.1 Vnitropodniková (vnitřní) doprava 

 

Vnitropodniková doprava zabezpečuje logistický proces pomocí dopravních prvků  

pro zajištění plynulého chodu výrobního procesu. Tento chod je zajištěn aktivními i pasivními 

prostředky pro přepravu. Důleţitými faktory pro vnitřní dopravu jsou: 

 vzdálenost přepravní trasy, 

 intenzita přepravy, 

 mnoţství přepravovaného materiálu, 

 časový horizont důleţitý pro překonání přepravy. 

 

Díky těmto faktorům je moţné nalézt nejvhodnější řešení pro volbu a správný výběr 

aktivních a pasivních přepravních prostředků podle zaměření a druhu výroby. 
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1.12.2 Pasivní prvky 

 

 Mezi pasivní prvky logistických systému patří nejen přepravní prostředky, ale řadí  

se mezi ně také materiál, obaly a obalové materiály, odpad a informace. 

 

1.12.3 Aktivní prvky 

 

Aktivní prvky jsou představovány různými typy a technickými prostředky  

pro přepravu prvků pasivních. Jsou zajišťovány funkcemi nákladky a výkladky, balením, 

manipulací s materiálem, kompletací, přepravou, kontrolou aj. 

Aktivní prvky logistických systémů se nejběţněji klasifikují podle vykonaného druhu 

přepravy a dělí se na:  

 

 skladovací prostředky, 

 dopravní prostředky a 

 prostředky a zařízení určené pro manipulaci. 

 

1.12.4 Manipulační a přepravní prostředky 

 

Manipulační a přepravní prostředky jsou stěţejním prvkem logistiky. Logistika  

se bez manipulace s materiálem a dopravou nebo přepravními prostředky neobejde. Pomocí 

těchto prvků je moţné přepravovat suroviny, materiál, polotovary nebo hotové výrobky 

z jedné výrobní linky na druhou nebo přepravovat dané mnoţství surovin mezi organizačními 

jednotkami případně organizacemi. 

 

1.12.5 Manipulační jednotka 

 

 Manipulační jednotka je jakékoliv mnoţství materiálu, které tvoří jednotku schopnou 

manipulace, aniţ by bylo nutno dále ji upravovat. S manipulační jednotkou se manipuluje 

jako s jedním kusem.[10] 
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1.12.6 Přepravní jednotka 

 

 Přepravní jednotka je mnoţství materiálu, které je moţné přepravovat najednou,  

aniţ by manipulátor musel toto mnoţství dělit. Takové mnoţství se přepravuje  

jiţ v přepravním prostředku k tomuto účelu určeném. 

Přepravní prostředky jsou tvořeny různými typy a rozdílně provedenými vozíky, 

přepravkami a dalšími pasivními prvky pro přepravu, jakými jsou např. palety, přepravky, 

bedny, roltejnery a kontejnery, dostavníky a přepravníky, výměnné nástavby, které jsou 

určeny pro jejich přepravu. 

Druhy manipulačních prostředků se liší podle vzdálenosti, kterou musí překonávat  

pro přepravu manipulačních prostředků. Liší se tím, je-li přepravované mnoţství 

přepravováno horizontálně nebo vertikálně, na krátké nebo dlouhé vzdálenosti. Těmito 

prostředky jsou: 

 

 výtahy,   

 zvedací plošiny, 

 zvedáky, 

 kladky a kladkostroje, 

 jeřáby, 

 nakládače, 

 podvozky, 

 vznášedla, 

 paletové vozíky nízkozdviţné, 

 motorové VZV a NZV aj. 

 

1.12.7 Mimopodniková (vnější) doprava 

 

Mimopodniková doprava je určována podle druhu přepravy, jde-li o přepravu 

zajištěnou po pozemní komunikaci, pomocí vzdušných sil nebo po vodě. Také podzemní 

doprava dnes nabývá na významu. Vhodnou přepravu podniky volí podle druhu a zaměření 

výroby a podle skupenství, velikosti a hmotnosti vyráběného produktu. Vnější doprava  

je rozdělena na veřejnou a soukromou, ta je pak nejčastěji členěna na: 
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 dopravu ţelezniční, 

 dopravu silniční, 

 dopravu lodní, 

 dopravu leteckou, 

 dopravu potrubní a 

 dopravu kombinovanou. 

 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny základní vlastnosti jednotlivých druhů 

mimopodnikové (vnější) dopravy. 

 

DOPRAVA Nákladovost Rychlost Pružnost Kvalita Frekvence 

Silniční V V VV S VV 

Železniční N S N VN N 

Vodní VN VN N S N 

Letecká VV VV V V N 

Potrubní N N VV VV P 

 

VYSVĚTLIVKY 

VV- velmi 

vysoká 

V - vysoká S – střední N – nízká VN – velmi 

nízká 

P - plynulá 

 

Tabulka 1: Základní vlastnosti jednotlivých druhů vnější dopravy 

Upraveno dle zdroje: SIXTA, Josef. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 

315 s. ISBN 80-251-0573-3. 

 

1.13 Koncepce celkových nákladů 

 

 Logistika s nejmenšími celkovými náklady je takový stav, kdy se při dosaţení 

stanovené úrovně zákaznického servisu minimalizuje součet všech logistických nákladů.  

Pro úspěšnou implementaci analýzy nákladových vazeb však musí mít management 

k dispozici příslušná data o jednotlivých druzích nákladů. Management by neměl stanovovat 

politiku výše a obratu zásob svévolně, ale na základě kvalitních znalostí o nákladech  
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na udrţování zásob, o celkových nákladech logistického systému a potřebné strategii 

zákaznického servisu. 

 Šest základních nákladových oblastí mezi sebou vzájemně propojených pokrývá  

14 hlavních logistických činností.[10] 

 

 Jednotlivé oblasti logistického systému jsou uvedeny níţe: 

 Úroveň zákaznického servisu 

 Přepravní náklady 

 Náklady na udrţování zásob 

 Skladovací náklady 

 Mnoţstevní náklady 

 Náklady na informační systém.[10] 

 

1.13.1 Kalkulace nákladů 

 

Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých sloţek nákladů a jejich úhrn  

na kalkulační jednici. Kalkulační jednice je určitý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo 

sluţba) vymezený měřící jednotkou, např. jednotkou mnoţství (kusy), hmotnosti (kg), délky 

(m), plochy (m
2
), času (h), apod. Mohou to být výkony odbytové, prodávané mimo podnik, 

nebo vnitropodnikové, předávané uvnitř podniku.[10] 

 

1.13.2 Všeobecný kalkulační vzorec 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. provozní reţie 

 vlastní náklady výroby 

5. správní reţie 

 vlastní náklady výkonu 

6. odbytová reţie 

 úplné vlastní náklady výkonu 

7. zisk (ztráta) 

cena výkonu 
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1.13.3 Metody kalkulace 

 

 Metody kalkulace stanovují způsob zjišťování nákladů na kalkulační jednici. 

Jednotlivé metody jsou rozděleny takto: 

1. kalkulace dělením 

 prostá kalkulace dělením 

 stupňovitá kalkulace dělením 

 kalkulace dělením s poměrovými čísly 

2. kalkulace přiráţkové 

3. kalkulace ve sdruţené výrobě 

 zůstatková (odečítací) metoda 

 rozčítací metoda 

 metoda kvantitativní výtěţe 

4. kalkulace rozdílové (metoda standardních nákladů, metoda normová). 

 

1.14 Materiálový tok 

 

Efektivní materiálový tok vyţaduje, aby postupoval výrobním procesem  

co nejefektivněji a plynule přecházel z jedné výrobní etapy do druhé s co nejkratšími 

dopravními cestami. Jeho úkolem je minimalizovat časové a materiálové ztráty v průběhu 

celého výrobního procesu a přitom dbát na to, aby nedocházelo k protisměrným pohybům. 

Součástí procesu logistického řízení je řízení toku materiálu, které v sobě zahrnuje 

správu surovin, součástek, vyrobených dílů, balících materiálů a zásob ve výrobě. 

Ve výrobní sféře můţe nedostatek správných materiálů v době, kdy je jich zapotřebí, 

vést ke zpomalení výroby nebo dokonce k výpadku výroby, jejímţ důsledkem pak můţe dojít 

k vyčerpání zásob hotových výrobků. 

Zásadní a důleţitý rozdíl mezi procesem řízení oblasti materiálů a procesem distribuce 

hotových výrobků spočívá v tom, ţe poloţky, které jsou předmětem řízení materiálů, jsou 

budoucí výrobky, suroviny, součástky a díly, které podléhají procesu zpracování ještě před 

tím, neţ se dostanou ke konečnému zákazníkovi.[6] 
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 Důleţitým prvkem sledování materiálového toku je manipulace s materiálem  

a polotovary, především jejich mnoţství, velikost a hmotnost. Tyto vlastnosti mohou značně 

ovlivnit celý průběh materiálového toku. Vzdálenosti mezi jednotlivými pracovišti  

při manipulaci ovlivňují průběţnou délky přepravy mezi těmito pracovišti. A tak tato 

vzdálenost ovlivňuje uspořádání jednotlivých pracovišť, které mohou přinést značné úspory, 

pokud se zjistí, ţe jejich výměnou můţe dojít k úsporám při manipulaci s materiálem. 
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1.15 Logistické metody 

 

Důleţitým prvek hrajícím nezastupitelnou úlohu při rozmisťování pracovišť je sloţení 

a velikost materiálového toku a vzdálenost mezi jednotlivými pracovišti. Také další faktory 

ovlivňují materiálový tok, např. kříţení cest při průchodu jednotlivými pracovišti, objektů aj.  

Pro navrţení optimálního řešení se vyuţívají různé metody. 

 

Obrázek 3: Metody rozmisťování pracovišť 

 

Upraveno dle zdroje: NOSKIEVIČOVÁ, D. Management procesů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita, 2001, učební texty 
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Zobrazení materiálového toku a rozmístění pracovišť se provádí pomocí různých 

matematických a grafických metod. Matematické metody se dělí na analytické a heuristické, 

které se dále dělí na jednotlivé metody a postupy. Grafické metody jsou děleny pomocí 

různých postupů a diagramů. Nejpouţívanějšími metodami vyuţívanými v oblasti logistiky 

jsou uvedené v následujícím hierarchicky uspořádaném diagramu: 

 

1.15.1 Metoda CRAFT 

 

 Metoda CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique)  

se pouţívá pro nalezení optimálního rozmístění pracovišť a přitom vychází ze skutečné 

znalosti nákladů na jednotku přepravovaného materiálu, vzdálenosti mezi jednotlivými 

pracovišti a mnoţství materiálového toku. Pomocí matematických propočtů hledá optimum 

pro minimalizaci celkových nákladů na manipulaci s materiálem. Tak je moţné sníţit náklady 

na přepravu mezi jednotlivými pracovišti (provozy, dílnami) na minimum a přitom zajistit 

zákazníkům dostatečný zákaznický servis. 

Tato metoda vychází z matematického vzorce: 

 

Vysvětlivky:          (1) 

n   -   počet pracovišť i a j 

-  náklady na manipulaci mezi jednotlivými pracovišti i a j na jednotku 

 - vzdálenost, mezi jednotlivými pracovišti i a j v jednotkách, při daném nákladu  

          na manipulaci 

 

Zdroj: NOSKIEVIČOVÁ, D. Management procesů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita, 2001, učební texty 

 

1.15.2 Síťová analýza 

 

Síťová analýza vyuţívá graficko-analytické metody pro plánování, řízení a kontrolu 

sloţitých návazných procesů. Tyto procesy se dají rozloţit na dílčí a organizačně spolu 
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související činnosti. Tyto procesy se nazývají v síťové analýze projekty (výstavba budov, 

silnic; výzkumné úkoly; plánování zavádění informačního systému do podniku). Matematický 

základ síťové analýzy je teorie grafů.[18] 

Tato metoda vychází z grafů, které mají speciální strukturu při vyuţití operačního 

výzkumu a má široké uplatnění. Speciální síťové grafy jsou tvořeny soustavou uzlů  

a orientovaných hran. 

 

Obrázek 4: Názorný příklad uzlů a grafů při zpracování síťové analýzy 

 

 

Obrázek 5: Zobrazení síťového grafu se směrem postupu 

Dostupné z: Síťová analýza. [online]. [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: www  

<http://www2.ef.jcu.cz/~jfrieb/rmp/data/teorie_oa/SITOVA%20ANALYZA.pdf> 

 

Tento způsob se často vyuţívá při stanovování kusové výroby nebo při jednorázových 

projektech. 

 

1.15.3 Postupový diagram 

 

 Postupový diagram představuje: 

 grafické zobrazení sledu všech technologických, kontrolních a manipulačních operací 

v rámci daného procesu 

 čas trvání operací, 

http://www2.ef.jcu.cz/~jfrieb/rmp/data/teorie_oa/SITOVA%20ANALYZA.pdf
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 vzdálenosti pracovišť a způsob přepravy. 

Cíl: analýza posloupnosti operací, materiálového toku, vhodnosti přiřazení operace na 

pracoviště.[13] 

 

1.15.4 Sankeyuv diagram 

 

Pomocí tzv. Sankeyova diagramu lze jednoduše vytvořit rozmístění pracovišť,  

ve kterém se zakreslují jednotlivá pracoviště a jejich vzdálenosti. Šipky představují směr toku 

materiálu, čísla v závorkách dobu přepravy mezi jednotlivými pracovišti, tloušťka čáry 

mnoţství přepravovaného materiálu případně další údaje o přepravovaném mnoţství 

materiálu za jednotku času. Délka čáry udává přepravní vzdálenost. 

Takto zpracovaný diagram je jednoduše proveditelný a dává jasnou představu o tom, 

jakým způsobem lze materiálový tok sledovat a vyhodnocovat. 

Pro výrobní logistiku vnitropodnikové přepravy je vhodné nejprve analyzovat: 

 skladbu a mnoţství sortimentu pro kaţdý výrobní program, 

 samotný tok materiálu a 

 prostorové uspořádání pracovišť, rozmístění strojů a zařízení, plochu 

meziskladů aj. 

 

Obrázek 6: Sankeyuv diagram 

Vysvětlivky:1, 2 – výroba, 3 – expedice, 4 – sklad 

Zdroj: SLÍVA, A. Základy logistiky. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita, 2004, 95 s. ISBN ISBN 80-248-0678-9 (broţ.). 
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1.16 Rozbor toku materiálu, graf P-Q 

 

Důleţitou součástí většiny projektů je rozbor různých druhů výrobků (nebo materiálu 

či součástí) ve srovnání s vyráběným mnoţstvím kaţdého jednotlivého druhu. Z tohoto 

pohledu rozboru vychází většina projektů manipulace s materiálem a dopravy, skladování 

nebo plánování výroby. 

 Tento rozbor má charakter: 

 Rozdělení nebo seskupení různých výrobků či poloţek (obrázek č. ….) a 

 Tabulky nebo výpočtu mnoţství kaţdého seskupení nebo kaţdého výrobku, 

poloţky nebo varianty v rámci rozdělení (seskupení).[6] 

 

 

 

Obrázek 7: Křivka P-Q (výrobek a množství) 

 

Zdroj: SLÍVA, A. Základy logistiky. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita, 2004, 95 s. ISBN ISBN 80-248-0678-9 (broţ.). 

 

 

 Z grafu lze snadno zjistit různé mnoţství materiálu s velkým a malým obratem. 

Písmeno M představuje materiály vhodné pro hromadnou nebo velkosériovou výrobu, naopak 

písmeno J je vhodné pro zakázkovou výrobu a tudíţ je zaměřeno na individuální výrobu. 
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V grafickém zobrazení mezi písmeny M a J na křivce P-Q je moţné se zaměřit  

na kombinovanou výrobu. Z tohoto pohledu je zřejmé, ţe některé výrobky budou zaměřeny 

na hromadnou, jiné na kombinovanou a další na zakázkovou výrobu. 

 Křivka můţe mít různý tvar, např. mělká P-Q křivka je vhodná pro univerzální systém 

jednotného systému uspořádání výroby pro všechny výrobky nebo hluboká P-Q křivka, jejíţ 

výroba by měla být rozdělena pro výrobky u výrobní plochy do dvou odlišných systémů 

dopravy i manipulace. 
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2. Charakteristika výrobního družstva Slezská tvorba 

 

 

2.1 Historie Slezské tvorby  

    

Vznik slezské tvorby sahá do 50. let minulého století, 

kdy skupina převáţně ţen na ustavující schůzi valné 

hromady zaloţila výrobní druţstvo pod názvem Slezská 

tvorba. Druţstvo vzniklo reorganizací podniku ÚLUV 

v Opavě, původně z firmy Mestenhauser. Celkový počet 

druţstevnic čítal na 114 členek, z nichţ bylo přibliţně jen  

5 % muţů. Stalo se tak 4. září 1951 a Slezská tvorba jako 

výrobní druţstvo se zaměřila na výrobu vyšívaných ubrusů a předtaţených gobelín. 

Provozovny byly zřízeny v Opavě, Krnově a Březové. 

V následujících letech se druţstvo rozrostlo a rozšířilo výrobu o tkalcovnu brokátu, 

výrobu dřevěných hraček, malovaných gobelínů, keramických knoflíků, divadelních zařízení 

a skleněných vánočních ozdob. V roce 1953 došlo k rozvoji podniku a výroba se nově 

zaměřila na dámskou a dívčí konfekci. 

Výroba vánočních ozdob byla původně prováděna v Jakubčovicích nad Odrou. 

Zakladateli této tradice a její výroby byly rodiny Pohořelských a Lhotských. Tyto rodiny  

se do Opavy přestěhovaly ze Vsetínska. Mezi léty 1955 – 1960 došlo k reorganizaci výroby 

druţstva a celý provoz v Jakubčovicích byl natrvalo přesunut do Opavy na Provaznickou 

ulici. 

V roce 1959 získalo druţstvo pozemky v Opavě na Sadové ulici a začala výstavba 

nového závodu. Po dvou letech byla stavba dokončena a převáţná část závodu zde byla 

přesunuta. Od roku 1962 zde vedle ústředí závodu probíhala výroba vánočních ozdob, 

dřevěných hraček a dámské konfekce. 

V roce 1974 došlo ke sloučení závodu Slezská tvorba s výrobním druţstvem Moděva, 

které vlastnilo dům Boţí koutek. V této budově sídlilo učňovské středisko a 5 zakázkových 

provozoven s maloobchodní prodejnou. V této době jiţ měla Slezská tvorba 800 členů. 

 

 

Obrázek 8: Logo Slezské tvorby 



27 

 

2.2 Slezská tvorba v 90. letech 

 

V devadesátých letech došlo k transformaci ekonomiky k trţnímu hospodářství a také 

Slezská tvorba musela čelit novým podmínkám. Došlo k privatizaci zakázkových provozoven, 

čímţ došlo k ukončení zakázkové výroby v druţstvu. 

Značný pokles poptávky začátkem devadesátých let donutil druţstvo přeměnit 

dosavadní orientaci z domácího trhu na trhy zahraniční, coţ se podařilo, ne však v celém 

rozsahu. Se stoprocentní jistotou se dále rozvíjela výroba vánočních ozdob a konfekce. 

Naopak u dřevovýroby došlo k odmítnutí tohoto sortimentu a v roce 1992 došlo 

k úplnému zrušení zmiňované výroby. Volné prostory byly vyuţity pro rozšíření výroby 

skleněných vánočních ozdob. 

Výjimečný rok pro chod celého závodu měla povodeň, která zasáhla výrobní druţstvo 

v červenci roku 1997. Ve dnech 7. aţ 9. července 1997 povodeň zatopila hlavní výrobní 

budovu a zničila značnou část majetku. Celková škoda byla vyčíslena na 10,5 milionu korun. 

V následujících týdnech byla obnovena výroba vánočních ozdob a výroba konfekce. 

Výrobu gobelínových obrázků se jiţ obnovit nepodařilo. 

 

2.3 Družstvo v novém miléniu 

 

Po roce 2000 došlo k rozvoji výroby konfekce a vánočních ozdob v důsledku změny 

ve výrobním programu. Tyto dvě činnosti se staly klíčovými vývozními programy druţstva. 

Výroba konfekce byla zaměřena na partnery pro zahraniční trhy Itálie a Německa, v menší 

míře pak na domácí trh. Konfekce byla dodávána do prodejen v Praze, Prostějově a Liberci, 

především pak do vlastní podnikové prodejny na Horním náměstí v Opavě. 

V důsledku konkurence, posilující koruny a malého růstu produktivity práce zemí 

východní Evropy došlo v průběhu roku 2008 ke sniţující se poptávce a objednávkách  

po dámské konfekci. Z důvodu těchto příčin byla výroba dámské konfekce počátkem roku 

2009 ukončena. Uvolněné prostory nyní slouţí pro nové nájemníky, kteří zde provozují 

různou výrobní a obchodní činnost. 

 Od roku 2009 se proto stala hlavní činností výrobního druţstva výroba vánočních 

ozdob. Výroba vánočních ozdob je stále zaměřena na export, na domácím trhu však dochází 

k renesanci a zvyšující se poptávce po tomto sortimentu. 
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2.4 Vánoční ozdoby 

 

 Ručně vyráběné skleněné vánoční ozdoby jsou hlavní a jedinou výrobní činností, 

kterou v současné době Slezská tvorba uskutečňuje. Hlavní sortiment tvoří koule různých 

průměrů a velikostí, olivy, formy, zvonky, špice a různě volně foukané tvary. Tyto výrobky 

jsou distribuovány společně ve spolupráci s firmou Ornex v Jablonci do velkých obchodních 

domů a zahradnictví téměř všech evropských států. Výrobky jsou také distribuovány do USA, 

Austrálie, na Nový Zéland. V nedávné době byla uskutečněna zakázka pro vánoční strom  

ve Vatikánu. Celkový počet nabízených skleněných ozdob čítá na 10 000 kusů. 

 

2.5 Identifikační údaje Slezské tvorby, výrobního družstva 

 

Název společnosti: Slezská tvorba, výrobní druţstvo 

Sídlo společnosti: Sadová 121/ 4, Opava, 746 01 

Právní forma:   druţstvo 

Den zápisu:   24.10.1951 

IČO:   00031364 

DIČ:   CZ 00031364 

Zapsána:  spisová zn. DrXXIII 43, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě 

Předmět podnikání:  výroba a zpracování skla 

Statutární orgán:  představenstvo 

 

2.6  Představenstvo družstva 

 

V současné době má Slezská tvorba, výrobní druţstvo celkem 11 členů, z nichţ 3 jsou 

zastoupeni ve vedení druţstva. 

 

 předseda představenstva:   Ing. Jaroslav Veverka  

 místopředseda představenstva:  Veronika Štáblová 

 člen představenstva:    Hana Rybková 
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2.7 Zaměstnanci Slezské tvorby 

 

Výroba Slezské tvorby je zajištěna vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří mají 

dlouholeté zkušenosti s výrobou skleněných ozdob. Zručnost a zkušenost zaměstnanců nelze 

získat za velice krátké období ve zkušební době, doba pro zapracování je proto mnohem delší. 

Mnozí ze zaměstnanců nakonec zjistí, ţe nemohou obstát v takto náročné ruční výrobě a jsou 

nuceni současnou pracovní pozici opustit. 

 Celkový počet zaměstnanců se liší v průběhu celého roku. Určitý počet zaměstnanců 

pracuje na dobu neurčitou, viz tabulka č. 2 a ostatní mají sjednanou práci na dobu určitou. 

Proto se mohou počty od uvedené tabulky lišit. V současné době má výrobní druţstvo 

zaměstnáno okolo 50 pracovníků. Zaměstnanci pracují v úkolové mzdě, ve které jsou 

hodnoceni podle druhu a velikosti vyrobených skleněných ozdob přepočtené na tucet takto 

vyrobených kusů. Mzdové náklady jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 Zaměstnanci jsou schopni při výrobě vánočních ozdob o průměru 6 cm vyrobit  

za směnu 100 tuctů. Při výrobě vánočních ozdob o velikosti 8 cm je schopen zaměstnanec 

vyfoukat 60 aţ 70 tuctů. Při foukání 10 cm ozdob čítá celkový počet okolo 50 tuctů. 

V případě, ţe je výroba zaměřena na foukané špice, je jejich celkový počet 250 za směnu. 

hospodářské 

středisko 
plán v Kč 

skutečnost 

2010 
index v % 

skutečnost 

2009 
index 10/09 

HS 3 (zaměst.) 4 842 000 5 072 531 104,76 4 961 628 102,24 

HS 12 (vedení) 1 010 000 1 000 516 99,06 1 080 534 92,59 

celkem 5 852 000 6 073 047 103,78 6 042 162 100,51 

Tabulka 2: Tabulka mzdových nákladů za rok 2010 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010 

 

hospodářské 

středisko 

nepř. stav 

plán 

nepř. stav 

skutečnost 

index v 

% 

přep. stav 

plán 

přep. stav 

skutečnost 

index v 

% 

HS 3 (zaměst.) 36 35 97,22 36 35 97,22 

HS12 (vedení) 4 4 100 4 4 100 

celkem 40 39 97,50 40 39 97,50 

Tabulka 3: Počet zaměstnanců za rok 2010 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010 
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3. Vývoj nových trendů pro období vánoc 

 

 Příprava tradičních skleněných vánočních ozdob začíná na začátku kaţdého roku. 

Kaţdoročně probíhají v měsíci lednu dva důleţité mezinárodní veletrhy ve Frankfurtu nad 

Mohanem, které ovlivní vánoční svátky pro následující sezónu. Veletrh bytového textilu 

Heimtextil a vánoční veletrh Christmas World. Tyto veletrhy určují směřování, jakými  

se budou vánoce pro dané období ubírat. Určují se trendy a motivy, barevná paleta a další 

detaily, které tvoří módní škálu vánočních ozdob. Kaţdoročně ţádá veletrh Christmas World 

agenturu Bora.herke, aby připravila nové vánoční trendy. 

 Pro sezonu 2011/2012 byly představeny 4 trendy s přírodními motivy. Kaţdý z těchto 

trendů je zaměřen na jinou skupinu spotřebitelů: 

 

1. luxus hojné scenérie, 

2. hloubka jemného horizontu, 

3. nezkrotná energie přírodní síly a 

4. květinová lehkost nádherné zahrady.[25] 

 

 Kaţdý z těchto trendů obsahuje jiné motivy, odstíny a druhy barev. Např. hojné 

scenérie jsou exotické, extravagantní a rafinované, barevně obsahují teplé barvy oranţovou, 

tyrkysovou nebo čokoládově hnědou. 

 Jemnému horizontu naopak dominují bary šafránově ţluté, břidlicově šedé nebo 

růţové barvy.  Styl obsahuje výrazné textury s neobvyklými akcenty např. velur, flanel nebo 

len společně s tvrdými materiály skla, nerezové oceli, olovnatého křišťálu či leštěného dřeva. 

Tento styl se vyznačuje decentním, jemným a přitom jednoduchým stylem. 

 

3.1 Výstava Christmas World 2012/13 

 

V letošním roce proběhla výstava Chrismas World na výstavišti ve Frankfurtu nad 

Mohanem ve dnech 28. aţ 31. ledna 2012. Na této výstavě došlo k představení nových trendů 

a inovací pro období vánoc 2012/13.  Výstavy se zúčastnili přední světoví návrháři a umělci 

designu, módy a architektury. Byl mezi nimi i módní návrhář Jean-Paul Gaultier, který  

byl osloven a ujal se úkolu, aby vytvořil vánoční strom. Strom byl na konci výstavy vydraţen  
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a peníze putovaly na charitativní účely. Také se představily světové značky Chanel, Dior nebo 

Diane von Fürstenberg. 

Návrháři Bora.herke čerpali z různých oblastí kultury, módy, architektury a umění  

na mezinárodní úrovni. Inspirace z různých oblastí kultury shromaţďovali a ty následně 

poslouţily jako základ pro nové nápady a tvorbu nových trendů. 

Vánoční trendy 2012/13 se nesou v rozmezí od jemného, přes zdrţenlivý způsob  

a přírodní svěţest aţ k elegantnímu půvabu a k jasným barvám. Vánoce na veletrhu byly 

představeny v duchu bílé, klasické a přírodní a především byly inspirovány velkou touhou  

po sněhu. I přírodní zelená byla pokrytá sněhovou nadílkou. Veletrh byl zasněţený bílým 

práškem, křišťálovým nebo jemně duhovým umělým zasněţením. Také mrznoucí déšť  

a třpytky zdobily skleněné dekorace, hvězdy a další skleněné ozdoby. Zásadní úkol  

pro nadcházející sezonu má také světlo. 

Tvůrci dali myšlenkám a představám volnou ruku a spolu s kreativitou, různými 

nápady a vlivy vytvořili čtyři světy stylů: 

 

 Soft Cloud – harmonie a šarm, 

 Fancy Folk - moderní interpretace folklóru a tradice, 

 Late Night Glam – diskotéka, sedmdesátá elegantní a sexy, 

 Cool Vibrancy – „Cool ţivost"- výrazné barvy pro sníţení designu. 

 

3.1.1 Soft Cloud – harmonie a šarm 

 

 Tento styl se vyznačuje citlivou povahou, vzhled je ţenský a měkký. Barvy jsou 

decentní, pod kontrolou a odpovídají klidnému designu. Jasná řada teplých a krémových 

odstínů doplňují přírodní barvy bílé, šedé a pískové barvy, kterým dominuje velké spektrum 

barev. Důleţitou úlohu hrají čerstvé odstíny akvamarínu, světle fialové barvy nebo meruňky. 

Dalšími materiály jsou organzy, šifon nebo krajky, které dokreslují elegantní a ţenský styl. 

 

3.1.2 Fancy Folk - moderní interpretace folklóru a tradice 

 

Tento styl představuje ručně vyráběné výrobky vizuálně doplněné květinami, 

řemeslnými prvky s trochu kýčovitosti, s kterými tvoří vtipný a emocionální pohled  

na „Fancy Folk“. Styl sahá od tradičního umění etnických skupin po umění ryzí přírody. 
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Bohaté a brilantní odstíny lesní zelené, fuchsie, blankytu a červeného máku jsou doplněné 

kombinací tmavě šedé barvy a hluboce zlatavě okrové barvy.  Ozdoby jsou doplněné ţivými 

povrchy s nepravidelnými texturami, přírodním nebo barevným dřevem, dekami a kůţemi. 

Styl je začleněn do moderního a kreativního prostředí. 

 

3.1.3 Late Night Glam – diskotéka, sedmdesátá elegantní a sexy 

 

Late Night Glam styl se vyznačuje opulentností, smyslností a exkluzivitou, a přitom  

je vţdy leţérní. Styl oslavuje ţivot, a proto není kaţdodenností, ale představuje něco 

zvláštního. Styl je podtrţen intenzivními a teplými barvami, které vytváří exotiku a mystickou 

atmosféru. Barvy tmavě hnědá, tmavě modrá švestka a kaviárově černá barva tvoří pozadí  

pro mandarínkové barvy, různé typy a odstíny zlaté barvy a orchideje. Pro dotvoření nočního 

pohledu jsou povrhy ozdob okrášleny flitry všech velikostí v dokonalém uspořádání. Také 

plochy s perleťovým leskem a pouţití krystalů, saténu, sametu a kůţe zajišťuje vysoký stupeň 

lesku. 

 

3.1.4 Cool Vibrancy – „Cool živost"- výrazné barvy pro snížení designu 

 

Poslední styl se nese v duchu optimismu a vzrušení. Vynikající vzhled je jasný  

a dospělý a vysoce kvalitní. Styl je zaloţen na grafických vzorech s průnikem barevných 

vrstev a hrou odstínů. Vysoká intenzita a svítivost barev bílé, sluneční aţ ţluté, smaragdově 

zelené a růţové s kontrasty inkoustově modré a tmavě azurové dotváří konečnou podobu 

vzhledu. Mezi materiály patří všechny druhy skla, plastů, gumy, vlny a kůţe. 

 

Následující výstava Christmas World pro vánoční sezonu 2013/14 proběhne v období 

od 25. do 29. ledna 2013. 
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4. Příprava výrobního procesu ve Slezské tvorbě 

 

 Zaměstnanci Slezské tvorby jsou kaţdoročně připraveni uskutečnit na základě zakázek 

výrobu skleněných ozdob podle přání zákazníka. Celý proces podniku je zaměřen na výrobu 

skleněných ozdob pro okamţitou expedici tzn., ţe výroba probíhá pouze na základě 

objednávek. Pro tuzemsko se vyrábí určené mnoţství na sklad, aby v případě zájmu zákazníka 

byly jeho poţadavky splněny. I přesto je z celkové produkce Slezské tvorby výroba  

pro domácí trh minimální. 

 Po konání veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem přicházejí na řadu zaměstnanci 

Slezské tvorby, kteří dokreslují podobu vánočních ozdob. U přírodních motivů a barev 

zkoušejí malbou na skleněné ozdoby různé motivy, např. stromečky, peříčka nebo větvičky 

tak, aby splnili jejich poţadavky. Kaţdoročně tito zaměstnanci připraví novou kolekci, která 

obsahuje 600 aţ 800 nových vzorků. 

 V průběhu měsíce srpna aţ října probíhá ve spolupráci se společnosti Ornex, s. r. o. 

v Jablonci nad Nisou výstava, kde se sjíţdějí domácí i zahraniční zákazníci a podle 

vystavených vzorků se rozhodují, jakému sortimentu dají pro nadcházející zimní sezónu 

přednost. Objednávky přicházejí v průběhu celého roku, nicméně největší objem zakázek 

bývá zasílán v průběhu měsíce února aţ června. Toto období je také nejvytíţenějším  

pro výrobní závod. 

 Po přijetí objednávky se objednávka zadává do systému podle druhu, velikosti, tvaru, 

barevné škály a dekoru skleněné ozdoby. Systém automaticky vyhodnotí spotřebu 

jednotlivých materiálů na základě zadaného mnoţství a spočítá jednotlivé nákladové poloţky 

na materiál a mzdové prostředky. Po výrobě následuje expedice vyrobených skleněných 

ozdob. Expedice probíhá přibliţně od června do poloviny října. Důleţitým faktorem 

ovlivňujícím expedici je trh, kam zásilka směřuje. Jiné podmínky musí být splněny  

při vývozu do USA, kdy musí být zakázka vyexpedována v průběhu měsíce června, 

nejpozději do poloviny července a jiné podmínky uplatňuje při zajišťování zakázek  

na evropský trh. Expedici také ovlivňuje velikost a objem zákazníkových zakázek, jde-li  

o velkoodběratele nebo malou zásilku. 
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4.1 Uspokojování zakázek 

  

 Slezská tvorba, výrobní druţstvo dlouhodobě spolupracuje na vývozu vlastní produkce 

se společností Ornex, s. r. o. Pomocí této spolupráce uskutečňuje vývoz domácí produkce  

do celého světa. Celkové výrobní náklady a prodejní cena sortimentu za rok 2010 je uvedena 

v tabulce č. 1. Produkci pro domácí trh druţstvo zajišťuje pomocí podnikové prodejny v místě 

provozovny a současně na určených pronajatých prodejních plochách. Jedinou exportní 

oblastí, kterou druţstvo zajišťuje přímým vývozem je Slovensko. 

 

 výrobní cena v tis. Kč prodejní cena v tis. Kč prodejní cena/VC v % 

ORNEX 9 348 10 412 1,113 

vzorky ORNEX 98 98 1,000 

Tuzemsko 1 254 1 568 1,250 

FREE Juniors, s. r. o. 3 073 3 073 1,000 

prodejna 412 365 0,886 

celkem 14 185 15 506 1,093 

Tabulka 4: Přehled výroby za rok 2010 podle odběratelů 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010 

 

 Největší měrou se výrobní druţstvo zaměřuje na zahraniční trh, který pokrývá téměř 

devadesáti procenty domácí produkce. Naopak na domácím trhu zajišťuje okolo deseti 

procent vlastní výroby. Poptávka po sortimentu Slezské tvorby pochází z celého světa, ovšem 

největšími odběrateli jsou USA, Německo, Rakousko, Holandsko, Velká Británie, Itálie, 

Francie, Belgie a Austrálie. 

 

4.2 Pasport vánočních skleněných ozdob 

 

Pasport skleněných vánočních ozdob představuje objednací kartu s osmimístným 

číselným kódem, na které je v levé části zakresleno rozpracování skleněné vánoční ozdoby 

konkrétního typu a tvaru. Na pravé straně je uveden komentář s přesným postupem 

zpracování a detailními prvky. 

Zákazník při zadávání objednávky vţdy uvádí osmimístný číselný kód, mnoţství, 

velikost a barvu skleněných vánočních ozdob a zaměstnanci na základě uvedení objednacího 

čísla jiţ mají povědomí o tom, o jaký typ ozdoby se jedná. Cena se liší v závislosti  
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na velikosti skleněných ozdob, balení, jestli upřednostňuje obyčejné kartonové obaly nebo 

dárkové balení. 

¨ 

Obrázek 9: Pohled na pasport skleněné vánoční ozdoby 

 

 

Obrázek 10: Detailní pohled na ručně zpracovanou skleněnou vánoční ozdobu 
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4.3 Zásoby ve výrobě 

 

Kaţdoročně se výrobní druţstvo Slezská Tvorba zásobuje potřebným mnoţstvím 

materiálu určeným pro posyp (třpytkami), barvami pro malování a namáčení,  skelněnými 

trubicemi a dalším materiálem nutným pro výrobu. Předzásobením si druţstvo zajišťuje 

minimální mnoţství, neţ dorazí první objednávky od zákazníků. V průběhu ledna  

a února jsou v manufaktuře zajištěny první tři fáze výroby – tahání, foukání a stříbření, proto 

je velice důleţité mít zásoby na skladě. V těchto fázích výroby dochází k předzásobení 

vyfoukaných polotovarů o velikosti 6 – 8 cm, pro výrobu skleněných ozdob. Z tohoto 

mnoţství je vyrobeno přibliţně 1 000 tuctů raket, 1 000 tuctů oliv, 400 tuctů zvonků a asi 200 

tuctů špic aj. Tyto zásoby jsou uloţené do přijetí prvních objednávek v meziskladech, které 

jsou umístěny mezi jednotlivými dílnami. Následující fáze výroby- namáčení, malování  

a navazující fáze výroby se odvíjí od poţadavků a přání zákazníků, kdy se čeká  

na objednávky. Nejvíce poţadovanou velikostí skleněných vánočních ozdob je velikost  

o průměru 8 cm. 

V tabulce č. 5 je uvedena struktura skutečná struktura zásob za rok 2010 na začátku  

a konci daného období a porovnání s ročním plánem výroby. 

 

Zásoby 

 Účty Skutečnost Roční plán Skutečnost Index Index 10/09 

  k 31.12.2009 2010 k 31.12.2010 v % v % 

  V tis. Kč v tis.Kč v tis.Kč   

Materiál 112,119 1 278 1 300 1 051 80,85 82,24 

Nedokončená výroba 121 1 228 1 300 542 41,69 44,14 

Hotové výrobky 123 408 500 518 103,60 126,96 

HS 03 - expedice  408 500 518 103,60 126,96 

HS 03 - ORNEX  0 0 0 0,00 0,00 

Kalkulovaný zisk 123 -26 -100 -34 0,00 130,77 

Celkem:  2 888 3 000 2 077 69,23 71,92 

Tabulka 5: Údaje o zásobách za rok 2010 

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010 
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4.4 Současná situace materiálového toku ve výrobním závodě 

 

Současná situace materiálového toku ve výrobním závodě prochází sedmi oblastmi 

zpracování. Základními fázemi výroby jsou tahání, foukání, stříbření, namáčení, barvení  

a sušení, malování, řezání, zaponkování, balení a expedice. Zpracování skleněných ozdob 

probíhá podle závaţnosti zpracování od sedmi do šestnácti kroků opracovatelnosti. 

Nejnáročnější fází výroby je 5. fáze výroby, ve které dochází i k několika krokům různých 

zásahů a úprav. 

Rozdíly jsou v uspokojování zakázek. Některé zakázky jsou zasílány dlouhodobě 

dopředu a v případě méně vytíţeného období se začíná s touto výrobou. V okamţiku,  

kdy dojde zakázka, která má být uspokojena dříve, původní výroba se zastaví a začne  

se s výrobou nové zakázky. Výrobní druţstvo zajišťuje dostatečné mnoţství skleněných 

trubic, obalových materiálů, sypání, barev a dalších potřeb nutných pro výrobu, aby byla 

výroba plynulá, a aby průběh nebyl narušen nedostatkem materiálu.  Ovšem nemůţe být 

zásobeno přebytečně. Proto se kaţdý rok výrobní druţstvo předzásobuje skleněnými 

trubicemi na výrobu přibliţně 10 000 tuctů koulí o průměru 6 aţ 8 cm, dále jsou předzásobeny 

skleněnými trubicemi dalších průměrů v různém mnoţství. 

Na počátku kaţdého roku i toho letošního, tedy roku 2012 je méně vytíţené období,  

ve kterém si zaměstnanci vybírají dovolenou z předchozího roku. Pro některé ovšem toto 

období znamená, ţe musejí zajistit dostatečné mnoţství polotovarů, aby v případě došlých 

objednávek je mohli začít uspokojovat. Nejdůleţitějšími operacemi jsou první 3 fáze výroby, 

tedy tahání, foukání a stříbření. Důleţité jsou proto, poněvadţ v těchto fázích výroby jsou 

polotovary zpravovány do fáze stříbření, tudíţ se mohou dále zpracovávat na základě přání 

zákazníka. 

Tyto fáze výroby se zaměřují na takové skleněné vánoční ozdoby, u kterých  

si je výrobní druţstvo jisto, ţe jsou nejţádanější. Patří tedy k evergreenům sortimentu, který  

se prodává stále dobře, a proto je předzásobení tohoto sortimentu pro výrobce z důvodu rizika 

nízké prodejnosti minimální. Nejvíce se v tomto období vyrábí kulaté skleněné vánoční 

ozdoby o průměru 6 aţ 8 cm v mnoţství 10 000 tuctů. Rakety a olivy jsou vyráběny na sklad 

v mnoţství 1 000 tuctů, zvonky se vyrábí v mnoţství 400 tuctů a špice přibliţně v mnoţství 

200 tuctů do zásoby. 
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4.4.1 Začátek výrobního procesu taháním 

 

Všechny skleněné vánoční ozdoby se vyrábějí ručně. Tato tradice výroby přetrvává  

ve Slezské tvorbě jiţ 60 let a stále je tento proces výroby stejný. Renesance proběhla pouze  

u materiálu, ze kterého se tyto ozdoby vyrábí. Dnes se na začátku výroby pouţívají skleněné 

trubice, které se pomocí plynových hořáků nataví a taháním pomocí rukou zručných 

pracovníků dělí na dvě zatavené trubice, které jsou na jednom konci objemnější a zatavené. 

Druhá strana polotovaru je uţší a tvoří delší část skleněných ozdob. Ve finální fázi 

představuje tato část vyústění skleněné vánoční ozdoby, jejíţ konec je zaponkován a touto 

částí jsou skleněné ozdoby zavěšeny. Průběh tahání je zobrazen na obrázku č. 15. Takto 

opracované skleněné trubice přechází do další fáze zpracování, kde nahříváním pomocí 

hořáků dochází k tavení skla. 

 

4.4.1 a) Technické parametry skleněných trubic 

 

Skleněné trubice se vyrábí z bezbarvého materiálu sloţeného ze sodnato-potašového 

vápenného skla. Vyrábí se v délce 1500 mm s odchylkou plus mínus 10 mm, při měrné váze 

2,52 g/cm
2
. Výroba odlišných délek je moţná na základě přání zákazníka. Střední hodnota 

tepelné roztaţnosti v rozmezí teplot 20-400ºC musí být (100,5+-2,5)*10-7 / 1ºC. Současně 

musí mít trubice oba konce zapracované do hladka, aby nemohlo dojít k pořezání. Norma  

PN-ISO 719 uvádí chemickou odolnost skla vůči vodě minimálně 4. hydraulickou třídou. 

Nepřípustnými vadami jsou praskliny a pukliny, bubliny a kamínky o velikosti větší  

neţ 1 mm, shluky větší neţ 2 mm, praskliny, nečistoty, skvrny, kapiláry, škrábance a jiné 

vady, které by způsobovaly problémy při výrobě.   

 

Obrázek 11: Skleněné trubice o různých průměrech 

Zdroj: Eurosklo čiré. In: [online]. [cit. 2012-03-18]. Dostupné z www: 

<http://www.dencop.cz/vyrobky/lang/cs/kategorie/141>  

http://www.dencop.cz/vyrobky/lang/cs/kategorie/141
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4.4.2 Fáze výrobního procesu- foukání 

 

 Foukání je druhou fází výroby, ve které se skleněné polotovary nahřívají  

nad plynovými hořáky, stejným způsobem jako ve fázi jedna. Při nahřívání polotovarů  

se zatavená část trubic zahřívá na poţadovanou teplotu. Při dosaţené teplotě se začne 

s vyfoukáváním na poţadovaný tvar a velikost. Pracovník pomocí uţší strany skleněné trubice 

dostává ústy určitý objem vzduchu z plic do objemnější části polotovaru a foukáním se tato 

část zvětšuje. Při foukání se polotovary zvětšují a tvarují na koule různých průměrů. 

 V případě, ţe je zákazníkem poţadován jiný tvar jsou pracovníci schopni vytvarovat 

jakýkoliv tvar skleněné ozdoby, např. zvonky, spirály, špice, rakety, dárky a mnoho dalších 

podob. K vyfouknutí jiných tvarů jako jsou např. autíčka, andílci, rukavice se pouţívají 

formy. Průběh technologického postupu foukání je zobrazen na obrázku č. 17. 

 

4.4.3 Stříbření 

 

Stříbření je třetí fází výrobního procesu, ve kterém se skleněné polotovary, které  

jiţ dostaly díky foukání svoji konečnou podobu, stříbří pomocí směsi vodného roztoku  

se stříbrem. Roztok se pomocí pistole dopravuje do pracovní oblasti skleněných ozdob  

a za stálého promíchávání se roztok rozlévá po celém vnitřním obvodu. Ten má za úkol 

obarvit vnitřní část skleněné baňky. Pracovník má v rukou i několik skleněných ozdob,  

viz obrázek č. 18. a za stálého promíchávání roztoku se skleněné ozdoby namáčejí do zahřáté 

vody v kádi, která urychluje proces redukce a tím dochází k  urychlení chemické reakce. Díky 

teplé vodě dochází k urychlení procesu stříbření a stříbrný film se vysráţí na vnitřní straně 

skleněných ozdob. Po vystříbření vnitřní části následuje sušení, které musí dostat přebytečnou 

vodu z vnitřní části skleněných ozdob ven. Sušení je zobrazeno na obrázku č. 19. 

 

4.4.4 Namáčení skleněných ozdob do barev 

 

 V tomto výrobním procesu přecházejí polotovary do další fáze výroby. Čtvrtý krok  

je namáčení, viz obrázek č. 18, při kterém je skleněná vánoční ozdoba ponořena do plechovky 

s barvou a namočená po celém obvodu je ve svislé poloze drţena v rukou po tu dobu, dokud 

přebytečná barva nezteče. Takto nabarvená ozdoba je vloţena do sušícího tunelu, viz obrázek 

č. 21, ve kterém se skleněné ozdoby suší přibliţně deset aţ dvacet minut. Tunel má upravený 
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pás způsobem, aby byla moţnost skleněné vánoční ozdoby nasunout na speciálně upravené 

rošty s dráty, na které se skleněné vánoční ozdoby nasunou. Pás se po uvedenou dobu 

pohybuje od místa naloţení na konec sušícího tunelu, kde se skleněné vánoční zdoby snímají 

a rovnají se do přepravních beden, nebo se případně dosušují. V případě urgentní objednávky 

jsou skleněné vánoční ozdoby přenášeny neprodleně do další fáze výroby. 

 

4.4.5 Malování skleněných vánočních ozdob 

 

V této fázi výroby dostávají skleněné vánoční ozdoby konečnou podobu. Několika 

způsoby dochází k nanášení barev a lepidla. Pomocí štětců nebo pipet se na ozdoby nanáší 

lepidlo a způsobem podobným psaní perem nebo malování štětcem dochází k nanášení lepidla 

po vrchní ploše skleněné ozdoby. Následně jsou lopatkou rozsypány po povrchu ozdoby 

třpytky, které se uchycují na lepidle. Tento způsob zpracování skleněných vánočních ozdob  

je zobrazen na obrázku č. 22 a 23. 

Existují ovšem i způsoby, při kterých se na jiţ nabarvenou skleněnou vánoční ozdobu 

nanášejí další druhy barev. Nejčastěji se tento způsob pouţívá u figurek nebo atypických 

tvarů. U kulatých baněk se nejčastěji pouţívají na matné barvy lesklé, které vytvářejí různé 

scenérie, obrazce či různě barevné pruhy. 

 

4.4.6 Řezání a zaponkování 

 

V šesté fázi výroby dochází k odstraňování a seřezávání přebytečné části skleněné 

vánoční ozdoby pomocí korundové řezačky. Nejprve dochází k odstranění skleněné tyče 

vánoční ozdoby. V druhém kroku této výrobní fáze se na seřezanou část nasazuje záponka, 

jejíţ částí se skleněná vánoční ozdoba nasazuje a háčkem se zavěšuje na vánoční strom. 

V případě, ţe je zákazníkem poţadováno, aby byly skleněné vánoční ozdoby opatřeny 

čárovými kódy, dochází k etiketování právě v této fázi výroby.  Proces řezání je zobrazen  

na obrázku č. 24. 
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4.4.7 Balení a expedice 

 

Poslední fáze výrobního cyklu prochází balením a expedicí. Balení se provádí  

na základě objednávek, viz obrázek č. 25, proto se můţe cena za balení lišit dle přání 

zákazníka. Přeje-li si ozdoby zabalit do obyčejných kartonových krabic nebo do dárkového 

balení. Obvykle se skleněné vánoční ozdoby balí po šesti kusech, v sadách po dvanácti kusech  

je součástí balení také špice. 

Expedice následně balí jednotlivé krabice do přepravních krabic a podle toho, do jaké 

země zásilka putuje, je expeduje buď ve spolupráci se společností Ornex, spol. s r. o. nebo 

v případě, ţe je zásilka směřována do sousedního Slovenska nebo na domácí trh je zajištěna 

přepravou pomocí smluvních partnerů. Expedice probíhá v průběhu celého roku  

a je zobrazena na obrázku č. 26. 

 

4.5 Vnitropodniková přeprava 

 

Vnitropodniková přeprava je zajišťována pracovníky Slezské Tvorby. Pro přepravu  

se nevyuţívají ţádné paletové vozíky ani jiné pomocné prostředky. Zaměstnanci na základě 

vloţené průvodky do přepravní bedny s uloţenými skleněnými vánočními ozdobami přenášejí 

polotovary z jedné výrobní dílny do druhé. Takto je zajištěna operativní potřeba polotovarů 

pro následující výrobní proces, kdy skleněné vánoční ozdoby jsou přepraveny včas na místo 

doručení. V mezioperačních fázích výroby dochází k uskladnění polotovarů v meziskladech, 

které se nachází mezi jednotlivými dílnami. Jelikoţ jsou jednotlivé dílny rozmístěny  

do dvoupodlaţní budovy, je mezi jednotlivými patry umístěn výtah, ve kterém se dopravují 

skleněné vánoční ozdoby z prvního nadzemního podlaţí do přízemí, kde si je pracovníci dané 

dílny přebírají. 

 

Obrázek 12: Přepravní bedny – plné a s otvory 

Zdroj: Skladovací boxy a přepravky. In: [online]. [cit. 2012-03-17]. Dostupné z www: 

<http://www.manutan.cz/skladovaci-boxy-aprepravky>  

http://www.manutan.cz/skladovaci-boxy-aprepravky
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4.6 Používaní barev 

 

Slezská tvorba, výrobní druţstvo pouţívá pro namáčení a ruční malování skleněných 

vánočních ozdob různé druhy, odlišné tóny a odstíny barev na sklo. Podle přání zákazníka  

se mohou pouţívat barvy matné nebo lesklé. Obsah nakupovaných plechovek s barvami bývá 

obvykle o velikosti 4, 10 nebo 25 kg. Tyto barvy se nakupují od dvou německých dodavatelů. 

Průměrná spotřeba barev bývá okolo 3 kg na 100 tuctů skleněných vánočních ozdob  

o velikosti 6 cm. 

Prvním dodavatelem je společnost Kaiser Lacke GmbH, sídlící v Daermstaedteru 7 

v Norymberku, která pro Slezskou tvorbu dodává výrobky řady Glastauchlak – smáčecí laky 

na sklo. Druhým dodavatelem je německá společnost LIST +SOHN GmbH, pocházející 

z města Passau, která pro výrobní druţstvo dodává výrobky řady Lisopa – smáčecí laky  

pro všechny odstíny (lesk, mat, porcelán a metalíza). 

4.6.1 Parametry pro všechny typy barev 

Parametry barev 
Hustota 0,9309 

Obsah organických rozpouštědel 0,79 

Obsah organických uhlovodíků 0,476 

Viskozita (DIN – SEC) 18 

Spotřeba 1,5 – 1,7 kg/ koule (vel. 6 cm) 
Tabulka 6: Tabulka základních údajů barev 

Zdroj: Interní materiály Slezské tvorby  

 

4.7 Určení spotřeby barev 

 

Dílčím cílem diplomové práce bylo zjistit spotřebu barev pro nanášení na skleněné 

vánoční ozdoby slouţící k povrchové úpravě, která dává konečnou barevnou fazonu 

skleněným ozdobám. Z důvodu nepřesných hodnot norem spotřeby barev zadaných 

v počítačovém systému docházelo u jednotlivých barev k jejich nedostatku v průběhu výroby. 

Proto byla pozornost zaměřená na spotřebu barev pro skleněné vánoční ozdoby  

a prostudování dostupných materiálů – Technických předpisů. Pokud by mělo dojít 

k přesnému určení barev pro všechny tvary, velikosti a druhy skleněných vánočních ozdob, 

bylo by to na další samostatnou práci, která by byla velice obsáhlá. Proto není moţné  



43 

 

se všemi skleněnými ozdobami se dopodrobna zabývat. Muselo by dojít k rozpracování 

povrchu všech skleněných vánočních ozdob na přesnou plochu, coţ by mohlo být velice 

obtíţné uţ proto, ţe se výrobní druţstvo zabývá výrobou téměř 11 000 druhů různých tvarů  

a velikostí. 

Diplomová práce je zaměřená na stanovení spotřeby barev u kulaté skleněné vánoční 

ozdoby hladké nestříbřené o velikostech 5 aţ 10 cm. Norma zadaná v technologickém 

předpisu a skutečná spotřeba je uvedená v tabulce č. 7.  

 

Technologický předpis  

Výr. č.  Koule hladká stříbrná  Norma Skutečnost Rozdíl v % Nová norma 

1 1124-0000/05x00-00 2,260 2,306 102,0354 2,307 

2 1124-0000/06x00-00 3,060 3,122 102,0261 3,124 

3 1124-0000/07x00-00 4,130 4,214 102,0339 4,217 

4 1124-0000/08x00-00 5,480 5,592 102,0438 5,595 

5 1124-0000/10x00-00 8,060 8,225 102,0471 8,229 

Tabulka 7: Norma a skutečná spotřeba barev 

 

Zdroj: Interní materiály Slezská tvorba, výrobní druţstvo  

 

Zjištění skutečné a nové spotřeby barev u výrobku č. 1(stejný postup u ostatních výrobků) 

 

 

 

 

 

Z technologických předpisů bylo zjištěno, ţe rozdílnost mezi normou a skutečnou 

spotřebou barev se pohybuje okolo 2 %, coţ způsobuje problémy při výrobě skleněných 

vánočních ozdob. Odchylka ve spotřebě můţe být způsobená ručním namáčením barev,  

při kterém dochází v průběhu výrobního procesu k ponoření do plechovky s barvou  

a při vytaţení z plechovky barva samovolně stéká zpátky do plechovky. Spíše  

neţ o nedostatek se jedná o odpad, jelikoţ toto mnoţství spotřeby není výrazné.  

Návrhem řešení bude přepočítat všechny technologické předpisy a v kolonkách 

„Norma“ upravit spotřebu barev o 2,1 %. Takto by mělo dojít k přesnějšímu určování barev  

a detailnějšímu plánování výroby. Přepočet nové normy je uveden v tabulce č. 7. 
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5. Optimalizace materiálového toku v podniku – praktická část 

 

Tato diplomová práce je zaměřená na optimalizaci materiálového toku ve výrobním 

závodě. Proto byla po prostudování jednotlivých metod a aplikací optimalizace materiálového 

toku ve výrobním závodě Slezská tvorba vybrána jako vhodná metoda CRAFT. Tato metoda 

je zaloţená na sniţování celkových nákladů pro manipulaci s materiálem, která pomocí 

výměny jednotlivých pracovišť, dílen nebo závodů umoţňuje sniţovat náklady na minimum  

a přitom vybrat takové rozmístění pracovišť, které bude vhodné pro optimální uspořádání 

dílen. 

 Provoz výrobního závodu se skládá ze sedmi pracovišť uspořádaných ve dvou 

nadzemních podlaţích. V prvním nadzemním podlaţí jsou umístěny dílny, ve kterých  

se provádí první tři fáze výroby - tahání, foukání a stříbření. Mezi jednotlivými pracovišti jsou 

umístěny mezisklady, ve kterých se uskladňují polotovary před dalším zpracováním. 

 Slezská tvorba vyrábí kaţdoročně stovky aţ tisíce druhů různých provedení 

skleněných vánočních ozdob s odlišným dekorem, různých tvarů a velikostí, s mnoha 

barevnými variacemi povrchových úprav a dalšími způsoby provedení podle poţadavků 

zákazníka. 

 Díky nepřebernému mnoţství vyráběných skleněných vánočních ozdob jsme vycházeli 

ze situace, která by pokryla všechny moţné postupy výrobního procesu. Technologický 

postup výroby prochází několika fázemi, z nichţ né kaţdá skleněná vánoční ozdoba prochází 

všemi těmito fázemi výroby. 

Proto byla vybrána produkce pěti druhů skleněných vánočních ozdob s odlišným 

technologickým postupem. Výběr byl proveden záměrně, aby výroba pokryla všechny 

moţnosti a typy provedení pro budoucí návrh optimálního rozmístění pracovišť. 

Výroba Slezské tvorby je v průběhu výrobního procesu evidovaná v tuctech. Roční 

produkce vykazovaná ve fakturačních dokumentech uvádí přesné informace o počtech kusů 

uloţených v kartonech. Všechny tyto údaje a číselné označení výrobků s technologickým 

postupem jsou uvedené v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 9 uvádí roční produkci 5 druhů výrobků A, B, C, D, a E s osmimístným 

číselným označením a mnoţstvím vyexpedovaných kartonů za rok 2011, s počty kusů 

uloţených v jednotlivých kartonech a technologickým postupem (sledem pracovišť). 

 

Označení 

výrobku 

Číselné 

označení 

Technologický proces 

(opracování) 

A 11118025 Čiré, nestříbřené, nemáčené do barvy 

B 26125012 Nestříbřené, ale namáčené do barvy, tvar oliva 

C 1124i602 Stříbřené a namáčené do barvy 

D 38246592 Foukané do formy, stříbřené, máčené do barvy 

E 51246493/7 
Stříbřené, smáčené a malované, není řezání a 

zaponkování 

Tabulka 8: Tabulka roční produkce skleněných vánočních ozdob 

  

 

Výrobek 

Počet kartonů za 

rok 

Počet kusů v 

kartonu 
Objem výroby 

ks/rok 

Technologický 

postup 

(Sled pracovišť) 

A 2731 6 16386 1-2-5-6-7 

B 1345 6 8070 1-2-4-5-6-7 

C 607 12 7284 1-2-3-4-5-6-7 

D 692 6 4152 1-2-3-4-6-7 

E 240 1 240 1-2-3-4-5-7 

Tabulka 9: Tabulka údajů roční produkce a technologickém postupu výroby 

 

 

S výrobou pěti druhů výrobků se počítá pro situaci, ţe zákazníci budou poţadovat 

výrobky se stejným technologickým postupem pro daný rok. V případě, ţe by zákazníci 

poţadovali jiné provedení skleněných vánočních ozdob, musela by Slezská tvorba přistoupit 

na přepočítání nákladů a provedení nového zpracování metody CRAFT.  

Náklady na přesun 1 ks materiálu nebo polotovaru na vzdálenost 1m byly vyčísleny  

na 0,25 Kč. Náklady na přemístění pracoviště jsou uvedeny níţe. 
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5.1.1 Výpočet původního rozmístění pracovišť pomocí metody CRAFT 

 

Pro zjištění nákladů na optimalizaci materiálového toku u stávajícího rozmístění 

pracovišť pomocí metody CRAFT jsme vycházeli ze vzorce uvedeného v diplomové práci  

na str. 28. 

Výpočet nákladů na kaţdý druh skleněné vánoční ozdoby s původní variantou 

rozmístění pracovišť a s propočtem celkových nákladů je uveden v tabulce č. 10. Obrázek  

č. 13 zobrazuje původní rozmístění pracovišť.  

 

3 m 33 m

Původní rozmístění pracovišť v 1. NP

Původní rozmístění pracovišť v přízemí

14 m

9 m

46 m

1. fáze 2. fáze
3. fáze

Výtah 

7. fáze
6. fáze 5. fáze

Výtah 

18 m

35 m

12 m

4. fáze

 

Obrázek 13: Původní plán rozmístění pracovišť 

 

 

Díky původnímu rozmístění pracovišť jsme získali informace o celkových nákladech 

na přemístění polotovarů mezi jednotlivými pracovišti. Celková částka činila 1 239 622,50 Kč 
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Původní varianta rozmístění pracovišť 

náklady na A 16386*0,25*(3+60+46+14) 503 869,50 Kč 

náklady na B 8070*0,25*(3+77+12+46+14) 306 660 Kč 

náklady na C 7284*0,25*(3+33+39+12+46+14) 267 687 Kč 

náklady na D 4152*0,25*(3+33+39+58+14) 152 586 Kč 

náklady na E 240*0,25*(3+33+39+12+60) 8 820 Kč 

Σ nákladů za rok 1 239 622,50 Kč 

Tabulka 10: Původní varianta rozmístění pracovišť s výpočty 

 

5.1.2  Výpočet nového rozmístění pracovišť při výměně pracoviště č. 4 a 5 

 

Díky stávajícímu způsobu rozmístění dílen je obtíţné pomocí metody CRAFT 

optimalizovat materiálový tok v důsledku navazujícího výrobního procesu. Je to dáno tím,  

ţe výroba je zajištěna ve dvoupodlaţní budově a kříţení cest probíhá pouze u výrobního 

procesu č. 4 a 5. Touto výměnou by ovšem nedošlo k optimalizaci materiálového toku, 

naopak  

by náklady na manipulaci a přemístění polotovarů mezi jednotlivými dílnami a samotné 

výměně dílen vzrostly. 

V tabulce č. 10 jsou uvedené celkové náklady při manipulaci s materiálem, které byly 

vyčísleny na 1 396 858,50 Kč. Tato výměna se objektivně neprokázala jako optimální, 

protoţe nedošlo k úspoře nákladů, jak se původně očekávalo, ale výměnou pracovišť došlo  

ke zvýšení nákladů o 157 236 Kč. 

Proto muselo dojít k radikálnější změně, která by optimalizaci materiálového toku 

zaručovala. 

Nová varianta rozmístění pracovišť – nevhodné rozmístění 

náklady na A 16386*0,25*(3+77+58+14) 622 668 Kč 

náklady na B 8070*0,25*(3+60+12+58+14) 296 572,50 Kč 

náklady na C 7284*0,25*(3+33+60+12+46+14) 305 928 Kč 

náklady na D 4152*0,25*(3+33+60+46+14) 160 890 Kč 

náklady na E 240*0,25*(3+33+60+12+72) 10 800 Kč 

Σ nákladů za rok 1 396 858,50 Kč 

Tabulka 11: Nová varianta rozmístění pracovišť (nevhodná) s výpočty 
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5.1.3 Výpočet nového rozmístění pracovišť při radikálnější změně 

 

Stávající způsob rozmístění pracovišť se nejevil jako optimální, proto byly metodou 

CRAFT vyčísleny náklady při původním rozmístění pracovišť na 1 239 622,50 Kč. Novým 

způsobem optimalizace materiálového toku bylo zjištěno, ţe náklady na přemístění dvou 

pracovišť vzrostly a vyšplhaly se k částce 157 236 Kč. Náklady vzrostly, aniţ by byly  

do celkových nákladů započítány výdaje související s přestěhováním dílen a souvisejícími 

náklady. 

Proto bylo díky tomuto problému vhodné přistoupit na radikálnější změnu a provést 

reorganizaci výrobního procesu v přízemí. Stávající způsob výroby bude zachován v prvním 

nadzemním podlaţí, kde budou nadále probíhat první tři fáze výroby. Změna se dotkne 

máčírny a malírny. Máčírna se přestěhuje z původního provozu na místo malírny a malírna 

bude z části zachována v původním provozu. Původní prostory máčírny budou pro stávající 

výrobu zrušeny. Nové uspořádání pracovišť je zobrazeno na obrázku č. 14. 

3 m 33 m

Nové rozmístění pracovišť v 1. NP

Nové rozmístění pracovišť v přízemí

14 m

9 m

46 m

1. fáze 2. fáze
3. fáze

Výtah 

7. fáze
6. fáze 4. a 5. fáze

Výtah 

18 m

Vzdálenost mezi fázemi 5 m

 

Obrázek 14: Nové rozmístění pracovišť při radikálnější změně 

 

Ostatní malírny, se kterými současné rozmístění pracovišť při výpočtu metodou 

CRAFT se nezabývá, bude nadále probíhat v menších prostorách za novou malírnou. 
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V případě velkého vytíţení závodu by bylo moţné vyuţít původní máčírnu pro malování 

skleněných vánočních ozdob. 

Při výměně těchto pracovišť jsme pomocí metody CRAFT přepočítali nové rozmístění 

dílen a došli jsme k závěru, ţe novým způsobem uspořádání výroby by došlo k úspoře 

nákladů o celkové částce 83 398,50 Kč. Celkové náklady a další údaje jsou zobrazené 

v tabulce č. 12. 

Nová varianta rozmístění pracovišť – vhodné rozmístění 

náklady na A 16386*0,25*(3+65+46+14) 524 352 Kč 

náklady na B 8070*0,25*(3+60+5+46+14) 258 240 Kč 

náklady na C 7284*0,25*(3+33+27+5+46+14) 233 088 Kč 

náklady na D 4152*0,25*(3+33+27+51+14) 132 864 Kč 

náklady na E 240*0,25*(3+33+27+5+60) 7 680 Kč 

Σ nákladů za rok 1 156 224 Kč 

Tabulka 12: Nová varianta rozmístění pracovišť – vhodné řešení 

 

Při nové a radikálnější výměně pracovišť byly celkové náklady na manipulaci 

s materiálem vyčísleny na 1 156 224 Kč. 

 

5.1.4 Vyčíslení celkové úspory nákladů 

 

Metoda CRAFT přihlíţí k nákladům na přemístění pracovišť při jejich vzájemné 

výměně. V diplomové práci nedojde ke vzájemné výměně, ale k úplnému zrušení místnosti  

č. 4, ve které dosud probíhala 4. fáze výrobního cyklu - namáčení a přestěhování této dílny  

do místnosti č. 5, kde budou probíhat oba technologické postupy výrobního procesu současně. 

V pravé části místnosti bude umístěn sušící tunel pro čtvrtou fázi výroby, blíţe výtahu 

a levá část místnosti poslouţí jako doposud k malování skleněných vánočních ozdob. 

Vzdálenost mezi těmito pracovišti bude zkrácena na 5 m. 

Náklady na přemístění a přestěhování všech výrobních zařízení umístěných 

v místnosti č. 4 a demontáţi sušícího tunelu a následné montáţi byly vyčísleny na 5 000 Kč. 

U stěhování jsme vycházeli z aktuálního ceníku prací od firmy Stěhování Opava, která má 
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hodinovou sazbu 150 - 250 Kč/hodinu podle počtu stěhovacích pracovníků  

a příplatků, v případě nadměrných břemen. 

Při vyčíslení celkových nákladů bylo přihlíţeno k celkovému času potřebnému  

pro úplné vyklízení dílny č. 4. Stěhovací práce by vyšly na 3 000 Kč při stěhování dvěma 

pracovníky, u celkového času potřebného ke stěhování za 6 hodin čistého času. 

Díky tomuto postupu byla přepočítána celková čistá úspora nákladů při započítání 

všech nákladů nutných k přemístění pracovišť. Tyto údaje jsou zobrazené v tabulce č. 13. 

 

Výpočet efektivnosti změny 

Úspora nákladů za 1 rok 83 398,50 Kč 

Náklady na přemístění pracoviště – stěhování 3 000 Kč 

Náklady na montáţ a demontáţ sušícího tunelu 5 000 Kč 

Čistá úspora 75 398,50 Kč 

Tabulka 83: Výpočet efektivnosti změny 

 

Čistá úspora nákladů vypočítaná při současném a novém rozmístění pracovišť byla 

vyčíslena na 75 398,50 Kč. 
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Závěr 

 

Logistika a logistický proces je zaloţen na správném fungování všech podstatných 

prvků celého logistického řetězce, dobře naplánovaném načasování jednotlivých výrobních 

činností a vhodně zvoleném způsobu dopravy, výrobního zařízení aj. Kaţdá společnost  

se více či méně zabývá logistikou. Pokud ji nevěnuje dostatečnou pozornost, je stále mnoho 

moţností, jak tuto činnost zlepšovat.  

V úvodní části diplomové práce byla pozornost věnována historii, definici a cílům 

logistiky. Detailněji byly rozebrány faktory ovlivňující logistiku, zásoby a řízení zásob, 

náklady, jednotlivé logistické metody vyuţívané v logistice, informační a materiálové toky aj.  

Následující část diplomové práce se zabývala uspořádáním a charakteristikou Slezské 

tvorby, její historii, vedením druţstva a zaměstnancům, vývoji a novým trendům v období 

vánoc a v neposlední řadě analýze materiálového toku.  

V praktické části došlo k bliţšímu prozkoumání a optimalizaci materiálového toku.  

Úkolem bylo nalézt vhodnou metodu a pomocí této metody upřesnit prostorové uspořádání 

pracovišť, minimalizovat náklady na přesuny produkce a zkrátit cestu mezi jednotlivými 

pracovišti.  

Nejlepší volbou pro řešení optimalizace materiálového toku, která se jevila jako 

vhodná pro konkrétní případ, byla metoda CRAFT. Tato metoda se zaměřuje na uspořádání 

dílen v závodě a pomocí přesunů jednotlivých pracovišť matematickými postupy propočítává 

úspory, na základě kterých můţe společnost uspořit nemalé náklady. Přitom bere  

v úvahu náklady na přesuny těchto pracovišť a současně propočítává související náklady 

nutné k přesunům. 

Diplomová práce vycházela ze situace, která počítala s 5 druhy výrobků o celkovém 

objemu produkce za rok 2011. Víme ovšem, ţe manufaktura kaţdoročně produkuje velice 

variabilní produkci a přitom počítá s různorodostí. 

Při původním rozmístění pracovišť s produkcí 5 druhů výrobků za rok 2011 byly 

vyčísleny celkové náklady na 1 239 622,50 Kč. 

Pomocí metody CRAFT bylo 1. výměnou pracovišť zjištěno, ţe propočty nevedly 

k úspoře, ale k nárůstu celkových nákladů o 157 236 Kč. Proto muselo dojít k optimalizaci 

materiálového toku alternativním řešením, neţ se původně očekávalo. 

Celkové náklady na radikálnější rozmístění pracovišť byly vyčísleny  

na 1 156 224 Kč. Touto změnou došlo k celkové úspoře nákladů v částce 83 398,50 Kč. 
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Po započítání všech moţných nákladů na přemístění jednotlivých dílen vyšla čistá úspora 

75 398,50 Kč. 

Tato změna vedla k reorganizaci stávajícího uspořádání dílen a zrušení místnosti  

č. 4 a přemístění dílny do místnosti č. 5, kde budou následně probíhat obě výrobní operace 

současně. 

Tímto způsobem došlo k optimálnímu rozmístění pracovišť a optimalizaci 

materiálového toku. Metoda CRAFT se ukázala jako vhodná a při novém rozmístnění 

pracovišť došlo k úspoře nákladů.  

Slezská tvorba, výrobní druţstvo můţe tyto uspořené peníze investovat  

do modernizace výroby a výrobního zařízení nebo k rozvoji a spolupráci s jinými subjekty. 

Slezská tvorba také pronajímá velkou část závodu jiným subjektům. Proto by nebylo na škodu 

analyzovat moţnost přesunu dílen do jiných prostor a současné dílny pronajmout.  

Dílčím cílem diplomové práce bylo určení přesnější spotřeby barev.  

Po prostudování technologických předpisů bylo zjištěno, ţe uvedená norma spotřeby 

neodpovídala skutečné spotřebě barev. Odchylka spotřeby se pohybovala okolo 2 %. Proto by 

bylo vhodné upřesnit spotřebu barev a přepočítat normy u všech technologických předpisů  

a následně navýšit normu o 2,1 %.  
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Zakázkový list – 14849-0-0 

 

  Den: 25.04.2007 Uţivatel:Veverka 

  Číslo :  14849-0-0 Zákazník 

  Text :  
Ústřednísklad 

ORNEX,SPOL. S R.O. 

    

    466 01 JABLONEC NAD NISOU 

    TURNOVSKA 22 

 Vystavení :      

    Kontakt 

Termín 

dodání :     

      

      

 
Popis : Záponky zlaté a stříbrné s raţením ORNEX. 

Očka pérek o vnitřním rozměru minimálně 7 mm a pérka dostatečně dlouhá a 

pruţná, která v záponce pevně drţí i po uchopen ítohoto artiklu za očko pérka. 

 

Kaţdý kus v krabici opatřete etiketou s čárkovým kódem, číslem zákazníka , 

prodejními cenami v amer. a kanad. dolarech a CZECH REPUBLIC , jazýček 

etikety provlékněte očkem ozdoby tak, aby cca 4-5 mm se dostalo mezi 

přehnutou etiketu. Etikety bude vyrábět VODK - tam si vyţádejte potřebný počet. 
 

Bílé krabice s kříţovou vloţkou z pevné lepenky značte etiketami: 

Na pravou stranu čela krabičky a nalevou stranu pravého boku krabice nalepte 

etiketu s názvem Pier 1 Imports, s anglickým popisem obsahu krabice, číslem 

podskupiny a číslem zákazníka, počtem kusů v krabici a Made in Czech Republic 

– veškeré etikety na krabici si vyţádejte rovněţ ve VODK. 

 

Barevné etikety budou vyjasněny dodatečně. 

 

Víko a bok krabice přelepte 2 zelenými páskami aţ za středem krabičky / 

stejnými zelenými páskami, určenými téţ pro přelepování kartonů /. 

 

Baleno v kartonech z 5-ti vrstvé lepenky , dodrţte předepsaný počet krabic do 

kartonu ( viz kolonka kr . / ktn ). Karton bude značen 2 signy ( hlavní a postranní 

), barevnou etiketou skupiny ???, výstraţnou etiketou s obrázkem skleničky . 

POZOR kartony musí být zalepeny / přepáskovány/ zelenou lepící páskou!!! 

 

Značení na kartony a rozdělovník na filiálky sdělíme dodatečně. 

 

Provedení: poloţka č. 2 je opakovaný artikl / viz 14123 s jinou barvou záponky / 

a pol. č. 7 byla dodána se 3-mi různými dekory - vyjasňuje se. Zatím na malování 

, následující po sítotisku , počkejte do vyjasnění. 

Artikly foukejte ze silnějšího skla a celé ozdoby zabalte do měkkého papíru proti 

poškrábání a lomu. 



 

Případný rozlítaný posyp odstraňte před balením jemným štětečkem. 

 

    

 

Čís. 

pol. 
Výrobek Termín 

Počet v 

bal. 
Množství 

Cena 

náklad. 
Cena 

prodej. 
Celkem 

 

2 1111-8025/08x00-41 10/06/11 6,0 2664 Kr 79,772 84,840 226013,76 

Text : Koulehladká, nestř.,malovaná,síto, sypsměsí 80% dekorbílájemná 

Specifikace :   

EAN :   Výr.čís.zákazníka: 2537899 

Barva: 100 Barva dekoru:    Zaponka: S Posyp:   

Balení:   
Počet boxů v 
kartonu: 36,000 Počet kartonu: 74,000 

Etiketa:   

Popis:   

050 Balení 4,800 / Kr   

060 Krabička 7,200 / Kr   

 

7 2612-5011/13x08-41 10/06/11 6,0 1344 Kr 183,775 194,760 261757,44 

Text : Oliva13x8 nestř.,lak,sítotisk 222 ,syp.D9221,šaton BK 6ks 

Specifikace :   

EAN :   Výr.čís.zakazníka: 2537949 

Barva: 553 Barva dekoru:    Zaponka: Z Posyp:   

Balení:   
Počet boxů v 
kartonu: 24,000 Počet kartonu: 56,000 

Etiketa:   

Popis: š. SS20 ltsiam ruby - počketezatím s malovánímdekoru - vyjasňuje se !!! 

050 Balení 4,800 / Kr   

060 Krabička 8,800 / Kr   

 

Celkem : 487771,200 

Tabulka 9: Ukázka zakázkového listu s objednávkou a popisem výrobního postupu 

  



 

 

Náročnost technických předpisů 1 
PREROZ01 

Objednávka 14849-0-0 

Text Ústřední sklad 

Typ: Profese 

Číslo poloţky Název Pracnost Cena MJ Nákladová cena 

Balení  Balení  Hodina    

Etiketování Lepení etiket Hodina 0,96 1304,82 

Foukání Foukání skla 361,6350 Hodina  61,41 22208,03 

Malba Malba 798,9490 Hodina 48,11 38437,43 

Máčení  Máčení 17,0240 Hodina  34,00 578,83 

Sítotisk Sítotisk  161,7230 Hodina 37,24 6022,54 

Tahání  Tahání skla 265,8910 Hodina  44,82 11917,24 

Záponkování Záponkování 66,3180 Hodina 37,24 2469,66 

Řezání Řezání  52,1420 Hodina  37,24 1941,74 

 Celkem:   1723,682  84880,30 

Typ: Materiál 

Číslo 

poloţky 

Varianta Název Mnoţství  Cena 

MJ 

Nákladová 

cena 

213253  BK K 8/6 SPODEK 2718,4 ks 2,20 5980,41 

213254  BK K 8/6 VICKO 2718,4 ks 2,18 5926,04 

213255  BK K 8/6 MRIZKA 2718,4 ks 2,60 7067,76 

213259  BK K 9/6 SPODEK 1371,4 ks 2,96 4063,54 

213260  BK K 9/6 VICKO 1371,4 ks 1,96 2692,11 

213261  BK K 9/6 MRIZKA 1371,4 ks 4,00 5485,71 

214102  KLOBOUKOVY PAPIR 49,078 kg 30,94 1518,46 

305017  SKLO 24MM 0,80 SRN 215,743kg 35,20 7593,74 

305024  SKLO 26MM 0,80 SRN 171,303kg 36,10 6184,04 

305060  POSYP 5111 1100/1 SKLENENY 100 13,729 kg 103,40 1419,59 

305142  POSYP 2101 3008/321 IRIS JEMNY 2,746 kg 1020,00 2800,72 

2305211  SAT. RUZE DLE OBJEDNAVKY 16623,4ks 0,25 4155,84 

800007  POSYP 9221 2710/51-55 ZLATY JEMNY 6,968 kg 329,00 2292,60 

900002 S ZAPONKY C. 4 16475,0ks 0,32 5271,99 

900002 Z ZAPONKY C. 4 8311,7 ks 0,32 2659,74 

900004 553 BARVA-LAK BAREVNY 53,172 kg 154,00 8188,55 

 Celkem:  73300,83 

Tabulka 10: Rozpis náročnosti technických předpisů 1 

 



 

 

Přehled pohybů odvedení 1 
Druh pohybu odvedení   Za období 

Výdej do expedice od 01/01/2011 do 31/12/2011 

Pohyb podle objednané mj 

Poh.  Pol.obj. Výrobek  Mnoţství  Nákl. cena Nákl.celk. Pr. cena Pr. celkem 

62 14849-1-1   8 2612-5012/13x08-41 1344 kr 180,44 24251,05 193,50 260064,00 

 14849-1-1    24251,05  260064,00 

62 18975-0-08 2612-5012/13x08-41 1 kr 180,37 180,37 193,50 193,50 

 18975-0-0    180,37  193,50 

 Celkem: 242694,41  260257,50 

Tabulka 11: Tabulka přehledu pohybu odvedení 1 

 

Přehled pohybů odvedení 2 
Druh pohybu odvedení   Za období 

Výdej do expedice od 01/01/2011 do 31/12/2011 

Pohyb podle objednané mj 

Poh.  Pol.obj. Výrobek  Mnoţství  Nákl. cena Nákl.celk. Pr. cena Pr. celkem 

52 14849-0-0 2 1111-8025/08x00-41 2664kr 79,77 212515,27 84,84 226013,76 

 14849-0-0    212515,27  226013,76 

52 14865-0-0  1 1111-8025/08x00-41 36kr 71,67 2580,08 84,84 3054,24 

 14865-0-0      2580,08  3054,24 

52 14849-1-124 1111-8025/08x00-41 30kr 70,00 2100,00 80,04 2401,20 

 14849-1-1    2100,00  2401,20 

62 18975-0-0    3 1111-8025/08x00-41 1 kr 69,49 69,49 84,84 84,84 
 18975-0-0    69,49  84,84 
 Celkem: 217264,85  231554,04 

Tabulka 12: Tabulka přehledu pohybu odvedení 2 

 

Přehled pohybů odvedení 3 
Druh pohybu odvedení   Za období 

Výdej do expedice od 01/01/2011 do 31/12/2011 

Pohyb podle objednané mj 

Poh.  Pol.obj. Výrobek  Mnoţství  Nákl. cena Nákl.celk. Pr. cena Pr. celkem 

52 14680-0-0  22 1124-1602/07x00-21 240kr 135,02 32404,80 170,52 40924,80 

 14680-0-0      32404,80  40924,80 

52 14862-0-022 1124-1602/07x00-21 335kr 135,02 45231,70 170,52 57124,20 

 14862-0-0      45231,70  57124,20 

52 14922-0-013 1124-1602/07x00-21 5kr 135,59 677,97 170,52 852,60 

 14922-0-0      677,97  852,60 

52 14996-0-0  22 1124-1602/07x00-21 5 kr 135,59 677,97 170,52 852,60 

 14996-0-0      677,97  852,60 

52 15036-0-0  12 1124-1602/07x00-21 5 kr 135,95 679,73 168,96 844,80 

 15036-0-0      679,73  844,80 

52 15045-0-0    6 1124-1602/07x00-21 5 kr 135,95 679,73 168,96 844,80 

 15045-0-0        679,73  844,80 

62 18944-0-0  22 1124-1602/07x00-21 2kr 130,73 261,46 160,92 321,84 

 18944-0-0      261,46  321,84 

62 33037-0-0  46 1124-1602/07x00-21 10kr 135,95 1359,46 168,96 1697,52 

 14996-0-0      1359,46  1697,52 

 Celkem: 81972,82  103463,16 

Tabulka 13: Tabulka přehledu pohybu odvedení 3 



 

 

Přehled pohybů odvedení 4 
Druh pohybu odvedení   Za období 

Výdej do expedice od 01/01/2011 do 31/12/2011 

Pohyb podle objednané mj 

Poh.  Pol.obj. Výrobek  Mnoţství  Nákl. cena Nákl.celk. Pr. cena Pr. celkem 

52 14874-0-0   1 3824-6592/00x00-21 240 kr 91,45 21948,48 93,06 22334,40 

52 14874-0-0  2 3824-6592/00x00-21 240 kr 91,45 21948,48 93,06 22334,40 

52 14874-0-0  3 3824-6592/00x00-21 200kr 91,45 18290,40 93,06 18612,00 

 14874-0-0       62187,36  63280,80 

62 18962-0-0  12 3824-6592/00x00-21 4kr 85,10 340,41 93,06 372,24 

62 18962-0-0  13 3824-6592/00x00-21 4kr 85,10 340,41 93,06 372,24 
62 18962-0-0  14 3824-6592/00x00-21 4kr 85,10 340,41 93,06 372,24 
 18962-0-0      1021,22  1116,72 

 Celkem: 63208,58  64397,52 

Tabulka 14: Tabulka přehledu pohybu odvedení 4 

 

Přehled pohybů odvedení 5 
Druh pohybu odvedení   Za období 

Výdej do expedice od 01/01/2011 do 31/12/2011 

Pohyb podle objednané mj 

Poh.  Pol.obj. Výrobek  Mnoţství  Nákl. cena Nákl.celk. Pr. cena Pr. celkem 

52 14893-0-0  26 5124-6493/07x00-18 240kr 158,93 38143,20 182,34 43761,60 

 14893-0-0    38143,20  43761,60 

 Celkem: 38143,20  43761,60 

Tabulka 15: Tabulka přehledu pohybu odvedení 5 



 

 

SLEZSKÁ TVORBA Výrobní druţstvo 

Sadová 121/4 IČ: 00031364 DIČ: CZ00031364 

746 56  OPAVA Tel.: 553759570 Fax:553759570 

 stablova@slezska-tvorba.cz 

Druţstvo je zapsáno v OR KS Ostrava Oddíl XXIII, vloţka 43 

BALÍCÍ LIST číslo 40 31000027 

Druh dokladu: 40 VANOCNÍ OZDOBY Datum: 21.2.2012 

Datum vystavení: 01.06.2011 DUV – druţstvo  Čas: 10:57:10 

Číslo zakázky: 14849 BAL NABREZI BENESOVO 2286 Strana: 1 

 DVUR KRALOVE N. LABEM  

Číslo 

karty 
Poč. rozměr Váha krabic  Č. pol. zákazníka Cena/ks 

Celkem 

Kč 

 Objem kartonu  Druh zboží Barva   

   20,000  0  35,00 700,00 

    KARTONY     

   60,000  0  2,00 120,00 

    SIGNA     

20 470x360x255 9,20-8,90 720,000  2  2537899  84,84 61084,80 

 0,863   11118025/080041 100   

Celkem kart.:  20 Celkem objem:  0,863  

BALIL:  ……………………… Vzory:  61.084,80 

VYHOTOVIL: Veronika Štáblová Kartony +signa:  820,00 

PŘEVZAL: ……………………… CELKEM 61.904,80 

Tabulka 16: Ukázka balícího listu č. 1 

 

SLEZSKÁ TVORBA Výrobní druţstvo 

Sadová 121/4 IČ: 00031364 DIČ: CZ00031364 

746 56  OPAVA Tel.: 553759570 Fax:553759570 

 stablova@slezska-tvorba.cz 

Druţstvo je zapsáno v OR KS Ostrava Oddíl XXIII, vloţka 43 

BALÍCÍ LIST číslo 40 31000027 

Druh dokladu: 40 VANOCNÍ OZDOBY Datum: 21.2.2012 

Datum vystavení: 01.06.2011 DUV – druţstvo  Čas: 10:57:43 

Číslo zakázky: 14849 SAV NABREZI BENESOVO 2286 Strana: 1 

 DVUR KRALOVE N. LABEM  

Číslo 

karty 
Poč. rozměr Váha krabic  Č. pol. zákazníka Cena/ks 

Celkem 

Kč 

 Objem kartonu  Druh zboží Barva   

   24,000  0  35,00 840,00 

    KARTONY     

   72,000  0  2,00 144,00 

    SIGNA     

14 470x360x255 9,20-8,90 504,000  2  2537899  84,84 42759,36 

 0,604   11118025/080041 100   

10 600x625x435 5,80-5-50 240,000    194,76 46742,40 

 1,631   26125012/130841 553   

Celkem kart.:  24 Celkem objem:  2,235  

BALIL:  ……………………… Vzory:  89.501,76 

VYHOTOVIL: Veronika Štáblová Kartony +signa:  984,00 

PŘEVZAL: ……………………… CELKEM 90.485,76 

Tabulka 17: Ukázka balícího listu č. 2 


