
 
  



 



  



 
  



Abstrakt 

V magisterské práci se zabývám problematikou skladu dlouhých výrobků ve společnosti 

ArcelorMittal a.s. Ostrava. Teoretická část obsahuje převážně logistické prvky vztahující 

se na výrobní podniky. Druhá část popisuje problematiku naplnění válcovacích tratí  

a přínosy, které vyplývají ze zřízení obchodních skladů. Závěrečná část analyzuje časový 

rámec ložení kamionu v prostorech obchodních skladů. V doporučení předkládám návrh 

reorganizace obchodního skladu. 
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Abstract 

In my  graduation thesis I am dealing with the problems of the long products stock  

in ArclorMittal a.s. The theoretical part contains mostly logistic elements relating  

to manufacturing companies. The second part describes problems with fulfilment  

of rolling mills and with benefits resulting from establishment of the MB warehouse.  

The final part analyses the time frame of truck loading in the MB stock area. I propound 

the proposal for reorganization of MB stock. 
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Úvod 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO) je součástí nadnárodního holdingu 

ArcelorMittal AG (100%). Jako významný člen této skupiny se primárně zabývá výrobou 

a prodejem výrobků válcovaných za tepla. Významnou výhodou je produkce  

v  uzavřeném cyklu výroby. Integrovaný systém zahrnuje primární výrobu koksu, suro-

vého železa a výrobu plynulelitých předlitků (dále jen PLP) prostřednictvím zařízení  

pro plynulé odlévání oceli (dále jen ZPO). Vstupní polotovary pro válcovací tratě  

jsou vždy dodávány v rozměrech a jakostech požadovaných pro další výrobu.  

Výrobní závod 14 zajišťuje převážnou část následné hutní druhovýroby v AMO.  

Jedním z výrobních agregátů je „Středojemná válcovna“. Produkce této tratě je prodává-

na zakázkovým způsobem, nebo nabízena prostřednictvím dvou obchodních skladů.  

Anglicky hovořící management tyto sklady nazval „Merchant Bars stock“. České syno-

nymum je „MB sklad“. Tyto obchodní sklady jsou předmětem diplomové práce. 

Téma diplomové práce jsem zvolil na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti řízení 

skladu, skladového hospodářství a managementu expedice hotových výrobků prostřed-

nictvím kamionové dopravy, železniční dopravy, a možné následné lodní dopravy.  

Před rokem 2008, před krizí, se vývoj trhu s ocelí vyznačoval kolísající poptávkou  

po válcovaných profilech. S cílem najít optimální řešení potřeb svých zákazníků,  

a zároveň zvýšit produktivitu výrobních kampaní, se společnost AMO rozhodla vedle 

tradiční výroby a prodeje dle uzavřených kontraktů dostat blíže do podvědomí zákazní-

ků zřízením obchodních skladů. Hlavní myšlenkou je nabídnout prostřednictvím webové 

aplikace zákazníkovi určité portfolio výrobku, které je z hlediska dodání, formálně  

nazváno „ihned k dispozici“. Podnik je schopný do 48 hodin po uzavření kontraktu  

odeslat kamion s nákladem materiálů dle zákazníkovy objednávky. Společnosti AMO tím 

vzrostl zákaznický servis a přesností svých dodávek zvýšila důvěru ve své dodavatelské 

služby. Společnost touto změnou získala konkurenční výhodu a primárnímu zákazníkovi 

přinesla úsporu v čase s možností pružně reagovat na požadavky sekundárních  

zákazníků.  

Úvodní literární část diplomové práce obsahuje teorií a objasnění vybraných pojmů.  

Prostřední část popisuje AMO a obchodní sklady. Předkládám důvody pro zřízení  
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obchodních skladů a prospěch pro společnost. V analytické části se zabývám hypotézou 

sloučení dvou skladů a eventualitami z toho plynoucí. Téma práce je problematické in-

terakce tří skladů a fáze ložení kamionu. Analýza dat a následná klasifikace poskytne 

argumenty pro reorganizaci skladu. Koncepci a hodnocení řešení uvádím v poslední  

části. Závěrem je shrnutí práce. 
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1 Teoretická část  

1.1 Definice logistiky 

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

skladování surovin, hotových výrobků a příslušných informací z místa vzniku zboží  

na místo spotřeby. Tyto činnosti mohou zahrnovat službu zákazníkovi, předpověď  

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

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

a prodej. Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje,  

výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny 

požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. 

Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné 

splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu. Při splnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku,  

výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby  

zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku  

k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého 

výrobku.[1] 

1.1.1 Logistické myšlení 

Logistika a logistické řízení jsou založeny na procesním pohledu a systémovém myšlení. 

Jevy jsou chápány v souvislostech a usiluje se o dosažení efektů celého systému, nikoli  

o uspokojení izolovaných zájmů jednotlivých procesů. V Tab. 1 je provedeno srovnání 

principů logistického myšlení s tradičním způsobem uvažování. Tradiční způsob  

uvažování je zatížen funkčními (útvarovými) hledisky, snahou o zvyšování úzce pojaté 

produktivity útvarů a snižování útvarových nákladů. Tradiční přístup mohl vyhovovat 

v éře nenasyceného a stabilního trhu a velkých objemů stejnorodé produkce. V prostředí 

stále více individualizovaných požadavků a rostoucích nároků na rychlost a přesnost 

dodání již činí problémy.[2] 
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Tab. 1 – Srovnání logistického myšlení s tradičním myšlením.[2] 

   Logistické myšlení       Tradiční myšlení    

   Primární orientace na procesy (horizontální 
   pohled), útvarový pohled je sekundární.    

   Orientace na funkce, resp. Útvary 
   (vertikální pohled).  

   Myšlení  „v proudu".       Myšlení „v dávkách".    

   Optimalizace celého systému, energie.       Útvarová optimalizace (suboptimalizace).    

   Zásoby chápány jako faktor zpomalující obrátku 
   kapitálu, až sekundárně jako jeden z možných  
   zdrojů flexibility.    

   Zásoby chápány jako primární faktor plynulosti.    

   Vysoká hodnota přidaná pro zákazníka.       Velké objemy.    

   Co nejefektivnější překonání prostoru a času 
   na základě ekonomického vyvažování 
   rozporných hledisek    

   Maximální využití kapacit, minimální náklady 
   útvarů.    

Systémový přístup (princip souvislosti) v logistickém řízení se projevuje mimo jiné  

v tom, že jestliže se pohybujeme na úrovni dílčích procesů v podniku (jemná rozlišovací 

úroveň), anebo na úrovni toků mezi podniky (hrubá rozlišovací úroveň), uplatňujeme 

stále stejné principy. Pohybujeme-li se na hrubé rozlišovací úrovni a usilujeme o zvýšení 

úrovně logistických služeb či snížení celkových logistických nákladů, pak bychom  

měli působit na ty procesy, které mohou výsledek nejvíce ovlivnit. Na druhé straně,  

připravujeme-li změnu dílčího procesu na spodní úrovni (například při zavádění nové 

technologie), pak musíme zkoumat a dořešit vliv této změny na navazující procesy  

a celkové výstupy.[2] 

1.1.2 Jména logistiky 

Logistika měla v průběhu doby různá jména. V anglicky psané literatuře se můžeme se-

tkat s těmito termíny: 

 Business logistics — podniková logistika 

 Channel management — řízení (distribučních) kanálů 

 Distribution — distribuce 

 Industrial logistics — průmyslová logistika 

 Logistical management — logistické řízení 
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 Materials management — řízení materiálů 

 Physical distribution — distribuce zboží (fyzická distribuce) 

 Quick-response systems — systémy „rychlé odezvy" 

 Supply chain management — řízení zásobovacích/dodávkových řetězců 

 Supply management — řízení zásobování 

Všechny tyto názvy mají společné to, že se týkají toku zboží a materiálů z místa vzniku 

do místa spotřeby, v některých případech až do místa likvidace.[3] 

1.1.3 Efektivnost v logistice 

Logistické řízení neusiluje o rychlost a plynulost toku za každou cenu. Směřuje k efek-

tivnímu překonání prostoru a času při uspokojování požadavků po produktech. Snaží se, 

aby toky byly harmonizovány, to znamená, aby vyhověly mnoha kritériím. Efektivnost  

v logistice se projevuje v tom, že: 

 dosáhneme požadované úrovně logistických služeb,  

 a to při přijatelných celkových nákladech. 

Logistická efektivnost má tedy dvě složky, jak je uvedeno na obrázku Obr. 1. 

 

Obr. 1 – Logistická efektivnost.[3] 

Také samotná úroveň logistických služeb má dvě stránky: 

 objemovou (zajištění požadovaného množství příslušných produktů), 

 kvalitativní (rychlost splnění požadavků, spolehlivost dodací lhůty, dodržení 

požadovaného obalu, značení a místa dodání, kvalita průvodních dokladů,  
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pružnost komunikace se zákazníkem v průběhu realizace jeho požadavku 

apod.). 

Zajištění požadované úrovně logistických služeb je jedním z předpokladů spokojenosti 

a věrnosti zákazníka, a tím i udržení nebo i rozšíření podílu na trhu. 

Pod „požadovanou úrovní" rozumíme buď přímo specifikovaný požadavek kon- 

krétního zákazníka, nebo cíl stanovený samotným dodavatelem (či dodavatelskou síti),  

který by měl předčit schopnosti konkurence. 

Logistickými náklady rozumíme veškeré náklady spojené s organizováním, řízením  

a samotným průběhem příslušných toků od vzniku požadavku na produkt až po jeho 

dodání. Jedná se o náklady všech článků provázaných v logistickém řetězci.  

Za „přijatelné" považujeme takové náklady, které jsou konkurence schopné.[15] 

Koncepce celkových nákladů je klíčem k efektivnímu řízení logistického procesu. Podnik 

by se v tomto smyslu neměl zaměřovat na jednotlivé izolované logistické činnosti, ale 

měl by se pokoušet redukovat celkové náklady logistických činností. Snížení nákladů 

v jedné oblasti, například přepravy, může vyvolat zvýšení nákladů na udržování zásob, 

a to z důvodů pokrytí delší doby přepravy nebo zajištění se z důvodů nespolehlivosti 

přepravy.[3] 

1.1.4 Logistické řetězce 

Každý obor lidské činnosti se v určité fázi svého vývoje dostane do stavu, kdy definuje  

a co nejpřesněji vymezuje a proklamuje předmět svého zájmu. Nejinak je tomu i v oboru 

systémové logistiky. Předmětem systémové logistiky je tedy především logistický  

řetězec. Logistický řetězec je tedy to, co logistika zkoumá, analyzuje, optimalizuje, řídí. 

Smyslem všech těchto činností je dosažení optimální úrovně služeb zákazníkům  

při minimalizaci logistických nákladů. Jinak řečeno jde o to, získat konkurenční výhodu 

na přesyceném trhu zákazníka, a to cestou poskytování výhodnějšího zákaznického  

servisu. A protože se logistika stará o to, aby byl ten správný materiál spolu se správný-

mi informacemi na správném místě a ve správný čas, je zřejmé, že celý logistický řetězec 

zahrnuje materiál - hmotný tok - a informace – informační tok. 
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Dlužno podotknout, že logistický řetězec není něco, co si „vymyslela" logistika  

na akademické půdě. Logistický řetězec tady byl, je a bude, a to od doby vzniku dělby 

práce ve společnosti a s tím vznikající specializace lidské činnosti.  

Moderní doba a vývoj oboru pouze problém kodifikuje, vyhledává souvislosti  

a zákonitosti a snaží se cíleně o zvýšení produktivity. Pro objasnění základní terminolo-

gie logistického řetězce použijeme příklad klasické výrobní firmy. Logistický řetězec  

je tedy posloupnost jednotlivých prvků, kterými prochází materiálový tok od dodavatele 

surovin až ke konečnému zákazníkovi. Graficky se nejčastěji znázorňuje následovně: 

 

Obr. 2 – Logistický řetězec. 

Ve schématu na Obr. 2 je symbolem  znázorněno místo akumulace materiálu - prak-

ticky skladu - a to nezávisle na tom, z jakých příčin zde vzniká (obratová zásoba, pojistná 

zásoba, technologická zásoba atd.). Plnými šipkami je znázorněn materiálový tok. 

Chce-li podnik úspěšně snižovat zásoby, musí tak činit prostřednictvím optimalizace 

celku (celého řetězce). Bez detailního zmapování, popsání a následněji srozumitelného 

popsání vlastního logistického řetězce se moderní firma neobejde.[4] 

1.2 Sklady a skladování 

1.2.1 Sklady 

V logistické síti je sklad uzlem, v kterém se dočasně uskladňuje materiál, neboli  

prostřednictvím kterého se materiál přesouvá a usměrňuje na nové cesty v logistické 

síti. Nejdůležitějším cílem je schopnost výkonu proměny – restrukturalizace materiálo-

vého toku. Hlavní funkce skladu jsou odvozené od jejich primárního zaměření. 
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V kontextu s danou problematikou, je třeba řešit z pohledu logistiky především tyto 

problémy: 

 centralizace a decentralizace skladu, 

 výběr mezi vlastním a pronajímaným skladem, 

 rozmístnění a konkrétní lokalizace skladu, 

 dimenzování skladu a jeho technické i personální vybavení, 

 rozhodnutí o systému řízení skladu, 

 rozmístnění zásob ve skladě.[5] 

1.2.2 Velikost a počet skladů 

Především je nutno vyřešit dvě záležitosti: velikost a počet skladovacích zařízení.  

Jde o vzájemně propojená rozhodnutí, protože mezi nimi obvykle panuje vztah nepřímé 

úměry; tzn. s rostoucím počtem skladů se průměrná velikost skladu snižuje a naopak.  

Velikost skladu. To, jak by měl být sklad velký, určuje řada faktorů. Nejprve je nutno 

definovat, jakým způsobem se vlastně velikost skladu bude měřit. Obecně platí,  

že velikost skladu se definuje buď ve smyslu skladové plochy, nebo skladového prostoru. 

Při použití údajů o čtverečné ploše se však bohužel ignorují možnosti moderních  

skladovacích zařízení uskladňovat zboží také vertikálně. Z toho důvodu bylo zavedeno 

měření kubického skladového prostoru. Kubický prostor se vztahuje k celkovému  

objemu prostoru, který je k dispozici uvnitř daného zařízení. Ve srovnání s údaji  

o skladové ploše poskytují údaje o skladovém prostoru mnohem realističtější odhad  

velikosti skladu, protože berou v úvahu více z dostupného použitelného prostoru skladu. 

K faktorům, které jsou určující pro stanovení velikosti skladu, patří následující: 

 Úroveň zákaznického servisu. 

 Velikost trhu nebo trhů, které bude sklad obsluhovat. 

 Počet prodávaných produktů. 

 Velikost produktu nebo produktů. 

 Používaný systém pro manipulaci s materiálem. 

 Míra pohybu zboží. 

 Celková doba výroby produktu. 

 Efekty založené na rozsahu. 
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 Rozmístění zásob. 

 Požadavky na šířku uličky/chodby mezi regály. 

 Kancelářské prostory v rámci skladu. 

 Typy použitých regálů a polic. 

 Úroveň a model poptávky. 

Stručně k působení jednotlivých faktorů. S růstem úrovně zákaznického servisu  

se obvykle zvyšují požadavky na skladovací prostor, aby se zajistilo uskladnění vyššího 

objemu zásob. S růstem velikosti trhu nebo počtu trhů, které daný sklad obsluhuje,  

se bude vyžadovat další skladovací prostor. Pokud podnik dodává větší počet produktů 

nebo produktových skupin a zejména pokud mají tyto produkty různorodý charakter, 

bude potřebovat větší skladovací prostor, aby udržoval alespoň minimální zásoby všech 

typů produktů. Obecně dále platí, že požadavky na velikost skladu budou vyšší, pokud 

mají výrobky velké rozměry, pokud celková doba výroby je vysoká, pokud se používá 

manuální systém manipulace s materiálem, pokud se ve skladu budou realizovat  

i administrativní nebo prodejní aktivity a pokud je poptávka kolísavá nebo nepředvída-

telná.[3] 

1.2.3 Hlavni oblasti použití skladů.  

Sklady lze použít pro zabezpečení výrobní činnosti podniku, ke směšování různých  

výrobků z jednotlivých výrobních zařízení podniku pro dodávku jednomu zákazníkovi,  

k rozdělování velkých zásilek/balení produktů na menší dodávky s cílem uspokojení 

potřeb velkého počtu zákazníků nebo naopak pro kombinaci či sdružení většího počtu 

malých zásilek do jedné velké zásilky. 

Skladů se začíná využívat ve větší míře jako „průtokových" bodů, nikoliv míst „úschovy". 

V některých případech se dokonce úplně obcházejí (např. plánované dodávky přímo 

k zákazníkům), neboť podniky ve zvýšené míře nahrazují zásoby informacemi, nakupují 

v menších množstvích a používají sklady jako konsolidační body, aby získaly výhodnější 

přepravní sazby a úroveň servisu.[3] 
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1.2.4 Systém tahu vers. systém tlaku v oblasti skladování 

Tradiční metodou (distribuce) je systém tlaku (push system). Plány výroby jsou založe-

ny na způsobilosti a kapacitě výrobního závodu a produkce se vyrábí s tím očekáváním, 

že se také prodá. Pokud se produkce vyrábí rychleji, než je ji možno prodat, začíná  

se hromadit ve skladu výrobního závodu. Pokud nelze urychlit odbyt produkce, výrobní 

závod zpomalí tempo výroby, dokud se nabídka nedostane do rovnováhy s poptávkou. 

Skladování tedy v systému tlaku slouží k tomu, aby absorbovalo nadměrnou produkci. 

Současné systémy tahu (pull system) závisí na informacích. Jsou založeny na stálém  

monitorování poptávky. U systémů tahu není potřeba vytvářet nějaké rezervy. Sklado-

vání namísto toho slouží jako průtokové centrum, které nabízí vyšší úroveň servisu,  

neboť přesouvá zásoby blíže k zákazníkovi".[3] 

1.2.5 Vztahy mezi skladováním a výrobou 

Krátké výrobní série minimalizují objem zásob, které je nutno udržovat v rámci logistic-

kého systému podniku, a zajišťují výrobu takového množství, které se blíží velikosti 

běžné poptávky. Přinášejí však s sebou zvýšené náklady na přestavování a změny  

výrobních linek. Pokud závod vyrábí na plnou kapacitu (nebo se této kapacitě blíží),  

pak mohou časté změny linek vést k tomu, že výrobce nebude schopen uspokojovat  

poptávku po svých výrobcích. V takovém případě by náklady související se ztrátou  

prodejní příležitosti (ztracený zisk z nerealizovaných prodejů) mohly dosáhnout  

značných objemů. Pokud se naopak po každé změně výrobní linky vyrábí velké množství 

výrobků, vede to k nižším nákladům na jednotku produktu, měřeno v plných nákladech, 

a k vyšším množstvím vyrobených jednotek vzhledem k dané kapacitě závodu.  

Velké výrobní série však mají za následek větší zásoby a zvýšené požadavky na sklado-

vání. Chce-li podnik dosáhnout nejnižších celkových nákladů, musí tedy úspory  

ve výrobních nákladech vyrovnat a převýšit zvýšené logistické náklady.[3] 
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1.2.6 Prostorové rozmístění skladu1 

Stojí-li u rampy kamiony a blokují přístup k ložení materiálů, nebo procházejí-li  

některé trasy nevhodnými místy, pak z provozního hlediska projektant stavby nevěno-

vána nedostatečná pozornost logistickým tokům. Při návrhu, projektu, prostorového 

rozmístění je zapotřebí strukturovaně postupovat od provozních částí k struktuře  

budovy. Obvykle příčinou toho, že objekt nevyhovuje logistickým požadavkům,  

bývá málo promyšlené prostorové rozmístění podle jednotlivých potřebných funkcí,  

na začátku návrhu projektu. Provozní požadavky se řešili až později a byly zpětně  

vkládány do obalu budovy.[6] 

1.2.7 Výběr místa výrobního závodu a skladu  

Určení lokalit pro výrobní kapacity a sklady podniku jsou zásadní strategická rozhodnu-

tí, která ovlivní nejen náklady na dopravu surovin směrem dovnitř a náklady na přepra-

vu hotových výrobků směrem ven, ale rovněž úroveň zákaznického servisu a rychlost 

odezvy. Faktory, které je zde nutno brát v úvahu, zahrnují např. rozmístění zákazníků, 

dodavatelů, dostupnost dopravních služeb, dostupnost kvalifikovaných pracovníků  

s přijatelnou platovou hladinou, možnosti spolupráce s úřady apod.[3] 

1.2.8 Rychloobrátkové zboží (FMCG - Fast moving consumer goods) 

Rychloobrátkovým zbožím se rozumí spotřební zboží nebo služby, které zákazník  

převážně nakupuje v kratších intervalech. Tento segment není přesně vymezen.[7] 

1.2.9 Teorie bodu rozpojení 

Uvědomění si logistického řetězce konkrétní firmy, jeho struktury a vazeb a zejména 

výše popsané teorie „protisměrnosti" hmotného a informačního toku je základem  

pro pochopení a systematickou práci s tzv. bodem rozpojení v logistickém řetězci.  

Samotný pojem „bod rozpojení" je překladem anglického caplling point[4]. 

 

1 V článku se používá anglické slovo „layout“ které bylo nahrazeno českým „prostorové rozmístění“ 
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Bod rozpojení objednávkou rozděluje materiálový tok na: 

 část řízenou podle predikcí a plánů a 

 část řízenou objednávkami zákazníků[8]. 

Nejprve ale samotný výklad. Jedna z definic bodu rozpojení říká, že je to místo  

v logistickém řetězci, ve kterém je vyrovnáván rozptyl poptávky po daném produktu. 

Vědeckou definici nyní poněkud praktičtěji. Bod rozpojení skutečně „rozpojuje" celý  

logistický řetězec na dvě části:  

 na část řízenou plánem (od bodu rozpojení vlevo), která je zatížena faktem  

nejistoty poptávky, jehož důsledkem je nutnost udržovat v bodě rozpojení  

pojistnou zásobu;  

 na část řízenou konkrétní poptávkou (od bodu rozpojení vpravo), která je cha-

rakteristická tím, že v systému se nevyskytuji žádné zásoby, u kterých by hrozilo 

riziko „neprodejnosti"; vše je zde věcí pouze kapacitního bilancování  

a plánování.[4] 

1.2.10 Bod rozpojení objednávkou zákazníka 

Jedná se o místo v logistickém řetězci, v němž se tok mění z neadresného na neadresný.  

Anglicky se nazývá: „Decoupling point“ nebo též „Order penetration point“.  

Poloha bodu rozpojení může být: 

 Ve skladu u dodavatele (výroba a nákup na zakázku). 

 Ve skladu hotových výrobku u dodavatele (výroba na sklad). 

 V distribučním skladu (výroba a distribuce na sklad). 

 Ve skladu surovin, polotovarů a materiálů (výroba na zakázku). 

 Ve skladu montážních sestav (montáž na zakázku).[9] 

1.2.11 Krátkodobé předpovědi poptávky 

Proces tvorby krátkodobých předpovědí, se v anglosaské literatuře nazývá forecasting. 

Tento pojem pronikl i do našeho jazyka, používá se mezi odborníky velmi často místo 

ekvivalentu jeho předpokladu – předpovídaní. Předpovídání by nemělo být jen ryze  

analyticky zpracované historické údaje. Na přípravu kvalitních předpovědí je potřeba 



 

- 15 - 

 

přesně analyzovat možné důsledky marketingových aktivit a na jejich základě korigovat 

předpovědi generované z historických údajů s využitím analytických metod. Změny 

marketingového mixu nebo jeho jednotlivých prvků můžou totiž podstatným způsobem 

ovlivnit výšku odbytu a prodeje v průběhu plánovacího horizontu.[10] 

1.3 Optimalizace skladu 

V časopisu „Logistika“ se autoři společnosti McKinsey Alicke Knut s partnery zabývá  

oblasti popisu chyb a návrhu jejich řešení prostřednictvím pětifázového srovnávacího 

nástroje.  

Přes veškerou snahu a vynalézavost, které společnosti používají při plánování efektivní 

logistiky, optimalizaci distribuční sítě a propracovaném řízení zásob, leží přímo v srdci 

mnoha moderních dodavatelských řetězců černá díra. Operace ve skladišti  

jsou zodpovědné za náklady dosahující 30-50%. Ovšem optimalizace skladových  

procesů nebývá přesto považována za strategickou prioritu.[11] 

1.3.1 Srovnávání podporuje efektivitu  

Používáme referenční model distribučního centra (DCRM) jako součást procesu o pěti 

fázích. V první fázi používáme srovnávací nástroje, abychom odhadli potenciál možného 

zlepšení. Ve druhé a třetí fázi používáme nástroj DCRM jako součást hloubkové analýzy 

veškerých procesů ve skladišti. Tento způsob nám ukazuje, kde lze nalézt potenciální 

zlepšení a umožňuje odhadnout pravděpodobné výhody, jež je možné z transformace 

různých procesů a aktivit získat. S těmito údaji jsme schopni vytvořit podrobný akční 

plán a potvrdit naše odhady potenciálu možného zlepšení. Ve čtvrté fázi jsou aplikovány 

pilotní programy, ty jsou použity k testování efektů navržených změn, k identifikaci  

a vyřešení problémů a přípravě obchodního plánu k implementaci vylepšení v daném 

zařízení. Nakonec je nový postup realizován.[11] 

1.3.2 Optimalizace efektivity 

Od listopadu 2006 používáme DCRM jako součást našeho postupu ke zvýšení efektivity 

ve více než dvaceti různých distribučních centrech v Evropě, USA a Jižní Africe. Zjistili 

jsme, že kumulativní efekt desítek lehce optimalizovaných procesů byl příčinou nižší 
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výkonnosti. V zařízeních, jež jsme sledovali, jsme zjistili trvalé nedostatky  

v optimalizaci efektivity v každém ze šesti základních aspektů výkonnosti:  

1. Procesy. Stejné zdroje plýtvání, které se "štíhlý" proces snaží při výrobě  

eliminovat (např. zbytečný pohyb nebo dvojí manipulace), způsobují vysoký podíl  

zbytečných nákladů na skladování a zásadní absenci flexibility.  

2. Lidé. Operace ve skladišti jsou náročné na pracovní síly a je běžné, že zařízení  

používají model pracovní síly, který je nedostatečně flexibilní na to, aby reagoval  

na výkyvy v poptávce.  

3. Řízení výkonnosti. Skladiště zřídkakdy zavádějí nějaký systém výkonnosti nebo trva-

lého vylepšování. Když už shromažďují údaje o výkonnosti, tak je to čistě  

z důvodu podávání zpráv, nikoliv ke zlepšování efektivity operací. Platby na základě  

výkonnostních systémů jsou jen málokdy určeny k motivování personálu.  

4. Interakce se zákazníkem. Provozní model skladiště nebývá často navržen tak,  

aby reflektoval požadavky na služby svých interních a externích zákazníků.  

Skladiště nejsou často schopna přizpůsobit svoji provozní činnost předvídatelným  

výkyvům poptávky ze strany zákazníků, což má za následek, že většinu času je ve skla-

dišti příliš velký počet pracovníků, nebo je personálu naopak málo.  

5. Absence flexibility rozvržení/systémů. Mnoho zařízení dává před segmentací svých 

aktiv podle jednotlivých druhů produktů a požadavků zákazníků přednost přístupu 

"jedna velikost pro všechno". Manažeři nejsou také ochotni měnit rozvržení zařízení, 

když se charakter poptávky změní, což časem snižuje výkonnost.  

6. Dopad na vlastnictví. Případy, kdy skladiště využívají služeb operátorů třetí strany, 

představují běžnou strategii společností, které skladování nepovažují za svoji hlavní 

kompetenci. Běžným výsledkem takových dohod však bývá převod neefektivních  

procesů novému majiteli, zatímco náklady a smluvní podmínky jen málokdy  

pro poskytovatele služby vytváří podnět ke zlepšení. Na skladiště využívající tyto externí 

služby je nahlíženo jako na černé skříňky, zanechávající příležitosti ke zlepšení  

spolupráce mezi dodavatelem/podniky a zákazníky skladiště na stole. Navíc společnosti, 

jež efektivně vypracovaly vlastní "štíhlý" systém výroby, nemají možnost v těchto  

skladištních operacích prováděných třetí stranou aplikovat svoje znalosti.  
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Většina řešení je velmi jednoduchých - pragmatické činnosti vyžadující malé  

nebo žádné finanční investice. Zlepšení je zajištěno zaměřením se na pět základních 

aspektů výkonnosti (šestý aspekt, změna vlastnictví nebo outsourcing - využívání  

externích služeb, obvykle nespadá do plánu možných vylepšení). Typické jsou příklady 

uvedené níže.[11] 

1.3.3 Zlepšení procesů 

U mnoha objednávek lze proces přebírání a balení zboží kombinovat, což významným 

způsobem snižuje počet prováděných kroků, omezuje zbytečný pohyb, dopravu  

a požadavky na prostor. K procesu přijímání zboží patří pracný rozpis palet, které jsou 

jen zřídkakdy organizovány a seřazeny odpovídajícím způsobem. Optimalizací pořadí 

činností pro rozpis palet a organizací pracoviště k usnadnění daných procesů  

lze nezbytnou pracovní činnost snížit na polovinu.  

Pracovníci přebírající zboží v jednom skladu čekali dvě minuty na vytištění nových  

seznamů. Díky zavedení automatizovaného systému, jenž vytvořil nový seznam pokaždé, 

když byl předchozí seznam odebrán, byl vždy k dispozici dostatečný počet palet  

na přebírané zboží a zkrátily se také prostoje operátora.  

V jiném skladu byly zajištěny větší, ergonomicky lépe tvarované vozíky  

k přebírání zboží. Tyto vozíky byly schopny převézt větší množství zboží, čímž došlo  

ke snížení délky pojezdu, omezení dvojí manipulace a zbytečných časových prodlev.  

Použití dlouhých vidlicí na zdvižných vozících umožňuje manipulovat se dvěma paletami 

menší hmotnosti jedním pohybem.[11] 

1.3.4 Vylepšení v oblasti HR 

Požadavky na rozsah prací v zařízeních skladiště se mohou v jednotlivých dnech lišit  

až o 50%. Zhruba polovinu těchto změn lze v mnoha zařízeních odhadnout předvídáním, 

použitím údajů z minulosti, avšak běžné přístupy k flexibilitě pracovní síly nemohou 

prostě reagovat na rychlé změny poptávky. Výsledkem je, že v zařízení je často velký 

počet pracovníků, aby zaručili určitou výkonnost. Zkrácením doby pro nahlašování roz-

vržení směn na jeden nebo dva dny mohou zařízení zajistit, aby přiřazení lidí k práci  

v místě splňovalo daný požadavek mnohem lépe. Tímto způsobem lze zajistit nárůst 

efektivity až o 15%. Některá zařízení dosáhla dokonce ještě lepších výsledků najmutím 
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velmi flexibilní dočasné pracovní síly, často studentů na brigádách. Tyto velmi flexibilní 

pracovníky lze svolat zprávou SMS do několika hodin, což zařízení umožňuje reagovat 

na zvýšení poptávky v ten stejný den.  

Pracovní síla skladiště má často nízkou kvalifikaci a může docházet k její velké fluktuaci. 

V důsledku toho se zaměstnavatelé často snaží minimalizovat investice  

do přijímání nových zaměstnanců a jejich následného školení a tím minimalizovat  

i náklady. Z naší zkušenosti ale můžeme konstatovat, že zvýšená úroveň školení  

může přinést zvýšení produktivity o 5 až 10%.[11] 

1.3.5 Řízení výkonnosti  

Většina moderních skladišť automaticky shromažďuje podrobné údaje o výkonnosti 

jednotlivých zaměstnanců jakožto součást svých standardních systémů pro řízení  

skladišť. Naneštěstí jen málo těchto zařízení tyto údaje využívá efektivně k motivování 

zaměstnanců a zlepšení jejich výkonnosti. Pouhá jednoduchá demonstrace úrovně  

výkonnosti může přinést okamžitý nárůst. Nástěnka na jasně viditelném místě ukazující 

relativní výkonnost jednotlivých týmů povzbuzuje vnitropodnikovou soutěživost.  

Vysoce výkonná zařízení doplňují zveřejňované výsledky výkonnosti záznamy minulých 

výkonů a aktuálním očekáváním. Pětiminutová diskuse na začátku každé směny zvyšuje 

důležitost dobré výkonnosti a pomáhá zaměstnancům soustředit se na klíčové aspekty 

své činnosti.  

Největší vylepšení - zvýšení produktivity až o 20% - vychází z propojení mzdového 

ohodnocení a výkonnosti. Tyto systémy musí být pečlivě nastaveny, aby bylo zaručeno, 

že odměňují kvalitu i rychlost.  

Měření a odměňování "měkčích" aspektů výkonnosti může rovněž přinést dlouhodobé 

výhody. Viditelně umístěná vývěska se jménem "zaměstnance měsíce" může mít  

například pozitivní vliv na spokojenost daného pracovníka. Měření těchto činností, jako 

např. počet realizovaných nápadů na vylepšení za měsíc či efektivita jednotlivých  

návrhů na zlepšení mohou pomoci podpořit zájem a přinést trvalá zlepšení.[11] 
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1.3.6 Zlepšení interakce  

Skladiště nejsou ostrovy. Aby v nich byl zajištěn efektivní provoz, musí skladiště účinně 

působit na tři hlavní externí skupiny: směrem nahoru k dodavatelům, směrem dolů  

k interním a externím zákazníkům a do stran k širší organizaci. Dodavatelské vztahy 

mohou být jedněmi z nejpřímějších interakcí, které lze zlepšit. Neodpovídající přesnost 

dodávek může v nejvytíženějších hodinách vést k nahromadění zboží v prostoru příjmu, 

zatímco v jinou dobu je daný prostor prázdný. Připisováním časových okének k dodávce 

a jasné důsledky za nesplnění daného okénka (např. nepřijetí vozidla) lze objemový tok 

vyrovnat a pracovní sílu lépe využít.  

Práce s dodavateli může také zajistit, aby zboží dorazilo ve správném pořadí  

a ve správném obalu, což umožňuje přímé skladování. To může významným způsobem 

snížit objem práce. Optimální konfigurace nakládací rampy pro typy vozidel  

používaných k dodávce omezuje při jejich vykládání dvojí manipulaci.  

Ačkoliv není vždy možné zákazníkům diktovat termíny nebo strategie dodávek, špičková 

zařízení začínají využívat metody k vypracování oboustranně výhodných nejúsporněj-

ších postupů. Některá zařízení nabízejí flexibilní cenové nabídky a různou úroveň  

služeb, aby své zákazníky podpořila k objednávání finančně výhodného množství zboží  

a k výhodné frekvenci dodávek, přičemž jsou k dispozici kvalitnější služby  

za výhodné ceny.[11] 

1.3.7 Vylepšení flexibility  

Výměnou pevného zařízení za flexibilní, konfigurovatelné systémy lze získat velké  

výhody, a na druhou stranu, tresty za absenci flexibility mohou být kruté. Jeden maloob-

chodník, jenž investoval značné množství finančních prostředků do vysoce automatizo-

vaného skladištního zařízení, zjistil, že změny obchodních potřeb způsobily,  

že měl v zařízení volnou kapacitu. Maloobchodník se snažil tuto kapacitu odprodat  

třetím stranám, ale jejímu systému chyběla flexibilita, a nebyl tak schopen splnit poža-

davky zainteresovaných společností.  

 Běžným způsobem jak mít z flexibility prospěch, je reorganizace rozvržení zařízení  

za účelem umístění zboží dle jeho četnosti vychystávání. Umístěním často žádaného  

a velmi často žádaného zboží po pravé straně nakládací rampy lze významně snížit  

délku chůze a dobu na přebírání zboží. Tyto implementace je však potřeba učinit  
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s pečlivostí. Aby se předešlo nahromadění zboží v průčelí místa vychystávání, je vhodné 

smíchat nejčastěji žádané zboží se zbožím, které je vyžadováno méně často.  

Operace ve skladišti si od manažerů dodavatelského řetězce zaslouží více pozornosti. 

Nejenže odpovídají za významnou část celkových nákladů na dodavatelský řetězec,  

ale optimalizovaná výkonnost skladiště může mít velký vliv na zkušenost  

či zážitek zákazníka z dodavatelského řetězce.[11] 

1.4 Podpůrné systémy 

1.4.1 SAP R/3 

Firma SAP byla založena v roce 1972. Zkratka SAP znamená v němčině Systeme, Anwen-

dungen, Produkte, tedy systémy, aplikace, produkty. Již v dalším roce publikovala firma 

první verzi svého integrovaného systému R/1. Opravdový úspěch zaznamenal  

systém R/2, určený pro velké sálové počítače (mainframe) koncem sedmdesátých let. 

Tento systém se značnou propojeností základních modulů s finančním modulem,  

vysokou spolehlivostí a možností práce ve vícejazyčném prostředí znamenal získání  

velkých nadnárodních firem. V devadesátých letech začala firma dodávat SAP R/3,  

který ve své základní struktuře byl již podobný dnešní verzi. V polovině devadesátých let 

byla firma již nejsilnější na světovém trhu ERP systémů s celkem 9000 instalacemi.  

Proto po roce 2000 dochází k značnému rozvoji produktového portfolia. Mezi  

nejvýznamnější rozšíření patří celá řada odvětvových řešení, webovský portál, platfor-

ma NetWeaver, CRM, SCM a datový sklad. V současné době má firma více než 140 000  

instalací na světě a je třetím největším dodavatelem software na světě.  

Nejznámějším produktem firmy je ERP systém R3. R3 patří do rodiny mySAP produktů, 

kam ještě náleží balíky Supply Chain Management SCM, Custormer Relations Management 

CRM, SRM řízení vztahů s dodavateli, PLM řízení životního cyklu produktu. Jako  

integrační platforma slouží SAP NetWeaver, jehož základní komponentou je SAP Web 

Application Server. Kromě toho SAP dodává i vertikální řešení pro různá odvětví.  

V poslední době se SAP orientuje i na malé a střední podniky a to systémem SAP  

Business One. Řešení SAP pro ERP – R3 obsahuje celou řadu vzájemně integrovaných 

modulů: 
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 Finanční účetnictví (FI) hlavní kniha, vedlejší knihy. 

 Controlling (CO) režijní náklady, výrobní náklady. 

 Treasury (TR) finanční plánování, rozpočetnictví. 

 Systém projektů (PS) síťové diagramy, nákladové účetnictví projektů. 

 Personalistika (HR) administrace, zúčtování, nábor pracovníků. 

 Opravy a údržba (PM) plánování práce, plánování údržby. 

 Řízení jakosti (QM) plán. a kontrola jakosti, osvědčení o jakosti a hlášení jakosti. 

 Plánování výroby (PP) kusová výroba, sériová výroba, kanban. 

 Materiál. hospod. (MM) vedení zásob, nákup, likvidace faktur. 

 Odbyt (SD) prodej, expedice, fakturace. 

 Workflow (WF). 

  Odvětvová řešení (IS): Zahrnují funkce, které se mohou používat ve všech apli-

kacích.[12] 

1.4.2 Výrobní cyklus, takt, výkon pochodu 

Tak jako spotřeba nemůže být přerušena, musí se trvale a pravidelně opakovat  

i výroba. Proto má výroba cyklický charakter. Čas od vzniku požadavku zákazníka  

až po dodání výrobku zákazníkovi se nazývá průběžnou dobou výrobku. Ta zahrnuje 

tyto fáze: 

 zakázková fáze (přijetí a zpracování poptávky a její přeměna na zakázku), 

 příprava výroby (vývoj výrobku, příprava materiálu, výrobního zařízení), 

 výrobní proces, 

 distribuce výrobku (expedice, přeprava, skladování, prodej). 

U času výrobního procesu rozlišujeme dva základní pojmy: 

 výrobní cyklus, 

 výrobní takt. 

Výrobní cyklus je doba od začátku první operace až po ukončení poslední operace,  

kdy je získán hotový výrobek. Tento čas je rozhodující z hlediska zákazníka, protože  

je důležitý z hlediska uspokojení jeho požadavku (termín dodání). S výjimkou individu-

ální (kusové) výroby, kdy vyrábíme jeden kus, se výroba zpravidla opakuje (dávková, 

sériová výroba). Výrobní cyklus se může opakovat s přestávkami mezi cykly (periodický, 
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diskrétní proces) nebo bez přestávek (spojitý, kontinuální proces). Výroba patří mezi 

složité činnosti, které prakticky nemohou proběhnout od začátku až do konce na jednom 

pracovišti (zařízení). Tím se dostáváme k prostorovému uspořádání výrobního procesu. 

Z toho hlediska dělíme výrobní pochody na jednostupňové nebo vícestupňové. Na Obr. 3 

je znázorněn (dva po sobě jdoucí cykly) třístupňový cyklický pochod s překrytím cyklů. 

 

Obr. 3 – Třístupňový cyklický pochod s překrytím cyklů. 

 

Vztah mezi cyklem, taktem a překrytím: 

r = c – p  (1) 

Takt pochodu je čas od začátku cyklu do začátku následujícího cyklu.  

Takt pochodu určuje jeho výkon. 

kG
r

T
P ..

 (2) 

P - výkon pochodu za čas T 

r - takt pochodu (ve stejných časových jednotkách jako T) 

G - hmotnost materiálu zpracovávaného v jednom cyklu 

k - výtěžek jakostní produkce z materiálu vstupujícího do procesu 

Vzorec ukazuje, že výkon pochodu nezávisí na trvání cyklu (veličina „c“ se ve vzorci  

nevyskytuje). Toho využívá hromadná výroba, která se vyznačuje krátkým taktem.  

Vysoký výkon vede ke snížení jednotkových nákladů (úspora z velkého rozsahu výroby).  
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Hromadná výroba má nevýhodu, že na specializovaném výrobním zařízení vyrábí  

stejnou produkci nepříliš vysoké standardní jakosti a navíc se vyznačuje malou  

pružností. To znamená, že neodpovídá požadavkům současného trhu s vysokými  

a individuálně proměnlivými požadavky zákazníků.[13] 

1.4.3  Paretův princip 

Paretův princip je empirická zákonitost, nazývaná "pravidlo 80/20", které říká,  

že existuje-li mnoho příčin, pak velmi často zhruba 80% důsledků je způsobeno zhruba 

20% všech možných příčin (čísla 80% a 20% je třeba interpretovat jako většina  

a menšina. V konkrétních případech budou asi vždy poněkud odlišná).  

Z Paretova principu vyplývá, že při řízení bychom měli soustředit pozornost na omezený 

počet nejdůležitějších objektů (např. skladových položek, dodavatelů, odběratelů,  

výrobku), které mají rozhodující vliv na celkový výsledek.[14] 
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2 Analytická část. 

Následující část bude věnována firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. Firma je součásti  

ArcelorMittal Holdings AG (100%), který je v současné době největší producent oceli  

na světě.  

2.1 Představení společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V roce 1942 se začala psát historie současně největší hutní společnosti České  

republiky. Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem  

k umístění ve městě, započaly  

výstavbu svého jižního závodu  

v Kunčicích  viz. Obr. 4 V létech 1947  

až 1948 bylo přijato rozhodnutí  

o výstavbě hutního kombinátu, tehdy 

stále ještě jako součást Vítkovických 

železáren. 31. prosince 1951 došlo 

k osamostatnění a vznikla Nová Huť 

Klementa Gottwalda (NHKG), národní 

podnik. Celý kombinát tvořilo pět 

koksárenských baterií, dvě vysoké  

pece včetně licího stroje, čtyři siemens-

martinské a pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část 

elektrárny včetně vodohospodářství. 

1958 až 1961 – v další etapě se rozšiřovaly zejména kapacity pro produkci základních 

surovin jako jsou koks, surové železo a ocel, ale také se stavěly provozy s následným 

zpracováním těchto produktů. Rovněž byla v tomto období zprovozněna válcovací trať  

a linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií 

se navýšil o čtyři, přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli.  

Byla postavena také nová blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať,  

zařízení na výrobu trubek, kyslíkárna a jiné. 

 

Obr. 4 – Staveniště NHKG v popředí první 

vlečka na rudný most 1949.[18] 
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1967 až 1985 – rozsáhle se modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Další 

větší investicí byla výstavba středojemné válcovny v jižní části závodu, centrální  

kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie.  

1989 – došlo ke změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto změnou 

se pojí další významné technologické události, zejména přechod od odlévání oceli  

do ingotů k plynulému odlévání oceli.  

1993 až 1999 – byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První  

v prosinci roku 1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna  

přinesla větší výtěžnost oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Neméně  

významnou událostí byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla  

válcovaného pásu, která nahradila dvě zastaralé tratě a jejíž komplex je označován páso-

vá minihuť.  

2003 – koncem ledna nastal zlom, když Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena pře-

devším na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci  

privatizace Novou Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s.  

2004 – koncem roku se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel.       

V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné pod-

niky, například JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s.  

2006 – nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho  

Mittala o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada 

Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil  

i název ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

železa, oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé  

a ploché válcované výrobky. Společnost patří mezi největší hutní podniky v České repub-

lice.[18] 
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2.2 Obchodní sklad - vývoj 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval důvody pro zřízení obchodního skladu. Z této 

práce vyjímám část, která se vztahuje na historická a provozní hlediska.  

Tyto skutečnosti jsou neměnné a jsou doplněny o vývoj od roku 2010 do cca ledna 2013. 

2.2.1 Vývoj koncepce 

AMO je bezesporu moderně řízený podnik, který sleduje nejen inovace  

ve světové výrobě železa a oceli, ale v neposlední řade vývoj a nové trendy v oblasti  

logistických procesů. Po roce 2008, kdy koncern ArcelorMittal začal implementovat  

optimalizační procesy zefektivňující dílčí činnosti, došlo ke sjednocení obchodních úseků 

v rámci skupiny a v podstatě jejich vyčlenění z regionálních výrobních jednotek. Důsled-

kem implementace této strategie byl vznik obchodních agentur AM, které se centrálně 

zabývají prodejem výrobkového portfolia všech hutí skupiny. Veškeré poptávky  

od zákazníků se tak přes tyto agentury soustřeďují do centrály, kde jsou následně rozdě-

lovány do výrobních jednotek dle výrobních možností a logistických zásad. To vede 

k optimalizaci válcovaného sortimentu a ke snižování nákladů na jejich realizaci jednot-

livých jednotek.[16] 

2.2.2 Plánování objemů 

Velmi důležitým aspektem, jenž je potřeba zahrnout do všech počátečních úvah 

v souvislosti s výrobní produkcí válcovaného materiálu, je skutečnost, že AMO je svou 

podstatou zaměřena na výrobu velkoobjemových zakázek. Válcovací tratě společnosti 

AMO jsou schopny produkovat až 250 kt měsíčně. To s sebou nese některá specifika  

a zásady prodeje, která je nutné vzhledem k omezeným skladovacím plochám respekto-

vat. Mezi základní postupy pak patří čtyř-týdenní cyklické válcování v kampaních  

a plnění akumulovaných zakázek v dohodnutých termínech.[16] 

2.2.3 Situace před vznikem MB skladu 

V minulosti byl prodej výrobku válcovaných za tepla z produkce ArcelorMittal Ostrava 

a.s. zajišťován přes obchodní oddělení, které ve spolupráci s úsekem marketingu  

zajišťovalo veškeré služby týkající se prodeje.  



 

- 27 - 

 

Před rokem 2005 byl prodej materiálu z nadvýroby prováděn pouze prostřednictvím 

maloprodejny mimo areál AMO. Tato prodejna prodávala materiál buď přímo z vlastních 

skladů, nebo byla možnost naložení kamionu nebo vagonu přímo na provoze a odbavení 

prostřednictvím zakázkového oddělení maloprodejny. Odpadla nutnost překládky  

do skladu a následně vyložení a naložení na další dopravní prostředek. Po cca 3 letech 

akceleroval prodej válcovaného materiálu natolik, že začaly vznikat problémy s plněním 

všech zakázek v čase. Započal narůstat zájem zákazníků v době před krizí. Vznikly nové 

potřeby odbavení a požadavek na zvýšení kapacity dále vzrostl. 

 

Obr. 5 – Pohled na MB sklad.2 

Z marketingového průzkumu vyplynula rovněž existence skladu hotových výrobků  

bez adresáta u naší konkurence. Top management na základě průzkumu rozhodl  

o vybudování skladu pro největší množství materiálů a tím je tyčová ocel a vytipované 

profily z provozu středojemné válcovny. V danou dobu bylo nejvhodnější místo bývalý 

sklad předvalků, který byl prázdný po zrušení starých pásových tratí. Prostory byly 

upraveny pro příjezd kamionu a uskladnění materiálu na půdě haly (viz Obr. 5).[16] 

 

2 Zdroj AMO. 
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2.2.4 Důvody pro vznik a využití MB skladu 

Orientace managementu AMO na zlepšení servisu zkrácením dodacích lhůt  

a začínající globální ekonomická krize byly pravděpodobně hlavní důvody, proč stále 

více zákazníků začalo vyžadovat dodávky v krátké době po uzavření kontraktu. Standar-

dem je postup, kdy zákazník musí obvykle několik týdnů čekat na první dodávky  

objednané zakázky. Tato skutečnost byla pro určitou skupinu zákazníků neakceptova-

telná.[16] 

2.2.5 Přínos MB skladu 

V průběhu přechodné fáze mezi konjunkturou a vznikající recesí se změnil pohled  

zákazníků na způsob nákupu válcovaných profilů. Skladové zásoby zákazníků z důvodů 

klesajících cen měly za následek vznikající ztráty. Z toho důvodu začali zákazníci dávat 

přednost objednávce a okamžité expedici. Při běžné objednávce musí zákazník čekat  

cca 5 týdnů na vkomponování zakázky do plánu, vlastní výrobu a následnou expedici  

celé zakázky. Prostřednictvím MB skladu byl požadavek vyřízen nejpozději do 10 dnů. 

Důvodem je existence materiálu ve skladě. Držení skladové zásoby je u primárního  

výrobce, který je nucen na tuto situaci reagovat. První dodávka z MB skladu byla 

31.10.2008 pro THYSSEN KRUPP SCHULTE GMBH – ESSEN.  

Velmi důležitým aspektem pro zřízení MB skladu jsou vázané finanční prostředky.   

Celková bonita a důvěryhodnost zákazníků je ošetřena při zřizování kontraktů pomocí 

pojišťovacích společností. Tyto společnosti v podstatě zkoumají aktuální situaci zákaz-

níka, následně doporučí realizaci pro zákazníka v určité výši pojistného kreditu. Za tuto 

část zaručí plnění závazků zákazníka k dodavateli. Ekonomická krize, jejíž důsledky  

zasáhly i globální obchod s ocelovými výrobky, způsobila existenční problémy mnoha 

dosavadních zákazníků. Pojišťovací společnost snižovala zákazníkům výši kreditního 

limitu pro pojištění dodávek.  

U zakázky z obchodního skladu je vyšší přidaná hodnota, která spočívá v okamžitém 

plnění a je pro zákazníka velmi výhodná.[16] 
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2.2.6 Druhy materiálu 

Nově vytvořený sklad byl nazván „MB sklad“ a je to odvozením z anglického „MB stock“.  

Zkratka MB vznikla zkratkou slov „Merchant Bars“, což je mezinárodní označení  

pro daný typ za tepla válcovaného výrobku. Jedná se o obchodní tyče 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a některé profily. Jde o rozměry kruhového, čtvercového a plochého průřezu, úhelníky 

rovnoramenné a úhelníky nerovno-ramenné (viz. ilustrační fotografie Obr. 7 - plochá 

ocel, Obr. 6 - kulatina a Obr. 8 -  rovno-ramenný úhelník) 

Samotná exaktní definice pojmu „Obchodní tyč“ není zcela jednoznačná. Jednotlivé trhy 

zahrnují do této kategorie výrobku i různé profily. Společným rysem těchto profilů  

je jejich využití pro potřeby strojírenství a stavebnictví. Pro potřeby této práce  

jsem vycházel z definice, kterou se řídí společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.[16]  

 

Obr. 6 – Kulatina.                                             

 

Obr. 7 – Úhelník. 

 

 

Obr. 8 – Plochá ocel. 
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2.2.7 Systém řízení naplnění 

Literatura poskytuje pro určení množstevního naplnění dva způsoby. Systém tahu  

a tlaku. 

 

 

Obr. 9 – Schéma způsobu systémového toku.3 

Teoretická definice „Systém tahu vers. systém tlaku.“ je aplikována na skutečný proces 

řízení naplnění středojemné válcovny. Struktura je znázorněna na Obr. 9.  

První způsob cca 80% produkce (přibližný odhad, číslo kolísá dle situace na trhu)  

se vyrábí dle zakázek definovaných zákazníky – PULL systém – v ose Obchodní oddělení 

– středojemná válcovna – Zákazník. 

Druhý způsob cca 20% produkce je systém tlaku – PUSH - v ose Marketing – středojem-

ná válcovna – MB sklad – Zákazník. 

Sečtením požadovaného množství a rozdělením do kampaní dle sortimentu vznikne  

výsledný obraz o naplnění středojemné válcovny. Limitujícím faktorem pro skladbu  

válcovacího programu středojemné válcovny (platí i pro ostatní tratě) je kromě  

existence zakázek ze strany zákazníků i technologická omezení. Ze způsobu výroby oceli 

 

3 Zdroj: Vlastní zpracování 
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vyplývá skutečnost odlévat jednotlivé jakosti pouze v ucelených tavbách. Jedna tavba 

představuje min 180 tun oceli, takže při plánování válcovacích sekvencí je nutno  

mít na zřeteli toto minimální množství. 

Výroba je samozřejmě možná i při nedodržení tohoto násobku, nicméně nejedná 

se již z provozního hlediska o optimální skladbu. Této skutečnosti se pozitivně využívá 

při skladbě portfolia výrobku určených pro výrobu na MB sklad, kdy případné chybějící 

tuny z řádných zakázek, jenž tvoří základ válcování, se doplní právě o vytipované  

rozměry doplňující chybějící množství dané jakosti. Vyrobené profily pro MB sklad  

jsou do skladu převáženy po železnici na interních vozech. 

V roce 2010 se některé profily a nosníky z HCC začaly rovněž prodávat prostřednictvím 

MB skladu.[16] 
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3 Analýza optimalizace skladu a expedování dlouhých  

výrobku 

Prvopočátek k myšlence napsat magisterskou práci na téma optimalizace skladu  

a expedice jsem získal na denních poradách oddělení logistiky. Mnohdy byla řešena  

problematika nenaložených kamionů. Kamiony, které spedice přistavila k naložení  

pro plánovaný den s připraveným plánem odvozu, nebyly naloženy. Příčina nedostatků 

byla formulována v kontextu „časté přejíždění mezi jednotlivými MB sklady“ a „dlouhá 

prodleva mezi jednotlivými ložními operacemi“. Výhled expedice v daný den byl vyšší 

než dosažená skutečnost. Analýza případu, podstaty a nalezení optimálního řešení  

je hlavním tématem diplomové práce. 

Úvodem základní informace o skladech. 

 

Obr. 10 – MB sklady v AMO. 
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3.1.1 Sklady 

Obchodní sklady dlouhých výrobků jsou nyní tři. Na Obr. 10 je rozmístění MB skladů 

v prostoru AMO. 

 Sklad 1451 – obsahuje primární materiál ze Středojemné válcovny 

 Sklad 1452 – obsahuje primární materiál z Hrubé válcovny 

 Sklad 1453 – obsahuje primární materiál ze Středojemné válcovny 

3.1.2 Sklad 1451 

Zakládající obchodní sklad (Obr. 11) vznikl v původních předvalkových halách  

a obsahuje finální produkty Středojemné válcovny. Systém odsunu ze skladu  

je řízen metodou FIFO. Sklad je původem sklad předvalků sestávající ze 4 hal,  

kde původní tok materiálů byl v ose jeřábů. Při ložení je nutné, aby kamion přejížděl  

mezi jednotlivými halami v případech, kdy materiál není uložen jen v jedné hale.  

Dalším omezením je počet zaměstnanců. Jeden jeřábník obsluhuje jeřáby ve čtyřech  

halách. Při ložení kamionu musí přecházet z jeřábu na jeřáb, což pro celý integrovaný 

proces přináší značné prodlevy a snižuje produktivitu skladu. 

 

 

Obr. 11 – Schéma MB skladu 1451. 
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3.1.3 Sklad 1452 

Obchodní sklad vznikl jako odštěpení části skladu Hrubé válcovny. Poloha skladu  

je těsně sousedící s halou bývalé tratě P250. Kapacitu 5 000 tun je možné dynamicky 

změnit v případě potřeby. Sdílení systému a pracovníků je rovněž příznivé pro integro-

vaný logistický proces. 

3.1.4 Sklad 1453 

Sklad 1453 je nejmladší z obchodních skladů. Byl zřízen managementem v roce 2012  

ze specifického důvodu. Účelem je uskladnit nízkoobrátkové materiály, které nejsou 

běžně obchodovány, ale zákazníci je poptávají. Tyto materiály kvalifikujeme jako nízko-

obrátkovou produkcí/prodejem založenou na stochastické poptávce/. Předpokládá se, 

že minimální množství vyrobené na Středojemné válcovně, minimum je 25 tun stejného 

rozměru a jakosti, bude v malých objemech postupně prodané a expedované. 

Sklad 1453 byl zřízen v rekonstruovaném objektu bývalé maloprodejny. Sklad obsahuje 

policový systém, který zabírá podstatným objemem část haly. Mezi navážením do skladu  

nebo následné expedici příjemci, je vždy dvojí manipulace. Policový systém obsahuje 

mechanické zdvihací zařízení obsluhující police. Nevýhodou skladu, respektive polico-

vého systému, je nemožnost přímé obsluhy mezi policovým systémem a vagonem nebo 

kamionem. Vždy se materiál musí předat /převzít prostřednictvím předávacího místa  

a založit do police/. V případě expedice platí opačný postup. Kapacita skladu je daná 

součtem úložných míst viz. Tab. 2. 

Tab. 2 – Parametry policového systému ve skladu 1453 

Položka hodnota 

  Nosnost 1 police 5 t 

  Užitná délka 1 police 6 m 

  Počet stojanů s 28 policemi 39 ks 

  Počet stojanů s 14 policemi 13 ks 

  Celkem polic 1 274 ks 

  Celková kapacita skladu 6 370 t 
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3.1.5 Souhrn parametrů MB skladů. 

V  Tab. 3 jsou základní parametry MB skladů. 

Tab. 3 – Základní parametry MB skladů 

  Sklad 1451 Sklad 1452 Sklad 1453 

  Kapacita skladu   15 000 t   5 000 t   6 370 t 

  Počet zaměstnanců 20 4 10 

  Počet směn   R+O+N / 7 dní   R+O+N / 7 dní   R+O / 5 dní 

  Počet jeřábů 4 4 1 

 

V další části analyzují a sumarizují získaná data z dodávek. 

3.2 Výzkum reálných časů 

Základem pro výzkum reálných časů potřebných k naložení kamionu jsou existující  

data z vnitropodnikového systému. 

Soubor dat obsahuje střediska 1451, 1452 a 1453. Data byla setříděna podle časové  

návaznosti. Počátek intervalu je čas vážení kamionu před ložením. Konec intervalu  

je čas tisku dokumentu po ukončení ložních operací. Dokument převezme řidič  

v kanceláři expedičního pracoviště. 

Ložení materiálu ve skladech není v optimálním postupu z hlediska skladů. Ložení musí 

akceptovat požadavky pro vykládku(y) u příjemce(ů). Proces se stane komplikovaným 

převážně z hlediska druhu materiálu a pořadí vykládek u zákazníků. Z toho důvodů 

musí být některé svazky uloženy vespod a další v horní části.  
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Obr. 12 – Schéma realizace naložení kamionu.4 

 

4 Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.1 Schéma procesu ložení kamionu 

Na obrázku Obr. 12 je schéma integrovaného procesu v prostoru AMO obchodních  

skladů v případě ložení na všech třech skladech. 

Pro výpočet celkového času potřebného pro naložení kamionu je definován počáteční 

čas t1, t3, a t5   a konečný čas t2, t4, a t6.  

Počáteční čas je datum a čas vážení při příjezdu do AMO nebo mezi přejezdy mezi  

sklady.  

Konečný čas je datum a čas tisku ložného listu na expedičním administrativním  

pracovišti, který je vyhotoven po fyzickém naložení kamionu.  

Na základě schéma na Obr. 12 je odvozen obecný vzorec pro výpočet délky ložení: 

)( 0

1

1 i

ni

i

iložení ttT 




           [s]  (3) 

kde: 
Tložení  – celkový čas ložení 
t1    – čas konce ložení 
t0    – čas počátku ložení 
n   – počet skladů 
 

Pro zajištění vazby a kontinuity mezi jednotlivými údaji je nutné každý kamion rozlišit 

číslem dodávky, případně skupinou. Číslo dodávky představuje jeden příkaz ložení  

pro jeden sklad. Číslo skupiny je vazební číslo pro jeden kamion a seskupuje jednotlivá 

čísla dodávek do skupiny, neboli, jednotlivé příkazy k ložení potřebné pro naložení  

celého kamionu. 

Vhodnější, pro přesnější výpočet, by byl čas a datum počátku ložení na nákladišti,  

který by se porovnal s konečným časovým údajem ložení. Tyto informace v současné 

době nejsou dostupné. 

 

 

 

 



 

- 38 - 

 

Tab. 4 – Vzorek dat obsažených v příloze 1. 

Dodávka Skupina Středisko Hmotnost Tárování 
Tisk  

ložného listu 
Délka 

Počet 
dodávek 
/ kam. 

8100312471 7000011878 1452 2,420 01.03.11 14:15 01.03.11 16:29 2:14:49 2 

8100312468 7000011878 1451 9,900 01.03.11 16:55 01.03.11 17:57 1:02:32 2 

8100320664 7000012644 1452 4,860 08.04.11 17:08 08.04.11 17:36 0:28:33 3 

8100320665 7000012644 1451 9,912 08.04.11 17:47 08.04.11 18:27 0:40:37 3 

8100320662 7000012644 1452 2,400 08.04.11 18:38 08.04.11 18:51 0:13:06 3 

8100363755 7000017183 1452 4,740 25.11.11 18:05 25.11.11 18:35 0:30:53 4 

8100363754 7000017183 1452 2,640 25.11.11 19:01 25.11.11 19:14 0:13:42 4 

8100363756 7000017183 1451 7,464 25.11.11 19:33 25.11.11 23:57 4:24:03 4 

8100363753 7000017183 1451 9,794 26.11.11 00:10 26.11.11 01:46 1:36:06 4 

8100328936   1451 24,644 24.05.11 17:52 24.05.11 19:24 1:32:57 1 

8100358603   1451 24,433 25.10.11 19:56 26.10.11 02:26 6:30:56 1 

8100364715   1451 9,850 25.11.11 18:16 26.11.11 03:49 9:33:37 1 

8100388784   1451 24,750 03.04.12 15:57 04.04.12 07:50 15:53:01 1 

V  Tab. 4 je část dat použitých pro vyhodnocení potřebného času. Celkový soubor  

obsahuje 14 081 dodávek.  

Pro zjištění dalších příčin a vytýčení směru v postupu řešení jsem zvolil postup výpočtu 

a odvození dalšího směru pomocí „Paretova principu“.  

Tab. 5 – Průměrné počty kamionu a čas ložení k počtu dodávek na jeden kamion. 

Počet dodávek  
na 1 kamion 

Počet kamionu Průměrný čas ložení 

[počet] [%] [h] [%] 

1 8 014 56,91% 4:21:14 33,24% 

2 4 738 33,65% 3:06:22 23,72% 

3 1 170 8,31% 2:28:59 18,96% 

4 144 1,02% 1:53:55 14,50% 

5 15 0,11% 1:15:18 9,58% 

Celkový součet 14 081  13:05:48  

 

Z výše uvedených dat je sestavena tabulka Tab. 5, z které vyplývá, že největší objem lož-

ních operací je pro jeden kamion na jednu dodávku při průměrné době ložení 4:21.  

V tabulce Tab. 5 je v případě pěti ložení do jednoho kamionu průměrná doba 1:15.  

To může být zavádějící k interpretaci, že při pěti dodávkách naložíme kamion  

nejrychleji. V případě plánování pěti ložení do jednoho kamionu je nutné průměr násobit 

pěti. Z toho vyplývá, že při pěti loženích do jednoho kamionu je celková doba ložných 
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operací pro jeden kamion cca 6:15. Ve stejném kontextu je nutné posuzovat i ostatní 

případy. 

Pomocí „Paterova principu“ je v grafu na obr. 13 zobrazen počet příkazů k ložení  

na jeden kamion. 

 

Obr. 13 – Graf počtu příkazu k ložení pro jeden kamion. 

Pro nalezení exaktní podstaty problému se nabízí doplnit rozdělení o středisko skladu  

a hmotnost. Doplněné údaje jsou v Tab. 6. Hmotnost 133 224 tun představuje 80,22%  

výkonu obchodních skladů a jedná se rovněž o ložení při průměrném čase  

4 hodiny 51 minut na jeden kamion. Další ložení na skladu 1451 je i v ostatních  

případech nad průměrným časem. 
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Tab. 6 – Průměrné počty dodávek, naložené množství a časy ložení. 

Počet dodávek 
na 1 Kamion 

MB sklad 
Počet dodávek Celková hmotnost 

Průměrný čas  
ložení  

[počet] [%] [t] [%] [h] 

1 

1451   6 181  77,13%   133 224  80,22%   4:51:18   

1452   1 386  17,29%   24 947  15,02%   3:07:40   

1453   447  5,58%   7 893  4,75%   1:13:36   

1 dod / kam.   8 014    166 064    4:21:14   

2 

1451   2 252  47,53%   29 435  57,66%   4:16:36   

1452   1 682  35,50%   14 417  28,24%   2:28:32   

1453   804  16,97%   7 195  14,10%   1:08:50   

2 dod / kam.   4 738    51 047    3:06:22   

3 

1451   434  37,09%   4 314  49,58%   4:00:48   

1452   419  35,81%   2 569  29,52%   2:01:29   

1453   317  27,09%   1 819  20,90%   0:59:36   

3 dod / kam.   1 170    8 702    2:28:59   

4 

1451   53  36,81%   341  41,99%   2:31:01   

1452   53  36,81%   269  33,17%   1:42:49   

1453   38  26,39%   202  24,84%   1:17:38   

4 dod / kam.   144    811    1:53:55   

5 

1451   6  40,00%   35  50,56%   1:58:13   

1452   6  40,00%   27  38,66%   0:57:25   

1453   3  20,00%   7  10,78%   0:25:14   

5 dod / kam.   15    69    1:15:18   

Celkový součet   14 081    226 693    3:45:01   

Tab. 7 – Expedovaná hmotnost z MB skladů. 

MB sklad 
Počet dodávek Čas ložení Hmotnost 

[počet] [%] [h:m:s] [t] [%] 

1451   8 926  63,39%   41527:15:36   167 349  73,82%   

1452   3 546  25,18%   9443:56:20   42 228  18,63%   

1453   1 609  11,43%   1836:03:02   17 116  7,55%   

Celkový součet 14 081    52807:14:58   226 693    
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Obr. 14 –Expedovaná hmotnost.5  

V Tab. 7 je v procentech vyjádřená celková délka ložení kamionu a související hmotnosti. 

3.2.2 Závěr analýzy 

Sečtením všech hmotností jednotlivých skladů uvedený v Tab. 7 a znázorněním  hmot-

nosti podle Paretova principu v obr. 14, docházím k závěru, že: 

 56,91% kamionu je jen jeden příkaz k naložení při průměrném čase ložení 

4:21:14 

 Z toho je 80,22% příkazů k ložení ze skladu 1451 při průměrném čase ložení 

4:51:18 

 Taktéž v případě dalších doložení, je zřejmý problém u skladu 1451,  

který vykazuje hodnoty nad průměrným časem. 

Závěr analýzy ukázal zcela jiný problém, než jsem očekával. Z denních porad vyplynul 

problém přikládky na více MB skladech. Analýza to nepopírá a logicky tomu odpovídá, 

 

5 Zdroj: Vlastní zpracování 
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že při více příkazech k ložení do jednoho kamionu a následném přejíždění mezi sklady, 

se může celková doba ložení prodloužit. Z analýzy vyplývá, že problematičtější je samot-

ný sklad 1451, který má velmi vysoký čas ložení u všech kombinací. Důvody pro tuto 

skutečnost vidím v celkové koncepci skladu, která je z hlediska logistiky nevýhodná.  

Výrazné zvýšení produktivity a dalších možných úspor spatřuji v reorganizaci skladu 

1451. 167 349 tun je naložených za 41 527 prostojových hodin kamionu, což je 73,82% 

objemu expedice z obchodních skladů. Snížením délky ložení u skladu 1451 bychom  

dosáhli významného zvýšení produktivity. 

 

V dalších kapitolách představím možná řešení. 

3.3 Možné koncepce řešení 

Z kapitoly 3.1.2 vyplývá, že při ložení na skladě 1451 jednoho kamionu záleží  

na umístění  materiálů v rámci celého skladu. To znamená, že v případech, kdy materiál  

do jediného kamionu je situován na různých úložných místech v max. čtyřech halách, 

dochází ke zpoždění z důvodů: 

 Jeřábník musí v rámci naložení jednoho kamionu jednou, max. čtyřikrát, přejít 

z jeřábu na jeřáb za dodržení všech bezpečnostních předpisů ohledně práce  

ve výškách. 

 Řidič kamionu musí v rámci naložení jednoho kamionu jednou, max. čtyřikrát, 

přejíždět mezi jednotlivými halami. 

3.3.1 Zvýšení počtu pracovníků 

Zvýšením počtu pracovníků o tři jeřábníky (3 x 4 směny = celkem 12 jeřábníků) docílíme 

zrychlení ložných operací.  

Výhody: 

 Zrychlení ložných operací vlivem odpadnutím nutnosti přecházení jeřábníku 

z jeřábu na jeřáb. 
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Nevýhody: 

 Vyšší personální náklady. 

 Nižší produktivita z důvodu nemožnosti plného využití všech čtyř jeřábů. 

Tab. 8 – Indikativní náklady varianty zvýšení počtu jeřábníků ve skladě 1451 

Indikativní  
náklady 

Jednotka / Kč Stávající stav 
Zvýšení počtu  

jeřábníků 

  Jednotka   Cena Kč   Množství Cena Kč   Množství Cena Kč 

Provozní náklady             

  Mzdy             

  -  Skladník Kč 38 000   1 38 000   1 38 000   

  -  Jeřábník Kč 38 000   5 190 000   17 646 000   

  -  Vazač břemen Kč 38 000   14 532 000   14 532 000   

  Mzdové náklady / měsíc Kč   20 760 000   32 1 216 000   

  Mzdové náklady  / rok Kč     9 120 000     14 592 000   

  Údržba jeřábu / rok Kč 120 000   4 480 000   4 480 000   

  Provoz jeřábu (el. energie) / rok Kč 100 000   4 400 000   4 400 000   

Provozní náklady celkem / rok       10 000 000   15 472 000 

Zhodnocení:  

Paralelně s jeřábníkem se musí posouvat i kamion do jiné haly. Pokud odstraníme  

prodlevu při přecházení jeřábníka, neodstraníme prodlevu při přejíždění kamionu. 

Z toho racionálně vyplývá, že si uvedeným řešením pomůžeme, ale jen nevýznamně. 

Empirický odhad snížení prodlevy předpokládám do 10%. V Tab. 8 předkládám 

indikativní náklady varianty. 

3.3.2 Outsourcing 

Podstata outsourcingu obchodních skladů by byla nakoupení služby zajištění logistiky 

distribuce. Představuje to: 

 příjem materiálu do externího skladu, 

 uskladnění, 

 ložení do určených dopravních prostředků. 
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Výhody: 

 Nižší personální náklady, zaměstnavatel nemusí platit konzistentní mzdy  

nebo další zaměstnanecké výhody. Nižší daně sociální a zdravotní. 

 

 Zlepšení managementu. Po předání potřebných informací, příkazů k ložení,  

se nemusíme dále starat o naložení, jen sledujeme výsledek. 

Nevýhody: 

 Nežádoucí výsledky. V případě chyb platíme dvakrát za stejnou práci.  

Může způsobit ztrátu zákazníka. Outsourcing je vždy spojen s rizikem. 

 Lze outsourcovat jen činnosti, které nejsou pro podnik klíčové. 

 

Zhodnocení:  

Outsourcing v rámci AMO (v současné době je část zaměstnanců z agenturní firmy) ne-

zvažuji, protože z hlediska zvýšení rychlosti odbavení nevidím podstatné zlepšení řeše-

ní, zda stejnou práci odvede kmenový nebo externí zaměstnanec. Podnik by měl out-

sourcovat pouze tehdy, když tím sníží své náklady a rovněž zvýší svou produktivitu. 

Vhodným řešením pro outsourcing může být nalezení firmy v blízkosti AMO s železniční 

vlečkou, velkou skladovou kapacitou a celkově s vysokou propustností ve smyslu příjem 

– výdej. Předpokládám drahé externí skladování. Porovnání délky ložení a indikativní 

náklady není možné předložit pro neexistenci projektu outsourcingu. 

3.3.3 Sloučení skladů 1451 a 1453 do prostoru skladu 1451 

Sklad 1453 s policovým systémem představuje pro logistiku ať už s nízko,  

nebo vysokoobrátkovým zbožím, velmi pomalé řešení ložení kamionu. Vzhledem 

k množství přikládek z ostatních skladů se nabízí řešení rozšířit sklad 1451 a materiál 

vhodným uložením umístit do tohoto skladu.  

Výhody: 

 odstraněním jednoho skladu snížíme počet přikládek, 

 policový systém uskladnění je pomalý – zvýšíme produktivitu při ložení. 
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Nevýhody: 

 Sklad 1451 se nedá z technologických důvodů rozšířit o kapacitu skladu 1453,  

tj. ztráta celkové kapacity pro uskladnění produkce. 

 Sklad používá metodu FIFO. V případech staršího stejného materiálů 

v rozdílných halách musí rovněž kamion i jeřábník měnit pozici ve skladě. 

Tab. 9 – Indikativní náklady varianty sloučení skladů 1451 a 1453. 

Indikativní  
náklady 

Jednotka / Kč Současný stav Sloučení 1451 a 1453 

  Jednotka   Cena Kč   Množství Cena Kč   Množství Cena Kč 

Provozní náklady             

  Mzdy             

  -  Skladník Kč 38 000   1 38 000   1 38 000   

  -  Jeřábník Kč 38 000   12 456 000   10 380 000   

  -  Vazač břemen Kč 38 000   17 646 000   11 418 000   

  Mzdové náklady / měsíc Kč    30 1 140 000   22 836 000   

  Mzdové náklady  / rok Kč     13 680 000     10 032 000   

  Údržba jeřábu / rok Kč 120 000   5 600 000   4 480 000   

  Provoz jeřábu (el. energie) / rok Kč 100 000   5 500 000   4 400 000   

Provozní náklady celkem / rok       14 780 000   10 912 000 

Zhodnocení:  

Celkové množství ložení ze skladu 1453 je 7,55%. Sklad 1451 produkuje objem expedice 

ve výši 73,82%. Vzhledem k nepoměru objemů nelze očekávat velký přínos.  

Pro objektivní posouzení je nutné doplnit, že sklad 1453 je nedávno zřízený. V Tab. 9 

předkládám indikativní náklady varianty sloučení skladů 1451 a 1453. 

3.3.4 Využití haly P250 pro vytvoření nového obchodního skladu. 

Po zrušení pásové trati P250, která byla zrušena v roce 2002, zůstala prázdná hala.  

Tato hala, vzhledem ke své poloze, nabízí určitá řešení, která z hlediska logistiky  

nabízí zajímavé možnosti. 

Výhody: 

 Sloučení skladů 1451 a 1453 a přesun do nového skladu. 

 Návazný sklad 1452 pro doložení kamionu. Tato doložení se pokládají  
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za výhodné, protože jsou návazné na celý proces naložení jednoho kamionu. 

 Možnost ložení v tandemu při obsazení dvou jeřábů. 

 Samostatná kusá kolej. Vyložení vagónu bude zcela oddělené od ložení kamionu. 

 Vedle kusé koleje je kancelář expedice sousedících profilovacích linek, vybavené 

PC s nainstalovaným SAPem. Dostupné připojení k LAN. 

 Pravá část skladu je vhodná k okamžitému využití pro uskladnění materiálu. 

Nevýhody: 

 Pro plné kapacitní využití je nutná rekonstrukce haly P250. Jsou nutné investice  

do opravy střech, vyhřívaní, zasypání a úpravy plochy pro uložení produkce. 

 Poloha a vlastnosti skladu jsou výhodné z hlediska ložení. Problém může  

být poloha vzhledem k ostatním tratím v rámci AMO. Sklad je v komplexu  

závodu 14. Na silniční komunikaci před halou P250 je předpoklad front kamio-

nu pro linky AMDS a pro trať HCC. Řízeným dojezdem je možné zabránit  

přeplnění komunikace. 

Zhodnocení:  

Zřízení skladu v bývalé hale P250 nabízí odstranění problematických míst skladu 1451. 

Kapacita skladu je bez úprav cca 7 000 tun a s úpravami cca 15 000 tun. Sklad vlastní 

kusou kolej, která se nekříží s ložením kamionu. V dosahu je SAP pro vyřízení adminis-

trativních dokumentu, případně LAN síť pro zřízení nové stanice. Z logistického pohledu 

je prostorové řešení haly P250 vhodné pro přemístění skladu 1451 do této haly.  

V Tab. 10 předkládám indikativní náklady varianty rekonstrukce haly P250. 
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Tab. 10 – Indikativní náklady varianty rekonstrukce haly P250 

Indikativní  
náklady 

Jednotka / Kč Rekonstrukce P250 

  Jednotka   Cena Kč   Množství Cena Kč 

Provozní náklady         

  Mzdy         

  -  Skladník Kč 38 000   1 38 000   

  -  Jeřábník Kč 38 000   8 304 000   

  -  Vazač břemen Kč 38 000   11 418 000   

  Mzdové náklady celkem / měsíc Kč  20 760 000   

  Mzdové náklady  / rok Kč     9 120 000   

  Údržba jeřábu / rok Kč 120 000   2 240 000   

  Provoz jeřábu (el. energie) / rok Kč 100 000   2 200 000   

Provozní náklady celkem / rok       9 560 000 

Investiční náklady         

  Přípravné práce Kč     832 500   

  -  Bourací práce m
2
 5 000   100 500 000   

  -  Odvoz sutiny na skládku m
3
 3 500   95 332 500   

  Vyrovnání půdy skladu Kč     203 680   

  -  Struska t 80   68 5 440   

  -  Dovoz strusky km 60   24 1 440   

  -  Bagr hod. 600   16 9 600   

  -  Válec hod. 600   32 19 200   

  -  Chodník m
2
 560   300 168 000   

  Oprava skleněných výplní Kč     75 000   

  Čistící práce Kč     120 000   

  Jeřáby a jeřábová dráha Kč     3 960 000   

  -  jeřábová dráha Kč     3 750 000   

  -  balancer ks 30 000   2 60 000   

  -  úprava jeřábu ks 150 000   1 150 000   

  Zateplení haly Kč     1 800 000   

  -  Kalorifer ks 25 000   58 1 450 000   

  -  Potrubí, izolace Kč     280 000   

  -  Elektroinstalace Kč     70 000   

  Ostatní náklady ( + 10% ) Kč     699 118   

Investiční náklady celkem       7 690 298 
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3.3.5 Instalace dálkového ovládaní na jeřáby 

Realizaci instalace dálkového ovládání na jeřáby a proškolením obsluhy se jeřábník pře-

sune pod jeřáb a je schopen uvázat břemeno, které pomocí jeřábu přesune do prostoru 

kamionu. Zvýšením počtu pracovníků skladu z 5 na 6 dojde k situaci, kdy odstraníme 

bariéru, která vede k prodloužení času ložení a snižuje produktivitu. V rámci hal 

by operovalo 6 pracovníků, kteří jsou schopni naložit potřebné množství do kamionu. 

Předpokládám paralelní nakládku kamionu. Prodlevy jsou možné s příjezdem a odjez-

dem kamionu z nákladiště. Rovněž pro toto řešení je nutné řídit frontu přijíždějících 

kamionu. 

Výhody: 

 Odpadne omezení vyplývající s přechodu jeřábníku mezi jeřáby jednotlivých 

hal.  

 V případě ložení je nyní možnost řídit frontu kamionu, která otevírá možnost  

ložení až 4 kamionu současně. 

 Zvýšení expedice. 

Nevýhody: 

 Je nutná investice do rekonstrukce haly a úpravy zdvihacích zařízení. 

 Zvýšení personálních nákladů v případě zvýšení počtů zaměstnanců. 

Zhodnocení:  

Zvýšením počtu pracovníků plus investice do dálkového ovládání je možné dosáhnout 

úspory ve vyšší produktivitě za předpokladu, kdy jeden kamion bude požadovat  

materiál z jedné haly a paralelně bude v každé hale přistaven jeden kamion  

pro ložné operace. V případech, kdy bude do jednoho kamionu naložen materiál ze čtyř 

hal, pak je nutný přesun kamionu mezi jednotlivými halami a výsledná efektivita klesá  

k nule. Nicméně je to řešení zajímavé. Nabízí další možnost aplikovaného výzkumu 

z pohledu možnosti plánování kamionu dle umístění materiálu v halách.  

V  Tab. 11 předkládám indikativní náklady varianty instalace dálkového ovládání. 
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 Tab. 11 – Indikativní náklady varianty instalace dálkového ovládání. 

Indikativní  
náklady 

Jednotka / Kč Stávající stav 
Instalace dálkového 

ovládání 

  Jednotka   Cena Kč   Množství Cena Kč   Množství Cena Kč 

Provozní náklady             

  Mzdy             

  -  Skladník Kč 38 000   1 38 000   1 38 000   

  -  Jeřábník Kč 38 000   8 304 000   11 418 000   

  -  Vazač břemen Kč 38 000   11 418 000   11 418 000   

  Mzdové náklady / měsíc Kč  20 760 000   24 874 000   

  Provozní náklady / rok Kč     9 120 000     10 488 000   

  Údržba jeřábu / rok Kč 120 000   4 480 000   4 480 000   

  Provoz jeřábu (el. energie) / rok Kč 100 000   4 400 000   4 400 000   

Provozní náklady celkem / rok       10 000 000   11 368 000 

Investiční náklady             

  Dálkové ovládaní jeřábu Kč 230 000       4 920 000   

  Úprava brzd jeřábu (LH) Kč 30 000       4 120 000   

Investiční náklady celkem           1 040 000 
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3.3.6 Porovnání nákladů 

V Tab. 12 předkládám souhrnné porovnání nákladů pro jednotlivá doporučení.  

Tab. 12 – Porovnání nákladu pro jednotlivá doporučení. 

Indikativní náklady 
Současné 

(rok) 
Investice 

Budoucí ná-
klady (rok) 

Rozdíl +/- 
(rok) 

   Zvýšení počtu jeřábníků 10 000 000      15 472 000    + 5 472 000    

   Outsourcing 10 000 000    ? ? ? 

   Sloučení 1451 a 1453 14 780 000      10 912 000    - 3 868 000    

   Rekonstrukce P250  7 690 298    9 560 000     

   Instalace dálkového ovládání 10 000 000    1 040 000    11 368 000    + 1 368 000    

  

Zhodnocení jednotlivých doporučení:  

Zvýšení počtu jeřábníků – Produktivita se zvýší jen nepatrně. Zvýší se roční náklady 

o  5 472 000 Kč. Celkově hodnotím jako nevhodnou variantu řešení. 

Outsourcing – Neexistující projekt. Není možné posoudit. 

Sloučení 1451 a 1453 – Snížíme náklady roční náklady o 3 868 000 Kč a rovněž  

kapacitu skladů. Přetížením nevýkonného skladu 1451 se dále zvýší čas potřebný pro 

ložní operace, což se odrazí na celkových výsledcích negativně. Předpokládám problémy 

v dodávkách v čase, a z toho plynoucí nespokojenost zákazníků. Celkově hodnotím jako 

nevhodnou variantu řešení.  

Rekonstrukce P250 – Z logistického náhledu hodnotím kladně. Sklad může po úpra-

vách odevzdat vyšší výkon proti současnému skladu. Celkově hodnotím jako vhodnou 

dlouhodobou variantu řešení.  

Instalace dálkového ovládání – Nevýhodou řešení jsou vyšší budoucí roční náklady. 

Celkově hodnotím jako nouzovou variantu řešení v případě potřeby.  

 

V další části představím koncept rekonstrukce P250. 
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3.4 Doporučení - Rekonstrukce P250 

Z výše uvedených vstupních informací vyplývá, že nejdelší ložné operace a největší část 

problému náleží skladu 1451.  

Z navržených koncepcí řešení, jsem zvolil migraci do staré haly P250. Cílem mého  

doporučení je představit model restrukturalizace logistického procesu, který by zaručil 

vysokou propustnost skladu. Nekladu si za cíl předložit veškeré náklady, které jsou  

nutné pro dané doporučení.  

3.4.1 Současný stav objektu 

Prostory haly sloužily pro válcovací trať P250, linky Somenor a Ruthner. Prostor  

haly se dělí na dvě části. Schéma haly je na Obr. 15 s doplněnou zamýšlenou trasou  

příjezdu a odjezdu kamionu.  

V menší části jsou zachovány linky Somenor a Ruthner určené pro zpracování pásů. 

V druhé části se nacházela pásová trať P250, která byla zrušena a zařízení prodáno.  

Nyní zůstaly jen betonové základy. Prostor haly je nyní prázdný s výjimkou občasného 

uskladnění různého vázacího spotřebního materiálu, podložek apod. 

Příčně je hala rozdělená cestou s vraty na obou stranách. Šířka je vhodná k naložení 

dvou kamionu vedle sebe orientovaných. Z čelní strany, od cesty, ústí do haly dvě kusé 

koleje číslo 461 a 445. 

V dosahu je SAP pro vyřízení administrativních úkonů. Rovněž LAN síť pro zřízení nové 

stanice. 
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Obr. 15 – Část haly P250 vhodná pro zřízení obchodního skladu. 
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3.4.2 Implementace skladu P250 

Po investičních úpravách skladu je nutné rozdělit materiál na druhy a stanovit,  

do které skupiny bude zařazen. Navrhuji uložení rychloobrátkového materiálů blíž 

k místu ložení kamionu.  

Navážení materiálů je možné v průběhu 24 hodin. Příčinou je, že vagony s novým  

materiálem k vykládce jsou oddělené od kamionu, které přijíždějí k naložení. Nejvyšší 

efektivity se může dosáhnout v ojedinělých, náhodných případech, a to když kamion při-

jede pro materiál, který je ve vagonech. Dojde k přeložení z vagonu do kamionu. 

Do prostoru mezi jeřábovými dráhami navrhuji umístit buňku, do které se umístí  

počítače pro řízení skladu. Vzhledem k poloze se jedná o přibližný střed. Obsluha  

má ideální pozici pro přechod na obě strany a rovněž má obsluhující kamion na dosah. 

Koncentraci předpokládám v místech postavení kamionu a okruh rychloobrátkového 

zboží. 

Orientace materiálu na interních vozech je podélná, ve směru haly. Uložením do skladu 

se materiál otočí o 90°. Tím bude materiál uložen napříč podélné osy haly. Kamiony,  

které přijíždějí k ložení, budou ložit materiál ve stejném směru orientován.  

Pro nový MB sklad neuvažuji kapacitu celé haly. Pro sklad je vyhovující prostor  

cca 20 polí jeřábové dráhy. Polem se rozumí prostor mezi sloupy jeřábové dráhy.  

Rozestup mezi sloupy je 15m. Použitelná šířka je 12m u kolejí a 18m v ostatní části.  

Při uložení standardních balíků délky 6m (12m) s bezpečnou uličkou mezi stohy balíků 

je kapacita skladu 15 000 tun. 

3.4.3 Jednoduché ložení 

Jednoduchým ložením se rozumí nakládka kamionu jedním jeřábem. Na procesu ložení 

se podílí jeřábník a dva pracovníci.  

3.4.4 Ložení v tandemu 

V kontextu implementace změny skladu se nabízí možnost ložení kamionu metodou  

nazvanou „ložení v tandemu“. Tato metoda zapojí do procesu ložení oba jeřáby  

současně. Výklad metody je prostý. Jedná o synergický proces dvou jeřábů, kdy jeřáby  

se doplňují a současně si nepřekážejí. Na procesu ložení se podílí dva jeřábníci a dva  
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vazači. Metoda má vysokou afinitu k „Výrobnímu cyklu, taktu a pochodu“ uvedenému 

v kapitole 1.4.2  Na Obr. 16 je znázorněn jeho průběh.  

 

Obr. 16 – Pěti-stupňové ložení v tandemu. 

Pro výpočet délky ložení v tandemu je potřeba stanovit délku cyklu, kterou získáme  

empirickým odhadem uvedeným v Tab. 13.  

Tab. 13 – Empirický odhad potřebného času pro jeden cyklus. 

Popis stupně Čas 

  Úložné místo - uvázáni břemene   2 min. 

  Čekání (stejné jako uvázání břemene)   3 (max. 5) min. 

  Jede nad kamion   1 min. 

  Ukládá do kamionu   3 (max. 5) min. 

  Jede nad úložné místo (návrat na počátek)   1 min. 

  Celkem   10 (max. 14) min. 

 

Pro výpočet ložení v tandemu jsem sestavil vzorec (4). Tento vzorec je pro výpočet  

stejně časově zatížených procesů. V případě, že celkových počet cyklů bude lichý,  

pak na sekundární proces připadne menší počet cyklů. S touto variantou vzorec  

nepočítá. Při velikosti svazku 5 tun je výkon dvojnásobný. 
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r = 3 min. 

c = 10 min. 

  r
c

G

G
T

svazek

celkem
tot 

2
..              [s]                                             (4) 

Ttot-celkový čas (ve stejných časových jednotkách jako „c“) 

c - časová délka cyklu 

r - překrytí (ve stejných časových jednotkách jako „c“) 

Gcelkem - celková požadovaná hmotnost 

Gsvazek - hmotnost svazku v jednom cyklus 

 

  533
2

10
.
5,2

25
. totT  

Dosazením do vzorce (4) je vypočten celkový čas 53 minut pro naložení  

jednoho kamionu dvěma jeřáby. Výpočet ložení s jedním jeřábem je vynásobení délky 

jednoho cyklu počtem cyklu. 

Kalkulace časů z analýzy doplněná o varianty jednoduchého ložení a ložení v tandemu 

jsou v Tab. 14. Při stejném, nebo nižším počtu pracovníků jsme schopni dosáhnout  

až 2,61 násobně rychlejší ložné operace proti ložení s jedním jeřábem. 

Tab. 14 – Porovnání časů ložení 

  Nyní sklad 1451 
Předpoklad P250 

1 jeřáb 2 jeřáby v tandemu 

Čas ložení 
4:21:14 1:40:00 0:53:00 

jednoho kamionu 

Celková kalkulace v Tab. 14 nabízí symptom výrazného zlepšení. Pro zachování  

objektivního přístupu musím připomenout kapitolu 3.1.2, ve které je postup pro získání 

času 4:21:14. V kapitole je popsán počáteční a konečný stav. Počátečním stavem  

je vážení na silniční váze. Kamion se následně musí přesunout na nákladiště a to je pro-

dleva, která v předpokládané situaci výpočtu času ložení na hale P250 není zahrnuta. 
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3.4.5 Výhody doporučení 

 Návazný sklad 1452 pro doložení kamionu. Tato přikládka se pokládá  

za výhodnou, protože je návazná na celý proces naložení jednoho kamionu.  

Kamion po opuštění haly P250 musí projet halu skladu 1452, kdy je možné  

doložení. 

 Možnost ložení v tandemu při obsazení dvou jeřábů. 

 Samostatná kusá kolej. Vyložení vagónu bude zcela oddělené od ložení kamionu. 

 Sklady 1451 a 1453 provozují cekem pět jeřábů. Po sloučení skladu a přesunu 

do haly P250, stačí jen jeřáby dva. Z toho vyplývají nižší náklady na údržbu. 

 Sklady 1451 a 1453 obsluhuje celkem 30 zaměstnanců. Pro nově zřízený sklad 

předpokládám jen 20 zaměstnanců. 

 Předpokládám pro kapacitu 15 000 tun prostor 20 polí. Z toho 10 polí je vhod-

ných k okamžitému uskladnění materiálů. U zbývajících 10 polí je nutná úprava 

základní plochy (vybourání betonu, zasypání štěrkem a vyrovnání). 

3.4.6 Nevýhody doporučení 

 Je nutná částečná investice do opravy střech, vyhřívaní, zasypání a úpravy  

plochy pro uložení produkce.  

 Poloha a vlastnosti skladu jsou výhodné z pohledu ložení kamionu. Problém 

může být poloha, vzhledem k ostatním tratím v rámci AMO. Sklad je v komplexu 

závodu 14. Na silničních komunikacích před halou P250 je předpoklad front 

kamionu pro linky AMDS a pro trať HCC. Řízeným dojezdem prostřednictvím 

časových oken je možné zabránit přeplnění komunikace. 
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3.4.7 Zhodnocení doporučení 

Výsledky analýzy a forma využití skladových prostor haly P250 nabízejí rychlejší odba-

vení kamionu a tím i vyšší propustnost skladu viz. Tab. 15. Analýza prokázala rychlejší 

ložné operace v případě migrace skladu 1451 do prostoru haly bývalé P250.  

Výsledek je 261 minut proti 100 minutám, respektive 53 minutám, za předpokladu  

nejpomalejší nakládky svazku o hmotnosti 2,5 tun. V případech zavěšení dvou svazků  

o hmotnosti 2,5 tun nebo jednoho svazku o hmotnosti 5 tun je celkový výkon dvojná-

sobný a čas adekvátně kratší. 

Tab. 15 – Srovnání skladu 1451 s navrženým skladem v hale P250 

  Sklad 1451 P250 (100 min) P250 (53 min) 

  Délka nakládky 41527:15:36 15910:00:00 8432:00:00 

  %   100% 38,3% 20,3% 

Sklady nejsou identické a čisté porovnání času nemusí být za všech okolností objektivní. 

 

Z multikriteriálního i empirického hlediska navrhuji:  

 pro zvýšení propustnosti skladu příjem/výdej, 

 pro zvýšení produktivity odbavení kamionu, 

přemístit sklad 1451 do prostoru haly P250. 

V případě schválení implementace reorganizace skladu a zajištění produktivního perso-

nálu skladu doporučuji pokračování například podle Alice Knut (viz. kap. 1.3 -  

Optimalizace skladu). 
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Závěr 

Diplomovou práci jsem vypracoval s cílem představit obchodní sklady společnosti AMO 

a problematiku ložení kamionu.  

V současném i budoucím fungování firem je nutné dbát na množství finančních pro-

středků obsažených ve skladových zásobách. AMO využívá možnosti tlačené výroby na 

sklad k účelnému zvyšování volných zásob. V kontextu předložených, podstatných dů-

vodů, vede celkový výsledek k snížení zásob v meziskladech a před tratěmi. Z nabídky 

volného materiálu profituje společnost i zákazníci. 

Od návrhu skladu, jeho kapacity, propustnosti, polohy, přístupnosti a součtu manipulací 

se odvíjí primární výše provozních nákladů. Množství správně a včas odbavených kami-

onů je základním pilířem splnění dodavatelských závazků. 

Velký důraz kladu na produktivitu těchto skladů. Produktivita je vztažena  

na rychlost naložení kamionu a veličinou, kterou zkoumám a porovnávám, je čas  

naložení dopravního prostředku. 

Hlavním cílem práce je časová analýza, která měla prokázat myšlenku zrychlením  

procesu ložení kamionu sloučením skladů. Tento předpoklad po zpracování analýzy  

se ukázal nepravdivý. Potřeba zvýšení produktivity se projevila u skladu 1451. Sklad 

z popsaných důvodů je nevhodný pro ložné operace kamionu. 

Ve svém doporučení jsem představil starší, převážně nevyužívanou halu, 

která je z poloviny vhodná k okamžitému uskladnění produkce a z druhé poloviny  

vhodná až po úpravě plochy.  Z hlediska odbavení kamionu může sloužit jako kvalitní  

obchodní sklad s vyšší propustností proti současnému skladu 1451. 

Sekundárním přínosem přemístění skladu je pro AMO zvýšení přesnosti a rychlosti  

odbavených kamionu. Snížením potřebného času pro realizaci obchodního případu  

a přesností dodávek dále zvýšíme důvěru svých zákazníků v oblasti dodavatelských  

služeb.  

V současných tvrdých tržních podmínkách je předností společnosti AMO v trvalém  

úsilí optimalizovat dílčí i celkové procesy a zajistit trvalý rozvoj.  
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Seznam použitých zkratek a definice pojmů 

 AMO - ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 Dlouhé výrobky – Obecný obchodní název pro obchodní tyče, nosníky  

a betonářskou ocel, která se prodává v dlouhých svazcích. 

 MB sklad - je primárně „sklad hotových výrobku“ nebo také „obchodním skla-

dem“. Ze skladu se prodává materiál konečným zákazníkům. 

 Merchant Bars – prodejci oceli označení pro obchodní tyče.  

 Disponibilní materiál – je volný materiál na závodech připraven k okamžitému 

odprodeji potencionálním zákazníkům. Materiál vzniká nadvýrobou 

z technologické nutnosti nebo ze „storno zakázky“, která již byla vyrobena.  

 Lead Time - Definition of Lead Time: Lead time is the time to procure or manu-

facture an item. Volně přeloženo: Dodací lhůta je čas na pořízení nebo výrobu 

položky.[17]  

 HCC – Hrubá profilová trať vyrábí hrubou a střední profilovou ocel  

od jednoduchých průřezů přes tvarové profily, profily speciálních průřezů  

a tyče I, IPE a U až do rozměru 240 mm. 

 SJV – Středojemná válcovna je válcovací trať, která vyrábí široký sortiment  

za tepla válcovaných dlouhých výrobků – jemnou a střední profilovou ocel  

základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém provedení, tyče  

průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm a některé 

speciální profily. 

 P250 – Zrušená pásová trať. Nyní prázdná hala. 
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