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ANOTACE  

Tato práce se zabývá skladováním a expedicí hotové výroby v Třineckých ţelezárnách, 

s cílem analyzovat dosavadní způsob a navrhnout zlepšení daných činností. Teoretická část se 

věnuje základním pojmům z oblasti podnikové logistiky, skladů a skladování, evidence 

skladových poloţek, dále jsou popsány logistické činnosti a jejich vazby na náklady, výhody 

či nevýhody outsourcingu v logistice a v neposlední řadě je v práci zmíněn přínos IT 

technologií pro logistiku. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu současného stavu 

skladování a expedice kolejnic ve společnosti Třinecké ţelezárny, a.s. Na základě zjištěných 

skutečností jsou navrţena doporučení a řešení na zlepšení současného stavu skladování a 

expedice ve firmě. Závěrem je provedeno ekonomické zhodnocení navrţených doporučení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Analýza, doprava, informační systém, logistika, logistické činnosti, logistické náklady, 

manipulace, řízení zásob, skladování, zásoby. 

 

ANNOTATION  

This dissertation deals with the product warehousing and dispatching of finished products in 

Třinecké ţelezárny in order to analyze the existing methods and suggest improvements of 

present activities. The theoretical part deals with basic concepts in the area of factory 

logistics, warehousing, storage and stock records. Furthermore, logistic activities are 

described as well as its relationship to the costs, benefits and disadvantages of outsourcing in 

logistics and at last but not at least, benefits of IT technologies. The practical part of this 

dissertation focuses on the analysis of the current state of rail and wire storing and shipping in 

Třinecké ţelezárny, a.s. The suggestions and solutions are made in order to improve the 

current state by the established reality. Finally, the economic evaluation of the proposed 

recommendation is made. 
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Analysis, Transportation, Information System, Logistics, Logistics Activities, Logistics Costs, 

Manipulation, Stock Control, Storage, Stocs. 
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Úvod  

Kaţdý průmyslový podnik produkující výrobky musí mít přísun vstupních surovin do 

podniku a odsun hotové výroby z podniku, případně přesuny a skladování polotovarů uvnitř 

podniku. Pro takovéto přísuny, přesuny a odsuny musí být podnik přizpůsoben a musí mít 

vhodné skladovací a expediční prostory. Splněním nejen těchto poţadavků se zabývá 

logistika. Důleţitým prvkem v logistice je kvalitní řízení zásob a efektivní způsob skladování 

a expedice. Kvalitním řízením zásob v podniku lze dosáhnout malého objemu kapitálu 

vázaného v zásobách, coţ přináší nízké náklady na jejich drţení. U zásob je tedy snahou 

dosaţení vysoké obrátky zásob současně s moţností pruţně reagovat na poţadavky zákazníka. 

Logistika je komplexním oborem činností a tak kaţdé zlepšení nebo zhoršení v jednotlivých 

činnostech můţe mít dalekosáhlý efekt a to nejen na nákladovost celého procesu. Logistika 

velmi aktivně ovlivňuje vnímání podniku u jeho odběratelů, proto by vrcholový management 

měl mít logistiku zahrnutou do svého strategického plánu.  

 

Tato práce je zaměřena na problematiku skladování a expedice vybrané hotové výroby 

z hutního podniku. Teoretická část přibliţuje pojem logistika a její historické základy, 

podnikovou logistiku a její činnosti, skladování a typy skladů, přínosy IT technologií a 

podnikový systém SAP. Cílem této práce je analýza a zhodnocení stavu skladování a expedice 

kolejnic a válcovaného drátu ve firmě Třinecké ţelezárny.a.s. Dále ze zjištěných poznatků 

vyvodit závěr a doporučit řešení vedoucí k zlepšení těchto podnikových aktivit.  

 

Úvodem praktické části je představena firma Třinecké ţelezárny, a.s., její historie, výrobkové 

portfolio, struktura zákazníků s jejich poţadavky na dodávky. V další kapitole jsou popsány 

vybrané výrobky, které budou analyzovány. Dále je popsán současný stav skladování a 

expedice kolejnic a drátu, způsob skladování a manipulace. V analytické části práce je 

provedena kategorizace podílů poloţek na celkové expedici roku 2012. Na základě těchto 

ukazatelů jsou vybrány poloţky, které nejvíce ovlivňují expedici a skladování. Následně jsou 

navrţena doporučení ke zlepšení současného stavu s jejich ekonomickým přínosem. Nalezení 

řešení na zkvalitnění logistických činností nemusí být nutně spojeno s vysokými náklady na 

jejich realizaci. I proto by měl být proces neustálého zlepšování stávajících metod základem 

myšlení kaţdého dobrého zaměstnance. 
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1. Vymezení základních pojmů a vývoj logistiky 

Většina laické veřejnosti si pojem logistika spojuje se zásobováním nebo dopravou a 

v případě bezchybného fungování logistiku ani neregistruje. Praktické důsledky nefunkční 

případně chybně fungující logistiky se ovšem řádového spotřebitele v různých oblastech 

běţného ţivota dotýkají velmi výrazně. Příkladem takových oblastí můţe být: 

 Zásobování obchodu zboţím. 

 Zásobování stravovacích podniků (restaurací). 

 Silniční a ţelezniční osobní doprava. 

 Zásobování vodou, plynem, elektřinou apod.  

V logistice však nejde jen o pouhé zásobování. Pod pojmem logistika se skrývá celá řada 

činností, které se ovlivňují a jsou vzájemně provázané. Významnou měrou se podílí na 

vstupech a výstupech kaţdého podniku. Úspěšná integrace logistiky v podniku napomáhá 

dosahovat vytýčené cíle, coţ v prvé řadě znamená uspokojovat potřeby zákazníků resp. 

spotřebitelů. Dnešní globalizační doba je spojená s velkými konkurenčními tlaky a s prudkým 

rozvojem komunikačních a informačních technologií a tím vynucuje v kaţdém podniku 

nutnost vyuţívat propracovaný logistický systém.  

 

1.1 Logistika 

Pojem logistiky není v literatuře jednoznačně vymezen. Původ samotného slova „logistika“ je 

z řeckého slova „logistikon“ (důmysl, rozum) nebo ze slova „logos“ (myšlenka, rozum, 

pravidlo). Ve francouzštině znamená slovo „logis“ byt, obydlí. Pojem „logistika“ byl poprvé 

prokazatelně zaveden ve vojenství. V odborné literatuře se v souvislosti s logistikou můţeme 

setkat s těmito termíny: 

 Business logistik – podniková logistika. 

 Channel management – řízení (distribučních) kanálů. 

 Distribution – distribuce. 

 Industrial logistics – průmyslová logistika. 

 Logistic Management – logistické řízení. 

 Materials management – řízení materiálů. 

 Physical distribution – distribuce zboţí (fyzická distribuce). 

 Quick-response systems – systémy „rychlé odezvy“. 

 Supply chain management – řízení zásobovacích/dodavatelských řetězců[8]. 
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Všechny tyto pojmy spojuje to, ţe se týkají toku zboţí a materiálu z místa vzniku do místa 

spotřeby[8]. 

 

1.1.1 Definice logistiky 

Existuje mnoho definic od různých autorů, které vymezují pojem logistika a tak logistika 

můţe být definována jako:  

 souhrn všech technických a organizačních činností, pomocí nichţ se plánují operace 

související s materiálovým tokem. Zahrnuje nejen tok materiálu, ale i tok informací 

mezi všemi objekty a časově překlenuje nejrůznější procesy v průmyslu i v obchodě. 

(Kirsch, 1971)  

 soubor všech činností, slouţících k poskytování potřebného mnoţství prostředků s 

nejmenšími náklady tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. Zabývá se všemi 

operacemi určujícími pohyb zboţí (alokace výroby a skladů, zásob, řízení a pohybu 

zboţí ve výrobě, balení, skladování, dodávání odběratelům).“ (International Institut 

Applied Systems Analyse, 1986) 

 vědu o koordinaci aktivních a pasivních prvků za účelem zvýšení pruţnosti a 

adaptability subjektu vůči měnícím se rámcovým podmínkám na trhu s minimální 

potřebou času. (Kortschak, 1991) [14]. 

 

Z výše uvedených definic je zřejmé, ţe se logistika zabývá řízením celého dodavatelského 

řetězce a to i uvnitř podniku. Pro srovnání je moţné uvést tzv. populární definici logistického 

řízení označovanou jako „7S“ („7S“ = seven rights, sedm pravidel): 

Logistika se zabývá dodáním: 

 správného výrobku, 

 ve správném mnoţství, 

 ve správném čase, 

 ve správné jakosti, 

 na správné místo, 

 správnému zákazníkovi, 

 za správné náklady[9]. 
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1.1.2 Historie logistiky 

Logistika jako činnost je jiţ tisíce let stará a zárodek logistiky lze jiţ spatřovat v organizování 

staveb pyramid ve starověkém Egyptě a s ranými formami organizovaného obchodu. V té 

tobě a pak aţ do 20. let 20. století dosahuje největšího vyuţití ve vojenství. Dle dochovaných 

záznamů jiţ byzantský císař Leontos VI. (886-911) píše, ţe 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”. Taktéţ švýcarský 

generál ve francouzských a ruských sluţbách baron Antoine-Henri Jomini (1779-1869) uvádí 

ve svém díle „Náčrt vojenského umění“, vydaném původně v roce 1837 v Paříţi, logistiku v 

souvislosti s plněním vojenských úkolů, kdyţ ustanovil „major général de logis“ jako 

„důstojníky, kteří zajišťují ubytování a tábory pro útvary, určují pochodové směry při 

přesunech a upřesňují je podle místních podmínek“ [9].  

 

Významný rozvoj logistiky přináší druhá světová válka, kde je připisován značný podíl na 

vítězství spojeneckých vojsk efektivnímu řešení logistických operací. Všeobecně známou 

ukázkou důleţitosti logistiky ve vojenství je nezvládnutí zásobování týlu německých vojsk 

v Rusku, především v bitvě o Stalingrad. První ucelené texty o logistice se však objevují, aţ 

na počátku 60. let 20. století kde přichází obchodní expert a konzultant Peter Drucker 

s myšlenkou, ţe logistika je jedna z posledních moţností a příleţitostí, kde mohou podniky 

zvýšit svou efektivnost.  V 70. a 80. letech 20. století dochází k rozvoji dopravy, coţ přineslo 

mnohem více druhů způsobů dopravy a zvýšila se také konkurence mezi dopravci. Exploze 

informačních technologií, liberalizace světového obchodu, vznik podniků operujících na 

celosvětové bázi a orientace podniků na spokojenost zákazníků dodává logistice velkou míru 

pozornosti. V současné době se s nárůstem nákladů za energie dostávají pod drobnohled 

logistické náklady a vzhledem k postupující globalizaci průmyslu se stávají pro řadu podniků 

kritickým problémem[8]. 
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1.1.3 Cíle logistiky 

Cílem logistiky je optimální uspokojení potřeb zákazníků, čili aby místo příjmu bylo 

zásobeno podle jeho poţadavků z místa dodání správným výrobkem, ve správném mnoţství, 

ve správném čase za minimálních nákladů (H.C. Phol – 1988) [4].  

 

Cíle logistiky můţeme rozdělit do dvou dílčích cílů: 

 Vnější cíle, které jsou zaměřeny na uspokojení poţadavků zákazníků nabídkou tzv. 

logistických sluţeb. 

 Vnitřní cíle jsou zaměřeny na minimalizaci tzv. logistických nákladů[9]. 

 

Vnitřní cíle resp. vnitřní logistické náklady podniku jsou pro zákazníky (odběratele) zcela 

neznámé a nepodstatné. Splnění resp. dosahování dobrých úspěchů při plnění vnitřních cílů 

můţe ovšem velmi výrazně ovlivnit jejich spokojenost a tím také úspěšnost podniku. Cíle, 

které se zaměřují na sniţování nákladů v podniku, se týkají oblastí: 

 zásob, 

 dopravy, 

 manipulace a skladování, 

 výroby, 

 řízení. 

K cílům, které uspokojují přání zákazníků, patří: 

 dodrţování případně zkracování dodacích lhůt, 

 dodrţování nebo zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, 

 zvyšování flexibility dodávek 

 zvyšování objemu prodeje[16]. 

 

Na obr. 1-1 jsou znázorněny cíle logistiky z pohledu oblasti jejich působení (vně nebo uvnitř 

podniku) a způsobu měření jejich výsledků (výkonem, či ekonomickým vyjádřením). Mezi 

prioritní řadíme vnější a výkonové a mezi sekundární řadíme vnitřní a ekonomické. Výkonové 

cíle logistiky zabezpečují poţadovanou úroveň sluţeb. Ekonomickým cílem logistiky je 

zabezpečení těchto sluţeb s přiměřenými náklady[16]. 
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CÍLE PODNIKOVÉ LOGISTIKY 

      
prioritní 

   
sekundární 

      

VNĚJŠÍ CÍLE    VNITŘNÍ CÍLE 

      

      

SLOŢKA 

VÝKONOVÁ    

SLOŢKA 

EKONOMICKÁ 

 

Obr. 1-1 Dělení a priorita cílů logistiky[16] 

 

1.1.4    Členění logistiky 

Logistiku je moţno členit podle různých hledisek na jednotlivé druhy. Například rozdělení 

podle šíře oblasti zkoumání přináší tři hlediska: 

 

 Makrologistika zkoumá globální aspekty logistiky z hledisek národních hospodářství, 

regionů, ale i vyšších národních celků.  

 Metalogistika se zabývá řešením problematiky dodavatelů surovin, distributorů, 

činností dopravy, meziskladů, kooperací logistik podniků a zákazníkům. 

 Mikrologistika se zaměřuje na řešení většiny technologických, ekonomických, 

informačních a rozhodovacích metod při řízení toku materiálu, zboţí a sluţeb uvnitř 

podniku[16].  

 

Název metalogistika se v dnešní době jiţ ze slovníku vytrácí a je nahrazován pojmem 

logistický podnik. Logistický podnik realizuje převáţnou část logistických operací vně určité 

organizace, tj. realizuje propojení mezi dodavatelem a zákazníkem. Další moţností členění je 

podle hospodářsko-organizačního místa uplatnění na: 

 

 logistiku výrobní (průmyslovou či podnikovou),  

 logistiku obchodní, 

 logistiku dopravní. 
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Podnikovou logistiku lze rozdělit na: 

 zásobovací logistiku, která zajišťuje nákup základního i pomocného materiálu, 

polotovarů i dílčích výrobků od subdodavatelů, 

 výrobní logistiku, která obsahuje řízení toku materiálu podnikem a 

 distribuční logistiku, která zajišťuje dodávky výrobků zákazníkům[16]. 

 

Postupné nejjednodušší dělení logistiky je schematicky uvedeno na následujícím obr. č. 1-2.  

 

 

 

Obr. 1-2 Nejjednodušší postupné dělení logistiky [16] 

 

1.1.5 Logistické náklady 

Jak vyplývá z definice logistiky, je jejím primárním cílem uspokojení poţadavků zákazníků. 

Je však nutné najít určitou rovnováhu, mezi uspokojením potřeb zákazníků a mezi náklady, 

které je nutné vynaloţit na splnění těchto poţadavků. Proto se musí vymezit optimální úroveň 

sluţeb tak, aby poţadované mnoţství materiálu, či zboţí, bylo v poţadované jakosti, na 

správném místě a ve správný čas současně s vynaloţenými přiměřenými (optimálními) 

náklady. Logistické náklady jsou vyvolávány činnostmi, které podporují logistický proces[8].  
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Náklady na logistiku je moţné rozdělit do následujících nákladových bloků: 

 

 Náklady na řízení a systém zahrnující plánování a kontrolu hmotných toků a realizaci 

objednávek. 

 Náklady na udrţování zásob, tzn. udrţování skladových kapacit, provádění 

uskladňovacích a vyskladňovacích procesů, vázání kapitálových nákladů pro 

financování zásob, pojištění a znehodnocení a ztráty zásob. 

 Náklady na dopravu, jejichţ součástí jsou náklady na vnitropodnikovou a 

mimopodnikovou dopravu. 

 Náklady na manipulaci, tzn. všechny náklady na balení a manipulační operace[9]. 

 

Sníţení nákladů v jedné oblasti, můţe vyvolat zvýšení nákladů v oblasti jiné. Například 

sníţení nákladů na přepravu, můţe přinést zvýšení nákladů na udrţování zásob, resp. na 

skladování a to z důvodu pokrytí delší doby přepravy[8].  

 

Vztah mezi úrovní přiměřených nákladů na logistiku, trţbami a logistickými sluţbami je 

zobrazen v grafu na obr. 1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1-3 Vztah mezi logistickými náklady, trţbami a úrovní logistických sluţeb [9]  
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Optimální úroveň logistických sluţeb, znázorněná „Zmax“ na obr. 1-3, ukazuje existující 

největší rozdíl mezi trţbami a náklady na zajištění úrovně logistických sluţeb. Nad i pod touto 

optimální hodnotou se rozdíl mezi výnosy a náklady neustále zmenšuje. V bodech kde se 

křivky protínají, existují mezní horní hranice pro úroveň sluţeb zákazníkům. Za těmito 

mezními body nabývá rozdíl mezi trţbami a náklady na logistické sluţby záporných 

hodnot[15].   

Při čistě ekonomickém posuzování snahy o zvyšování úrovně logistických sluţeb je tedy 

moţné nalézt její optimální úroveň. Jde o takovou úroveň, která přinese největší rozdíl mezi 

trţbami a logistickými náklady, tj. nejvyšší zisk. V praxi však podniky nemohou optimální 

úroveň logistických sluţeb aţ na výjimky nabízet. Rozhodující je zde totiţ úroveň sluţeb, 

kterou nabízí konkurence. Chce-li podnik uspět na trhu, měl by nabízet takovou úroveň, aby 

byl konkurenceschopný, tj. minimálně stejnou nebo ještě lépe o něco vyšší neţ konkurence. 

Na druhé straně, nemůţe nabízet úroveň sluţeb, která by ho posunula z oblasti zisku do 

oblasti ztráty[9].  

Na obr. 1-4 je znázorněno jaký vliv mají jednotlivé logistické činnosti na celkové logistické 

náklady. Z obr. 1-4 je zřejmé, ţe podnik nesmí opomenout optimalizovat ţádnou 

z logistických činností, neboť kaţdá z nich můţe mít zásadní vliv na náklady celého 

logistického cyklu.  

 

Obr. 1-4 Vliv logistických činností na logistické náklady [8] 
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1.2 Podniková logistika 

Podnik je základní organizační jednotkou kaţdé ekonomiky. Hlavním posláním kaţdého 

podniku je vyrábět a poskytovat produkty (výrobky nebo sluţby) svému okolí. 

Soustřeďováním do větších celků vytvářejí podniky formy koncentrace a kooperace s cílem 

co nejlépe uspokojit poţadavky spotřebitelů a tím tak dosáhnout větší kapitálové síly 

podniku[7].  

Vývoj logistiky v průmyslovém podniku lze rozdělit do čtyř fází:  

 1. fáze – Logistika se omezuje pouze na distribuci. Dominantní je aplikace 

obchodního a marketingového přístupu. Zásoby jsou řešeny pouze okrajově. 

 2. fáze – Logistika se rozšířila na zásobování (nákup, opatřování) a zasahuje do řízení 

výroby. Aplikována je v základních funkcích uvnitř příslušných podnikových útvarů. 

Matematické optimalizační metody jsou pouţívány k řešení nadbytečných zásob. 

 3. fáze – V této fázi se začínají prosazovat ucelené logistické systémy, které se podílejí 

na toku surovin, materiálu, nedokončených a hotových výrobků souvisejících s 

dodavateli podniku nebo jeho zákazníky. Hovoříme tak o integrované logistice. 

 4. fáze – V poslední fázi vývoje je integrovaný logistický systém optimalizován. Tato 

fáze vývoje je zatím neukončená, jelikoţ k jejímu zvládnutí bude nutné vytvořit řadu 

předpokladů, mimo jiné v oblasti počítačové integrace, včetně simulací pro podporu 

rozhodování, elektronické výměny dat a dalších metod řízení[16]. 

 

První fáze je jiţ povaţována za zastaralou a většina podniků ji jiţ překonala. Druhá fáze ještě 

nevykazuje dostatečně velké efekty. V současné době se většina předních podniků z 

vyspělých zemí nachází v třetí fázi. Zavedení integrovaného logistického systému v podniku 

je dlouhodobý a náročný proces, který můţe trvat řádově i deset let[11]. 

 

Součet dílčích optim vztaţených k dílčím procesům se můţe značně lišit od optima celého 

systému, a tak optimalizace pouze jednotlivých článků nevede k vlastnímu optimu výkonu 

celého řetězce. Celková optimalizace logistického systému vytváří předpoklady pro uplatnění 

synergických efektů. Synergii lze charakterizovat, jako metodu kooperací činností s cílem 

dosáhnou lepšího výsledku, neţ by k tomu došlo pouhou sumarizací daných činností[13]. 
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1.3 Logistické činnosti 

Nezbytnými dílčími činnostmi pro zrealizování pohybu produktu z místa vzniku do místa 

spotřeby jsou: 

 Zákaznický servis - lze definovat jako schopnost organizace či podniku poskytovat 

zákazníkům to co poţadují resp. jde o jakýkoliv kontakt mezi zákazníkem a 

společností, který způsobuje pozitivní nebo negativní vnímání podniku u zákazníků 

(10). Filosofie orientace na zákazníka spojuje a řídí všechny sloţky napojení na 

zákazníka v rámci stanoveného poměru nákladů a poskytovaných sluţeb[8]. Pro 

mnoho podniků představuje zákaznický servis klíčovou oblast, kde se pokoušejí získat 

konkurenční výhody[3].  

 Prognózování/plánování poptávky – marketing předpovídá poptávku zákazníků na 

základě odhadu účinku podpory prodeje, cen, konkurence atd. Logistika je zapojována 

do procesu prognózování v tom směru, kolik čeho je nutno objednat od dodavatelů 

(prostřednictvím útvaru nákupu) a kolik jakých produktů by mělo být k dispozici a 

přepraveno podle jednotlivých trhů, na které podnik dodává své zboţí [8]. 

 Řízení stavu zásob – má za úkol čelit rozdílu mezi prognózovanou a skutečnou 

spotřebou s přihlédnutím k dodacím termínům dodavatelů případně odběratelů k 

tvorbě optimální přepravní dodávky nebo při kolísání cen jak vstupního materiálu, tak 

i cen hotových výrobků[5]. Předmětem řízení stavu zásob nejsou jen suroviny, ale i 

řízení zásob nářadí, spotřebovávaných nástrojů, přípravků, měřidel, pomůcek, 

obrobků, součástek a v neposlední řadě polotovarů[15].  

 Logistická komunikace – se dotýká široké škály funkcí a organizací a její hlavním 

vlastnostmi je komplexnost, automatizace a rychlost. Komunikace představuje klíč 

k efektivnímu fungování jakéhokoliv systému – ať jde o distribuční systém určitého 

podniku anebo o širší zásobovací řetězec[8]. 

 Manipulace s materiálem – zahrnuje všechny aspekty pohybu či přesunu surovin, 

zásob ve výrobě a hotových výrobků v rámci výrobního závodu anebo skladu podniku. 

Kaţdá takováto manipulace vyvolává vţdy určité náklady, ale nedodává poloţce 

ţádnou přidanou hodnotu. Primárním cílem je v co největší míře minimalizovat 

manipulaci s materiálem[8]. 

 Vyřizování objednávek – je systém, který podnik pouţívá k přijímání objednávek od 

zákazníků ke kontrole stavu objednávek a návazné komunikaci se zákazníky a 

v neposlední řadě k samotnému vyřízení objednávek. Součástí tohoto systému je i 
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kontrola stavu zásob, kontrola kreditního limitu zákazníka, fakturace a stavu 

pohledávek[8]. 

 Balení – je důleţitým aspektem skladování a manipulace s materiálem. Kvalitní a 

vhodně zvolené balení můţe podstatným způsobem zvýšit úroveň zákaznického 

servisu, sníţit náklady a zlepšit manipulaci se zboţím[8]. Balení poskytuje nejen 

ochranu zboţí během jeho přepravy a skladování, ale můţe také slouţit pro 

identifikaci a určení jeho obsahu, pro identifikaci odesílatele a příjemce, pro volbu 

správného způsobu manipulace, přepravy a můţe poslouţit také jako forma 

reklamy[16]. 

 Stanovení místa výroby – patří mezi zásadní strategická rozhodnutí, která ovlivní 

nejen náklady na dopravu surovin směrem dovnitř a náklady na přepravu hotových 

výrobků směrem ven, ale rovněţ úroveň zákaznického servisu např. rychlostí 

odezvy[8]. 

 Nákup – je výkonnou činností související se získáváním zdrojů, a to způsobem, který 

zajistí odpovídající úroveň zákaznického servisu. Činí tak příjmem kvalitního, 

spolehlivého zboţí či sluţeb za rozumnou cenu a v čase, kdy toto zboţí či sluţba je 

potřebná a za předpokladu, ţe podnik neudrţuje vysokou úroveň zásob[8]. 

 Zpětná logistika – se zabývá odstraňováním a případně i likvidací odpadového 

materiálu, který vzniká v procesu výroby, distribuce a balení zboţí.  

 Doprava a přeprava – doprava je nositelem hmotného toku, tj. procesu přemísťování 

mezi jednotlivými články logistického řetězce. Doprava působí jako integrující a 

intenzifikační prvek, který je základem pro všechny logistické procesy[13].  

Přeprava zajišťuje výběr způsobu dopravy (např. letecké, ţelezniční, vodní nebo 

automobilové), výběr přepravní trasy, aby nebyly překročeny předpisy země jak u 

odesílatele tak příjemce a zemí tranzitních a v neposlední řadě zajišťuje výběr 

dopravce[8]. 

 Skladování – lze povaţovat za cílevědomé přerušení materiálového toku na 

stanoveném místě po určenou dobu. Primární funkcí je uspokojení potřeb odběratelů 

čili expedice objednaného materiálu (zboţí) v mnoţství, sortimentu, kvalitě, balení 

apod. a čase. Tvorba zásob je funkcí sekundární[12]. 

 

I přesto, ţe nemusí všechny tyto činnosti spadat v podnicích do kompetence útvarů logistiky, 

je zřejmé, ţe všechny velmi výrazně ovlivňují logistický proces jako celek. 



Diplomová práce Stránka 21 
 

1.4 Skladování, typy skladů 

Skladování se významnou měrou podílí na tvorbě uţitné hodnoty prostřednictvím času a 

místa a určení lokalit skladů podniku patří mezi zásadní strategická rozhodnutí. Skladování 

vytváří spojení mezi výrobci a zákazníky.  

Sklad můţeme definovat jako uzel v logistickém řetězci, ve kterém je zboţí dočasně drţeno 

nebo připravováno k dopravě po dalších článcích logistického řetězce[11]. 

 

1.4.1 Základní funkce skladování  

K základním funkcím skladování patří tři činnosti. Jde o činnosti, které mají za úkol přesun 

zboţí (produktů), jejich uskladnění a přenos informací.  

K přesunu zboţí patří: 

 Příjem zboţí – vyloţení, vybalení, kontrola stavu zboţí, kontrola průvodní 

dokumentace. 

 Ukládání zboţí – uskladnění a jiné přesuny. 

 Kompletace zboţí – přeskupování produktů podle poţadavků zákazníka. 

 Překládka zboţí – z místa příjmu do místa expedice, vynechání uskladnění. 

 Expedice zboţí – kontrola zboţí, zabalení a naloţení zboţí do dopravního prostředku, 

úprava skladových záznamů[16]. 

Uskladnění produktů rozdělujeme na: 

 Přechodné uskladnění – nezbytné pro doplňování základních zásob. 

 Časově omezené uskladnění – týká se zásob nadměrných (nárazníkových), které jsou 

tvořeny z důvodu např. sezónní poptávky, kolísavé poptávky, zvláštní podmínky 

obchodu atp. [16]. 

 

Přenos informací se týká podávání resp. umoţnění přístupu zodpovědných osob ke správám o 

stavu zásob, stavu zboţí v pohybu, vstupních a výstupních dodávkách, zákaznících, vyuţití 

skladových prostor atd. Komplexní systém skladování obsahuje činnosti, které musí na sebe 

navzájem navazovat. Na obr. 1-5 je znázorněna posloupnost činností v 5 krocích. 

 

 

Obr. 1-5 Komplexní systém skladovacích činností [16] 
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1.4.2 Typy skladů 

Sklady je moţné dělit podle různých kritérií, např. dle polohy skladu, důleţitosti, správy nebo 

dle postavení skladu v hodnotovém procesu. Na obr. 2-2 je znázorněno detailnější dělení 

skladů. 

 

Obr. 1-6 Základní dělení jednotlivých druhů skladů [16] 

 

Z pohledu logistiky je nejdůleţitější dělení skladů dle postavení skladu v hodnotovém 

procesu. Původně sklady slouţily jako dlouhodobý vyrovnávací zásobník, ale ve výrobě se 

nyní ve stále větší míře ţádají rychlé krátkodobé vyrovnávací zásobníky, které usnadňují 

změny pořadí plnění zakázek. 

 

1.4.3 Informační systém skladu  

Úkolem skladového informačního systému je zajištění rychlé a spolehlivé informace o 

sortimentu na skladě a to o jeho mnoţství, druhu a umístění ve skladu. Dalším poţadavkem je 

aktualizace stavu zásob v reálném čase, tedy současně se změnou fyzického stavu zásob na 

skladě. Zavedení pouţívání některého ze systémů automatické případně poloautomatické 

elektronické identifikace poloţek můţe velmi efektivně vyřešit tento poţadavek. Výrobci 
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snímačů a čteček nabízejí velkou škálu moţností. Na přístupových cestách do skladu lze 

umístit stabilní snímače případně lze umístit snímače na manipulační zařízení, také je moţné 

vyuţít ruční snímače, které tak umoţňují čtení informace o uskladňovaných či 

vyskladňovaných poloţkách. Aby bylo moţno poloţky snímat, musí být opatřeny například 

čárovými kódy nebo radiofrekvenčními štítky ve kterých jsou informace o poloţkách 

zakódovány[11].  

 

Při vybírání technologie automatické identifikace je nutné znát přesné technické parametry 

dostupných technologií a optimální technologii vybrat na základě nejen technických, ale i 

ekonomických souvislostí. Obecně nejpouţívanější technologií jsou čárové kódy, které jsou 

grafickým vyjádřením numerickým a alfanumerických znaků pomocí nejrůznějších 

kombinací různých druhů čar seřazených do jednoho řádku. Lze je číst pomocí tzv. čtecí 

tuţky, laserových nebo CCD snímačů. Zvyšující nároky na vlastnosti kódů přiměly k vyvinutí 

dvojdimenzionálních kódů, které odstraňují některá omezení lineárních čárových kódů. Tyto 

2D kódy se vyskytují ve dvou typech:  

 zhuštěné lineární (stacked linear) – zvýšení datové kapacity zajišťuje zhuštěním 

lineárních kódů, má zpravidla společné kódování startovacího a ukončovacího znaku a 

čte se pomocí laserových a dvojdimenzionálních CCD snímačů,  

 maticové (matrix) – tyto kódy jsou tvořeny polygonicky uspořádanými datovými 

buňkami, mají velkou datovou kapacitu a vysokou hustotu záznamu a lze je snímat 

všemi směry[11].  

 

1.4.4 Konsignační sklad  

Konsignace znamená zřízení tzv. konsignačního skladu u nevlastníka zboţí (např. odběratele, 

obchodního zástupce) za účelem přiblíţení zboţí zákazníkovi. Odběratel si sám určí zboţí, 

které si s konsignačního skladu odebírá dle svých potřeb. Zřizovatel konsignačního skladu 

pravidelně doplňuje odebrané poloţky. Přechod vlastnictví zboţí dochází v okamţiku 

odběru/zaplacení. Do té doby je zboţí majetkem zřizovatele skladu, který nese riziko 

neprodejnosti zboţí, pohybu cen, inflace atp. V dohodnutých termínech nebo intervalech 

odběratel zašle zřizovateli seznam odebraných poloţek, který je zároveň podkladem pro 

vyúčtování odebraného zboţí a jeho doplnění[23]. 
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1.5 Doprava a přeprava 

Hlavním funkčním posláním dopravy je přeprava průmyslových a zemědělských surovin resp. 

surovin potřebných pro jejich výrobu. Rychlost a kvalita dopravy zefektivňuje výrobní proces, 

čímţ ji můţeme povaţovat za pokračování výrobního procesu v oblasti oběhu zboţí. 

Nejčastěji v dnešní době zní dopravní definice takto: Doprava je cílevědomá změna místa 

osob anebo nákladů uskutečňovaná pomocí dopravního prostředku po dopravní cestě. 

Jelikoţ není vţdy moţné určit dopravní prostředek, případně dopravní cestu, je dále výše 

uvedená definice zobecněna na: Doprava je cílevědomý proces změny místa. 

 

Dopravu lze dělit z různých hledisek. Prvním z hledisek je vztah dopravce (tedy 

uskutečňovatele dopravy) k přepravci (tedy zákazníkovi-tomu kdo přemístění poţaduje). 

Jsou-li totoţní, jde o dopravu nezávislou, autonomní, v případě podniku pak hovoříme o 

dopravě podnikové, vnitropodnikové, resp. závodní. Jsou-li dopravce a přepravce různé 

právnické osoby, jedná se o dopravu zakázkovou, neautonomní a v některých případech i 

veřejnou. Přepravce je kaţdá smluvní strana (odesílatel i příjemce) mající smlouvu 

s dopravním podnikem. 

 

Doprava uskutečňuje přemísťování hmotných statků ve třech fázích reprodukčního procesu, 

přičemţ: 

 Doprava ve sféře výroby uspokojuje potřeby technologie výroby prováděním přesunu 

mezi různými fázemi i v jednotlivých fázích výroby. 

 Doprava ve sféře oběhu provádí přemísťování nutné k realizaci ekonomického oběhu, 

aniţ by se stala jeho součástí. 

 Doprava ve sféře spotřeby zajišťuje přemísťování výrobků, které jiţ vstoupily do 

spotřeby, a přemístěním se umoţňuje jejich další spotřeba. 

 

Pro splnění úkolů, které od dopravy očekáváme, je nutné, aby disponovala vhodnými 

prostředky na svůj provoz, rozvoj a údrţbu a musí být dobře organizovaná a řízená[13]. 
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2. Outsourcing v logistice 

Pojem outsourcing je vymezen jako smluvní vztah s externím podnikem, na jehoţ základě je 

na externí podnik přesunuta interní činnost současně s odpovědností. Většinou se jedná o 

funkční oblasti, které bezprostředně nesouvisí s hlavním předmětem činnosti výrobního 

podniku. Jako insourcing je označováno interní zajišťování obhospodařování zdrojů[1]. 

 

Rozhodování o vyuţití outsourcingu patří do oblasti strategického řízení podniku. Jedním 

z hlavních důvodů pro vyuţívání outsourcingu je nutnost pruţné reakce na přání zákazníků a 

neztrácet přitom čas a energii potřebnou pro hlavní činnost. Druhým důvodem je snaha dostat 

se rychle na světovou úroveň anebo se tam udrţet a to bez velkých nákladů a nepřiměřeného 

úsilí. Dalším důvodem je, ţe činnost prováděná externím specializovaným poskytovatelem 

pro více partnerů je levnější a to hlavně kvůli fixním nákladům. Pro správné rozhodnutí o 

vyuţití outsourcingu je nutné znát odpovědi na otázky, zda podnik disponuje nebo mu jsou 

dostupné nejnovější logistické technologie, logistické know-how, zda ví, jak si logistiku 

organizuje konkurence, za jakou cenu, jak rychle a v neposlední řadě zda má podnik dostatek 

zkušeností v logistice. Důvody, jeţ vedly české podniky zpracovatelského průmyslu 

k outsourcingu logistických činností, jsou v tomto pořadí:  

 sníţení nákladů, 

 zvýšení pruţnosti, 

 zvýšení rychlosti, 

 zlepšení dodavatelských schopností, 

 vyrovnání kapacitních špiček, 

 převedení fixních nákladů do variabilních nákladů, 

 sníţení vázanosti kapitálu, 

 vyuţití výhody plynoucí z know-how poskytovatele. 

U německých firem to je toto pořadí: 

 sníţení nákladů, 

 převedení fixních nákladů do variabilních nákladů, 

 vyrovnání kapacitních špiček, 

 zvýšení pruţnosti, 

 sníţení vázanosti kapitálu, 

 vyuţití výhody plynoucí z know-how poskytovatele. 
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Nadřazením hlediska nákladových úspor nad hlediska strategická je chybou a dle výše 

uvedeného je zřejmé, ţe v obou státech se podniky dopustily shodné chyby v záměně 

strategických důvodů za taktické[12].  

 

3. Podniková strategie a logistika 

Vypracování podnikové strategie musí vţdy začínat zpracováním analýz, jednak analýzou 

okolí podniku a analýzou podniku samého. Analýzy pak musí být zpracovány z hlediska 

silných a slabých stránek. Výsledky obou analýz jsou podkladem pro vypracování podnikové 

strategie, včetně formulace základních cílů podniku a poslání podniku.  Vypracovaná strategie 

je posléze transformována do dílčích prováděcích projektů. Cílem strategie je vyuţití nových 

a odlišných zítřejších příleţitostí. Do rámce podnikové strategie musí zapadnout strategie 

logistického systému podniku. Správná strategie logistického systému podniku musí podpořit 

hlavní cíl podniku. V tomto směru existují dvě alternativy: 

 

 Chce-li podnik konkurovat cenou, pak logistika vykonává jen úkoly zadané 

marketingem, tj. zajišťuje dodání zboţí na trh v stanoveném mnoţství, kvalitě, čase 

atp. s co nejniţšími náklady. 

 Má-li však podnik konkurovat úrovní dodavatelských resp. logistických sluţeb, musí 

se jeho logistický systém stát aktivním spolutvůrcem strategie a oproti výše 

uvedenému případu musí mít úlohu řídícího prvku. Logistický systém se tak stává 

jedním z nejdůleţitějších v řízení materiálového toku. V tomto případě se kvalita 

logistických sluţeb stává stejně důleţitá jako výrobek sám[16].  
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4. Logistické technologie  

Posloupnosti logistických operací, které se vytvářejí při nevýrobní transformaci objednávek 

na dodávky zákazníkům, nezaručuje samo o sobě jejich optimální pruţnost a hospodárnost. 

Pomocí vhodně zvolených metod můţeme tyto operace uspořádat do celků tak, aby při dané 

úrovni nákladů byla maximalizována výkonnost logistického systému nebo aby logistický 

systém fungoval s pokud moţno nejniţšími náklady při poţadované výkonnosti[15]. 

 

Optimální uspořádání logistických operací do ustálených procesů je nazýváno logistickými 

technologiemi. Mezi nejdůleţitější můţeme zařadit: 

 tvorba manipulačních skupin – sdruţení poloţek materiálu podle stejného způsobu a 

vyuţití stejných typů prostředků při manipulovatelnosti, 

 KAN BAN (Kanban), 

 Just-in-Time (JIT), Just-in-Sequence (JIS) 

 Quick Response (QR) – rychlá reakce, vyuţívá identifikace pomocí čárových kódů 

spolu s elektronickou výměnou dat, 

 Efficient Consumer Response (ECR) – úzká spolupráce průmyslu a obchodu, 

 koncentrace skladové sítě, 

 kombinovanou přepravu, 

 automatickou identifikaci, 

 počítači integrované technologie přípravy a řízení výroby i oběhu, 

 komunikační technologie[14]. 

 

Základním principem logistických procesů je minimalizovat neefektivní činnosti, neboli 

minimalizovat plýtvání. Analogicky k výrobě lze i v logistických procesech identifikovat 3. 

základní druhy plýtvání označované jako Muda, Mura a Muri[24]. 

 

Muda plýtvání vzniká z důvodu nadprodukce, čekání, nadbytečné dopravy, nesprávných nebo 

nadbytečných pohybů, zásob, nedostatečného vyuţití prostoru, chyb a nedostatečného vyuţití 

znalostí a dovedností lidí[6]. 

 

Za plýtvání v podobě Mura se povaţuje takové plýtvání, kdy jsou nedostatečně provázány na 

sebe navazující interní a externí procesy. Mezi nejvýznamnější plýtvání Mura patří takové 

plýtvání, při kterém panuje nesoulad materiálových toků s informačními toky, například 
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nedostatečné informace o výrobních a logistických omezeních dodavatelů. Plýtvání 

v informačním toku se přímo projeví v hmotném toku, například odlišnými standardy 

přepravních prostředků mezi dodavatelem a odběratelem a tím nutnost překládek[5]. 

 

Muri plýtvání je dáno přetěţováním pracovníků. Toto plýtvání je nejčastěji opomíjeno, a 

dokonce dochází k jeho úmyslnému vyvolávání při odstraňování Mudy a zvyšování 

produktivity zdrojů. Tento tlak se ovšem můţe  negativně projevit na kvalitě výstupů[10]. 

 

Výzkumem logistické přidané hodnoty a plýtvání se ukázalo, ţe se 72% logistických expertů 

zabývá plýtváním Muda. Mura je středem pozornosti u 39% a Muri u 30% logistických 

expertů[5]. 

 

Při zavádění logistických procesů do podniku dochází často aţ k paradigmatické změně 

výroby a logistiky. Při takovýchto zaváděních nutné postupovat koncepčně a citlivě, protoţe 

nevhodně zavedený proces nemusí přinést poţadované výsledky. Před tím, neţ je určitý 

logistický proces zaveden, je vhodné současný stav analyzovat například pomocí ABC 

analýzy případně doplněnou o analýzu X,Y,Z.  

 

4.1 ABC analýza 

Analýza ABC vychází z pravidla, které identifikoval Ital Vilfred Paret. Základem ABC 

analýzy je zjištění, ţe malá skupina prvků je zodpovědná za většinu výsledků. Pomocí tohoto 

pravidla se dá vysvětlit celá řada jevů, ať jiţ je to rozdělení bohatství ve společnosti, prodeje 

jednotlivým zákazníkům nebo náklady spojené s materiálovým řízením. Pravidlo bylo 

kvantifikováno na 20% příčin, které jsou zodpovědné za 80% důsledků. ABC analýza 

klasifikuje prvky do několika homogenních skupin podle podílu jednotlivých prvků na 

celkové spotřebě. Prvním krokem u tvorby ABC analýzy je identifikace poloţek materiálu a 

stanovení výše spotřeby nebo poptávky u kaţdé z poloţek a celkem. Pokud jsou k dispozici 

data o spotřebě za delší časový úsek, vypočítá se průměrnou spotřebu za zvolený interval 

podle potřeby ne den, týden či měsíc a průměrnou spotřebu všech poloţek za zvolený interval. 

Dále se u kaţdé poloţky zjistí podíl její průměrné spotřeby na celkové průměrné spotřebě 

v procentech. V druhém kroku se provede vlastní klasifikace jednotlivých poloţek do skupin. 

V logistice je ABC analýza vyuţívána v oblastech od nastavení frekvence a způsobu dodávek 

po optimalizaci rozloţení poloţek ve skladu. Analýza ABC je základní při určení zda je 
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vhodné pouţití JIT nebo kanban dodávky.  Pokud má být vyuţita jako podklad optimalizaci 

umístění poloţek ve skladu, pak je vhodné analyzovat spotřebu poloţek v naturálním 

vyjádření. Neekonomické převáţení zboţí na velké vzdálenosti po skladu není spojeno 

s hodnotou poloţek, ale s jejich počtem. Pokud ovšem bude účelem sníţení vázaného kapitálu 

v zásobách, pak je vhodné spotřebu vyjádřit v peněţních jednotkách[5]. 

 

4.2 Analýza X,Y,Z 

Účelem XYZ analýzy je podobné rozčlenění analyzovaných prvků do relativně homogenních 

skupin tak jako u ABC analýzy, ovšem navíc jsou přidána kritéria stability poptávky či 

spotřeby. V prvním kroku postupujeme stejně jak u ABC analýzy, ale je nutné ještě určit 

stabilitu poptávky nebo spotřeby. Míru stability poptávky vyjádříme pomocí směrodatné 

odchylky pro kaţdou poloţku. V kroku dva se provede vlastní klasifikace poloţek do skupiny 

X, Y, Z. Poloţky X vykazují stabilní poptávku, Y středně stabilní poptávku a ve skupině Z je 

poptávka či spotřeba nestabilní. Konkrétní rozdělení poloţek do jednotlivých skupin se určí 

dle velikosti variačního koeficientu. Kromě výše uvedených analýz ABC a X,Y,Z se 

v logistice vyuţívá i analýza HML, která je obdobou analýzy ABC, ale kritériem je 

ziskovost[5]. 

 

4.3 KAN BAN (Kanban) 

Slovo kanban znamená v přímém překladu z japonštiny oznamovací kartu, štítek a v širším 

významu přímo informaci. Kanbanem (informací) proto můţe být například přepravní bedna, 

identifikační místo v boxu, regálu a podobně. V Evropě je však pod označením kanban známý 

spíše japonský systém dílenského řízení výroby, který karty vyuţívá. Ve světě je tento systém 

znám také pod jménem Toyota Produktion Systém (TPS) [17].  

 

Kanban technologie byla vyvinuta japonskou společností Toyota Motors v 50. a 60. letech 20. 

století. Patří k bezzásobovým technologiím a lze ji pouţít pro jakýkoliv výrobní proces, který 

obsahuje opakující se operace. Tento systém vyuţívá při řízení výroby princip „na výzvu“, 

jinak řečeno „taţný“ nebo tahový (pull princip). Je vyráběno jen to co právě poţaduje 

zákazník, v mnoţství a poţadovaném čase. Tento systém pouţívá kanbanové karty pro 

vtahování částí do následných výrobních stupňů. Pro správné fungování kanban technologie 

jsou potřebné MRP systémy (SAP, ERP atp.), v nichţ je provedeno podrobné výrobní 

plánování pro kaţdou část pro vtlačení do dalšího výrobního stupně[15].  
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Na obr. 4-1 je ukázka kanban karty se základními informacemi, které by měla mít kaţdá 

kanban karta. Mezi takovéto informace řadíme:  

 identifikace poţadovaného materiálu nebo dílu (co je potřeba), 

 poţadované mnoţství dané zpravidla kapacitou přepravky (kolik je potřeba), 

  pracoviště poţadující daný materiál nebo díl (kdo to potřebuje), 

 pracoviště vyrábějící příslušný materiál nebo díl (kdo to zajistí) [9]. 

 

Obr. 4-1 Příklad karty kanban [9] 

Kanban vychází z následujících principů: 

 Samo řídící regulační okruhy taţného principu. 

 Objednacím mnoţstvím je obsah jednoho přepravního prostředku. 

 Odběratel musí vţdy objednávku převzít a odběratel ručí za kvalitu. 

 Kapacity obou spolupracujících stran jsou vyváţené. 

 Materiál je spotřebováván rovnoměrně. 

 Nejsou vytvářeny ţádné zásoby [16]. 

 

Informační a materiálové toky Kanban systému probíhají v následujících krocích: 

 od odběratele je dodavateli odeslán prázdný přepravní prostředek s jeho výrobní 

průvodkou, 

 po dodání prázdného přepravního prostředku zahajuje dodavatel výrobu příslušné 

dávky, 

 touto dávkou je přepravní prostředek naplněn a odeslán zpět k odběrateli, 

 odběratel dávku přebírá a kontroluje[16]. 

 

Technologie Kanban zaručuje plynulost provozu i vysokou produktivitu a efektivnost výroby. 

Velmi často funguje v součinnosti s technologií JIT. 
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4.4 Just in Time (JIT) 

Nejznámější logistickou technologií vzniklou na počátku 80. let v Japonsku a USA je metoda 

Just in Time (JIT). Její počátky sahají do 30. let 20. století do Ford Motor Company, kde se 

nechala Toyota tímto systémem inspirovat a implementovala ho do systému TPS (Toyota 

Production System) [5].  

Jedná se o způsob uspokojování poptávky po určitém materiálu ve výrobě nebo po hotovém 

výrobku v distribuci v přesně domluvených a dodrţovaných termínech a potřebách 

odběratele. Zjednodušeně se dá říci, ţe technologie JIT je technologie Kanban rozšířená o 

propojení nákupu, výroby a logistiky. Technologii JIT lze také chápat jako určitou filozofii 

řízení toku materiálu nebo hotových výrobků zaloţenou na principu dostat správný materiál či 

výrobky na správné místo ve správnou dobu. Před zavedením technologie JIT je nutné 

důkladně zváţit reálné moţnosti do ní zapojených podniků a porovnat ji s uplatněním jiných 

moţných technologií z hlediska hodnotového i případně dalších vlivů. Technologie JIT se 

zaměřuje na odstranění činností, které nepřidávají hodnotu a to v celém dodavatelském 

systému. Technologie JIT má celou řadů důsledků pro řídící pracovníky logistiky a podnik 

musí plně integrovat všechny logistické činnosti. Mezi zúčastněnými partnery musí fungovat 

informační systém poskytující podklady pro řízení všech vzájemně souvisejících procesů [16].   

Dodávky v systému JIT musí splňovat poţadavky odběratelů, tzn. tak aby odběratel obdrţel 

zboţí v: 

 správném čase, 

 správné kvalitě, 

 správném obalu, 

 správně označené, 

 správném mnoţství, 

 na správném místě a 

 se správnou dokumentací[5]. 

 

Při uplatnění JIT technologie dochází z hlediska hodnotového k těmto skutečnostem: 

 růst nákladů za přepravu – sniţováním přepraveného mnoţství jednou dodávkou, 

zvyšováním rychlosti přepravy, 

 pokles nákladů – za skladování v závislosti na sniţování přepraveného mnoţství při 

jedné dodávce, na vázanost kapitálu v závislosti na rychlosti přepravy[16]. 
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Na obr. 4-2 je znázorněno jak prostřednictvím realizace koncepce JIT lze sníţit náklady a to 

na zásoby aţ o 80%. V oblasti úloţných prostor lze dosáhnout sníţení nákladů o 65%. 

Integrací dodavatelů do koncepce jakosti zvyšuje povědomí o kvalitě u dodavatelů, čímţ lze 

zvýšit kvalitu dodávek na téměř 100%. Další vysoké potenciály úspor lze dosáhnout šetřením 

nákladů na manipulaci. Koncentrací několika skladovacích úrovní a zavedením přímé 

dodavatelské výroby lze sníţit manipulační náklady v průměru o 50% [25]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-2 Potenciál sníţení nákladů při koncepci JIT [25] 

 

4.4.1 Just in Sequence (JIS) 

Rozšířením JIT technologie o poţadavek na dodání výrobků nebo zboţí v stanoveném pořadí 

dostaneme technologii Just in Sequence (JIS). Termín JIS pochází z výrobní logistiky, při níţ 

jsou díly dodávány na linku v okamţiku kompletace ve správném pořadí (sekvenci). JIS se 

pouţívá zejména v automobilovém průmyslu. Během plnění v reţimu JIS dodavatel zajišťuje 

nejen to, ţe jsou potřebné moduly (výrobky, zboţí) dodávány dle 7 podmínek reţimu JIT, 

které jsou uvedeny výše, ale musí zajistit také to, ţe sekvence (pořadí) potřebných modulů 

(výrobků, zboţí) je dle potřeb odběratele. Nejvíce je technologie JIS vyuţívána 

v automobilovém průmyslu. Typickým příkladem vyuţití technologie JIS dodávek je konečná 

montáţ automobilů, kde jsou díly na kompletační linku dodávány od externích výrobců 

v pořadí vyráběných automobilů. Například v případě, ţe vnější zpětná zrcátka jsou k 

dispozici dodáním formou JIS, jsou jiţ tak seřazena podle barev, stejně jako vozidla na 

montáţním pásu. Pracovník při montáţi odebírá postupně zrcátka z přepravního kontejneru a 

vţdy má automaticky barvu zrcátka, kterou potřebuje pro právě montované vozidlo. Také při 

dodávkách kolejnic na stavby, je poţadováno dodání v sekvencích tzn. v pořadí, jak budou 

svařovány případně spojovány pomocí spojek.  
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Díky JIS technologie lze eliminovat sklady součástek, které by při výrobě více typů 

automobilů najednou bylo nutné zřídit. JIS dodávky potřebují, stejně jako i dodávky JIT, 

přímý kontakt mezi zákazníky a dodavateli [19].  

 

4.5 Informační systémy v logistice  

Základním pojmem pro pochopení informačního systému je pojem data. Data je moţné chápat 

jako zkratkové profesionální označení pro čísla, text, zvuk, obraz, případně další smyslové 

vjemy. Primární data nejsou nijak upravena, kdeţto sekundární data jsou jiţ upravená dle 

předem nadefinovaných postupů. Informace tedy znamená data, kterým jejich uţivatel 

v procesu přisuzuje určitý význam. Pokud příjemce není schopen informaci interpretovat, pak 

pro něj nemá ţádnou cenu. Umění práce s daty, informacemi a znalostmi se tak stává 

základním kamenem pro vytváření nových konkurenčních výhod. Pro potřeby logistiky tak 

můţeme definovat informační systém jako soubor lidí, technických prostředků a metod, 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro 

potřeby uţivatelů činných v systémech řízení. Logistický informační systém je určen 

k podpoře celého logistického procesu v celé jeho šíři a při jeho budování je vhodné 

postupovat v následujících krocích: 

 

 vytvořit evidenci, 

 automatizovat, 

 integrovat, 

 optimalizovat [16]. 

 

4.5.1 Podnikový informační systém SAP 

Společnost SAP byla zaloţena v roce 1972 pod jménem „SAP Systemanalyse und 

Programmentwicklung“ pěti bývalými zaměstnanci firmy IBM se sídlem v německém 

Walldorfu. SAP je čtvrtá největší softwarová společnost na světě a zároveň patří k největším 

dodavatelům v oblasti softwarových databází pro informační systémy podniků v segmentu 

B2B (Business-to-Business). Na českém trhu působí od roku 1992 a dosud získala téměř 740 

českých zákazníků, především z oblasti podniků, finančních institucí, organizací státní správy 

a samosprávy, ale také z hutnictví. SAP je zkratkou „Systeme, Anwendungen, Produkte in der 

Datenverarbeitung“ (anglicky „Systems - Applications - Products in data processing“). SAP 

patří do oblasti ERP (Enterprise resource planning), tedy do oblasti informačních systémů, 
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které integrují a automatizují velké mnoţství procesů souvisejícími s produkčními činnostmi 

podniku, jako jsou výroba, logistika, distribuce, fakturace, účetnictví nebo prodej. Systém 

SAP je stavěn na bázi pevných a volitelných modulů, které si zákazník vybere. Nejznámějším 

produktem společnosti SAP je systém SAP R/3, který se skládá z následujících modulů:  

 

 FI (Financial Accounting) - Finanční účetnictví.  

 CO (Controlling) – Kontroling.  

 AM (Asset Management) - Evidence majetku.  

 PS (Project systém) - Plánování dlouhodobých projektů.  

 WF (Workflow) - Řízení oběhu dokumentů.  

 IS (Industry Solutions) - Specifická řešení různých odvětví.  

 HR (Human Resources) - Řízení lidských zdrojů.  

 PM (Plant Maintenance) – Údrţba.  

 MM (Materials Management) - Skladové hospodářství a logistika.  

 QM (Quality Management) - Management kvality.  

 PP (Production Planning) - Plánování výroby.  

 SD (Sales and Distribution) - Podpora prodeje.  

 

Nastavení systému je při jeho zavádění velmi náročné, proto si společnosti najímají SAP 

konzultanty, kteří přizpůsobují tento systém potřebám dané společnosti. Některé společnosti 

zavádějí jen některé moduly, jiné podniky zavádějí vše. Cena licence není na počtu modulů 

závislá. Nedávno uvedla společnost SAP na trh i informační systém pro střední a malé firmy 

(SMB - Small and medium business) pod názvem SAP Business One [22]. 
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5. Dodací doloţky INCOTERMS 2010 
 

Logistika, tak jak i jiné procesy, se neobejde bez pevně stanovených pravidel při 

obchodování. Jelikoţ logistika velmi silně vstupuje mezi dvě spolupracující nebo obchodující 

strany, musí respektovat náleţitosti smluvně dohodnutých poţadavků a podmínek. 

 

Globální ekonomika přinesla obchodu podstatně širší přístup na trhy po celém světě. Zboţí je 

prodáváno v mnohem více zemích, ve větších mnoţstvích a je více rozmanité. S rostoucím 

objemem a sloţitostí mezinárodních prodejů, narůstají i moţnosti vzniku nedorozumění a 

sporů, pokud nejsou kupní smlouvy náleţitě sestaveny. 

 

INCOTERMS představuje oficiální pravidla pro výklad obchodních doloţek, vydaných 

Mezinárodní obchodní komorou, usnadňující provádění mezinárodního obchodu. Odvoláním 

na INCOTERMS v kupních smlouvách jsou jasně vymezeny závazky smluvních stran a 

sniţuje se riziko právních komplikací. 

 

První vydání pravidel INCOTERMS bylo v roce 1936 a poslední jiţ osmé přepracované 

vydání mezinárodních pravidel INCOTERMS 2010 nabylo platnost od 1.1.2011. Pravidla 

poskytují výklad souboru třípísmenných podmínek odpovídajících obchodu na podkladě 

kupní smlouvy. V pravidlech jsou popisovány především úkony, výdaje a rizika související 

s dodáním zboţí od prodávajícího kupujícímu. Nejdůleţitější je volba vhodného pravidla 

INCOTERMS s tím, ţe zvolené pravidlo musí odpovídat druhu zboţí, způsobu přepravy a 

především tomu, zda si strany hodlají jako prodávající nebo kupující uloţit další povinnosti 

jako např. povinnost zorganizovat pojištění nebo dopravu. Počet pravidel v posledním vydání 

se oproti předešlému sníţil ze 13 na 11 [21].  

 

Klasifikace jedenácti pravidel INCOTERMS 2010 se dělí na dvě skupiny: 

 Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy: 

 EXW – ze závodu – znamená to, ţe prodávající splní dodání, jakmile dá zboţí 

k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě. Prodávající není 

povinen nakládat zboţí na přistavený dopravní prostředek ani není povinen odbavit 

zboţí pro vývoz a veškeré náklady a rizika od převzetí zboţí ze sjednaného bodu 

přechází na kupujícího. 
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 FCA – vyplaceně dopravci – znamená, ţe prodávající dodává zboţí dopravci anebo 

jiné osobě jmenované kupujícím ve sjednaném místě. Prodávající musí odbavit zboţí 

pro vývoz. Veškeré náklady a rizika od dodání zboţí přechází na kupujícího. 

 CPT – přeprava placena do (místa určení) – znamená, ţe prodávající dodává zboţí 

dopravci anebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě a prodávající 

je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou zboţí do sjednaného 

místa určení. Není-li dohodnuto jinak, přechází riziko z prodávajícího na kupujícího 

v momentě dodání zboţí do péče prvního dopravce. 

 CIP – přeprava a pojištění placeny do (místa určení) – znamená, ţe prodávající dodá 

zboţí dopravci anebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě a 

prodávající je povinen sjednat přepravu a nést náklady spojené s dodáním zboţí do 

sjednaného místa určení a je rovněţ povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího 

za ztrátu či poškození zboţí během přepravy. 

 DAT – s dodáním do terminálu – znamená, ţe prodávající splní dodání, jakmile je 

zboţí vyloţeno z příchozího dopravního prostředku a je dáno k dispozici kupujícímu 

ve sjednaném překladišti, přístavu anebo v místě určení. Prodávající je povinen nést 

veškeré riziko spojené s dodáním zboţí a jeho vykládkou v překladišti, přístavu anebo 

místě určení. 

 DAP – s dodáním v místě určení – znamená, ţe prodávající splní dodání, jakmile je 

zboţí dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené 

k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboţí do 

jmenovaného místa. 

 DDP – s dodáním clo placeno – znamená, ţe prodávající splní dodání, jakmile dá 

zboţí k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním 

prostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika a 

náklady spojená s dodáním zboţí do jmenovaného místa, ale i povinnost celně odbavit 

zboţí a uhradit clo. 

 Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: 

 FAS – vyplaceně k boku lodi – znamená, ţe prodávající splní svou povinnost dodání, 

kdyţ dodá zboţí k boku lodi jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění. 

Riziko za ztrátu a poškození zboţí a další náklady přechází tímto okamţikem na 

kupujícího. 
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 FOB – vyplaceně loď – znamená povinnost prodávajícího dodat zboţí na palubu lodi 

jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu anebo 

poškození zboţí přechází na kupujícího, jakmile je zboţí dodáno na palubu lodi a od 

tohoto okamţiku nese kupující veškeré náklady. 

 CFR – náklady a přepravné – znamená, ţe prodávající splní svou povinnost dodání 

naloţením zboţí na palubu lodi. Tímto také přechází riziko za ztrátu anebo poškození 

zboţí na kupujícího. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit 

náklady a přepravné pro dodání zboţí do přístavu. 

 CIF – náklady, pojištění a přepravné – znamená, ţe prodávající dodá zboţí na palubu 

lodi. Tímto také přechází riziko za ztrátu anebo poškození zboţí na kupujícího ovšem 

prodávající je povinen sjednat pojištění tohoto rizika. Prodávající je povinen sjednat 

přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné pro dodání zboţí do sjednaného 

přístavu určení [21]. 
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6. Analýza skladování a expedice výrobků z TŢ, a.s. 

6.1 O společnosti Třinecké ţelezárny, a.s. 

Třinecké ţelezárny, a.s. (TŢ) patří do skupiny Moravia Steel. Sídlí v Třinci a patří k 

průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Byly zaloţeny v 

roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. 

Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou slévárenského ţeleza v dřevouhelné 

vysoké peci. Původním výrobním sortimentem ţelezáren byla kamna, plotny na kuchyňské 

pece, lité nádobí, kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, balkónové mříţe, okenní rámy, 

náhrobní kříţe, odlitky pro strojírenství a umělecké předměty. Výhodná poloha ţelezáren, 

jejich napojení na Košicko-Bohumínskou ţelezniční dráhu a dostupnost surovin postupně 

umoţnila v 70. letech 19. století tehdejšímu majiteli – Těšínské komoře – soustředit hutní 

provozy z nedalekého okolí právě do Třince. Kolejnice jsou v TŢ vyráběny od roku 1878, kdy 

byly vyráběny s hmotností do 35 kg/m a v délkách do 14m. V roce 1946 byly ţelezárny, které 

nebyly II. světovou válkou významně poškozeny, znárodněny. Růst produkce oceli a 

válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. letech 20. století. K 

nejvýznamnějším investicím tohoto období patří vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny 

s následným blokovým a později i sochorovým kontilitím.  

Válcování drátu je prováděno na kontidrátové trati (KDT), která patřila od svého uvedení do 

provozu v roce 1973 mezi nejmodernější tratě v Evropě. V 90. letech však jiţ fyzicky, ale 

především technologicky natolik zestárla, ţe bylo přikročeno k radikálnímu řešení. 

Rekonstrukce provedená ve dvou etapách v letech 1997 a 2000 znamenala rozšíření 

válcovaného sortimentu aţ do průměru 20mm (předtím max. průměr 11mm) a nabídku 

dvoutunového svitku řízeně válcovaného a ochlazovaného. Pohled na výběhovou část 

kontidrátové tratě s výběhovým a chladicím dopravníkem Stelmor je znázorněn na obr. 6-1. 

Dosavadní technologie výroby válcovaných drátů byla zaloţena na pouţívání hotovních 

bloků, zpravidla 8 aţ 10 stolicových. Od 90. let začíná vývoj nové generace daválcovacích 

bloků, označovaných původně jako „Tekisu“ (japonský výraz pro přesný rozměr), RSM 

(Reducing Sizing Mill) nebo HPR (High Precission Rolling). Jedná se o kompaktní, zpravidla 

čtyřstolicové jednotky s malým průměrem válců, malým úběrem v kalibrační části a velmi 

tuhou konstrukcí, coţ značně omezuje šíření materiálu a umoţňuje dosahovat velmi přesné 
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rozměry s extrémně úzkými tolerancemi. Ve spojení s účinným chlazením materiálu ve 

vodních boxech se zároveň rozšiřují moţnosti termomechanického zpracování. Díky této 

modernizaci, která je plánována na rok 2014, lze dosáhnout rozměrové tolerance ±1mm a to 

aţ do průměru 20mm, dále je to pak moţnost válcovat drát o průměru 5mm s výhledem na 

průměr 4,5mm a v neposlední řadě zvýšení výrobní kapacity tratě aţ na 870 kt/rok, s čím je 

spojené zvýšení válcovací rychlosti z 90 m/s na 105 aţ 115 m/s. Od roku 1995 je veškerá ocel 

vyráběna v konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, přičemţ 90% vyrobené oceli 

je kontinuálně odléváno.  

V roce 1991 byly Třinecké ţelezárny převedeny na státní akciovou společnost. V průběhu let 

1994–1996 byla kapitálová účast státu v ţelezárnách postupně sniţována. Od roku 1996 jsou 

Třinecké ţelezárny zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost 

Moravia Steel [26]. 

 

Obr. 6-1 Výběhová část kontidrátové tratě se Stelmor dopravníkem, pohled ve směru toku 

materiálu [26] 
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6.2 Produkty a sluţby 

Skupina Moravia Steel a Třinecké ţelezárny, a.s. vyrábějí velké portfolio výrobků, mezi něţ 

patří: 

 kolejnice a příslušenství, 

 válcovaný drát, 

 válcované tyče, 

 lité a válcované polotovary, 

 bezešvé trubky, 

 taţená ocel. 

Hlavní výrobní program TŢ, a.s. tvoří dlouhé válcované výrobky (drát, kolejnice). 

Nejprodávanějším výrobkem v Třineckých ţelezárnách je válcovaný drát. V roce 2012 se ho 

prodalo 976 tisíc tun (Při průměru 5,5 mm by tento drát spojil 13x Zemi s Měsícem.). Je 

válcován z vysoce jakostních ocelí. Široký sortiment zahrnuje drát z nízkouhlíkových, 

vysokouhlíkových i speciálních ocelí, valcovaný o průměrech 5,5-20mm. Drát je dodáván ve 

svitcích o hmotnosti 1-2,3 t. Druhým nosným produktem TŢ, a.s. jsou kolejnice. V roce 2012 

bylo z TŢ, a.s. vyexpedováno 270 tisíc tun kolejnic. Vyráběny jsou kolejnice širokopatní 

(vignolové), tramvajové, výhybkové (jazykové) a důlní. V širokopatních kolejnicích je 

vyráběno 20 typů (např. 60 E2, 49 E5), u tramvajových kolejnic 2 typy, u jazykových kolejnic 

5 typů a u důlních 5 typů ve všech standardních jakostech v délce maximálně 75m. Kolejnice 

jsou vyráběny z ocelí s tvrdostí do 330 HB . Tepelně zpracované kolejnice TŢ, a.s. zatím 

nevyrábí. Dosud se vývoj ubíral cestou mikrolegovaných ocelí (Cr, Mo, V) s dosaţením 

poţadované tvrdosti 350, 400 HB. Zvýšené poţadavky odběratelů na tepelně zpracované 

kolejnice ovšem nastartoval výzkum vývoje technologie kalení kolejnic. Dodávky kolejnic 

zákazníkům jsou uskutečňovány ţelezniční nebo silniční dopravou. Podnik má vlastní 

ţelezniční vlečku. Dodávky v reţimu JIT je moţné realizovat. TŢ dodávají kolejnice do 

Evropy, na Americký kontinent, Afriky a Asie. Společnost je certifikována podle: 

 EN ISO 9001:2008 – jakost. 

 EN ISO 14001  – enviromental [26]. 

V této práci jsou pro bliţší analýzu skladování a expedice vybrány dva hlavní produkty 

TŢ,a.s. tzn. za tepla válcovaný drát a kolejnice. Tyto dva byly vybrány z důvodu jejich 

strategického významu pro TŢ, a.s. a zároveň patří k výrobkům, které jsou expedovány ve 

významných objemech. 
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7. Kolejnice 

Kolejnice lze zjednodušeně definovat jako válcovanou profilovou ocel, specifického průřezu 

určenou pro pouţití v ţelezniční dopravě. 

7.1 Typy (tvary) vyráběných kolejnic v TŢ, a.s. 

Typy kolejnice se liší svými rozměrovými parametry v závislosti na účelu pouţití. 

V některých případech jsou rozdíly velmi malé, které jsou zjistitelné pouze pomocí 

kalibrovaných šablon. V jiných případech jsou rozdíly diametrální a lze je vidět bez pouţití 

měřidel či šablon. Jedním z hlavních parametrů, podle něhoţ se dnes dělí širokopatní 

kolejnice, je jejich metrová hmotnost udávaná v kg/m. Ta se pohybuje od několika kilogramů 

na průmyslových úzkokolejkách nebo dolech aţ po mnoho desítek kilogramů na hlavních 

ţelezničních tratích. Členění dle metrové hmotnosti kolejnic je pouţíváno například 

v nomenklaturách Českého statistického úřadu, kde jsou širokopatní kolejnice rozčleněny do 

tří základních skupin:  

a) Vignolovy (širokopatní) kolejnice, hmotnost na metr menší neţ 27kg (lehké). 

b) Vignolovy (širokopatní) kolejnice, o hmotnosti na metr 27-46kg (střední). 

c) Vignolovy (širokopatní) kolejnice, hmotnost na metr větší neţ 46kg (těţké) [18]. 

Typy kolejnic jsou označovány čísly a písmeny (resp. písmeny a čísly). Toto označení udává 

typ kolejnice s její hmotností 1 metru kolejnice v kg. Například: 

• S 49 - na našich regionálních tratích nejčetnější; S - z něm. Schiene (kolejnice); výška 

149mm; šířka paty 125mm; šířka hlavy 70mm; tloušťka stojiny 14mm, poloměr zaoblení z 

hlavy do boku 13mm, symetrická podle své osy; pouţívá se od roku 1920; v dnešní době dle 

normy EN 13674-1 nese označení 49 E1 (49,39 kg/m). 

• R 65 - pouţívaná na celostátních tratích; R - z rus. рельс (kolejnice); výška 180mm; 

šířka paty 150mm; šířka hlavy 72,8mm; tloušťka stojiny 18mm; (64,87 kg/m); do EU se jiţ 

nedodává kromě Slovenska, při renovacích tratí je nahrazována kolejnicí UIC 60 resp. 60 E1 

(64,21 kg/m). 
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• UIC 60 – nejvíce pouţívaná na koridorech; nahrazuje R 65; UIC - z franc. Union 

Internationale des Chemins de Fer (Mezinárodní ţelezniční unie); výška 172mm; šířka paty 

150mm; šířka hlavy 72mm; tloušťka stojiny 16,5mm, v dnešní době nese označení, dle normy 

EN 13674-1, 60 E1 (60,21 kg/m). 

• T - na regionálních tratích; dnes jiţ doţívají; T - těţký; výška 150mm; šířka paty 

128mm; šířka hlavy 65,5mm; tloušťka stojiny 15mm; 50kg/m. 

• A - na regionálních tratích; dnes jiţ vzácně; 44kg/m. 

• Xa - na regionálních tratích případně v dolech; dnes jiţ vzácně; 36kg/m [2]. 

Kromě kolejnic širokopatních jsou vyráběny kolejnice ţlábkové stojinové typu NT1, NT3, 

které jsou pouţívané na tramvajových tratích ve městech České republiky a pro vkládání do 

velkoplošných panelů jsou vyráběny blokové ţlábkové kolejnice B1 a B3 (viz. obr. 7-1). V 

některých městech se však na úsecích nepojíţděných silničními vozidly pouţívají i 

širokopatní ţelezniční kolejnice. Například město Ostrava má svou tramvajovou síť 

postavenou s profily takřka shodnými se ţelezničními, pouţívají zde také kola s výrazně 

širšími okolky neţ v ostatních městech. 

Dle mnoţství výroby lze kolejnice v TŢ, a.s. seřadit takto:  

 širokopatní - pro ţelezniční svršek, 

 ţlábková - pro tramvajové tratě, 

 výhybková – pro výhybky a kříţení, 

 bloková - pro tramvajové tratě, vloţené ve speciálních panelech. 

 

 

 

 

Obr. 7-1 Znázornění profilu kolejnice ţlábkové a blokové [26] 
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7.2 Popis kolejnic 

Širokopatní kolejnice je válcovaná profilová ocel o průřezu podobnému obrácenému písmeni 

„T“ (viz obr. 7-2), určená pro pouţití v ţelezniční dopravě. V současnosti je vyráběna velká 

škála kolejnicových ocelí např. jakost 900 A (norma UIC) nebo novější jakost R 260 (norma 

EN 13674-1). V evropské normě EN 13674-1 je sedm značek perlitických ocelí specifikováno 

doporučeným rozsahem tvrdostí v rozmezí od 200 do 390 HB (HB = tvrdost podle Brinella se 

zjišťuje vtlačováním ocelové kalené kuličky rovnoměrně stupňovanou silou po dobu t do 

lesklé rovné plochy zkušebního vzorku nebo zkoušené součásti. Norma ČSN EN ISO 6506-1 

specifikuje zkušební metodu tvrdosti podle Brinella pro kovové materiály aţ do mezní 

hodnoty 650 HB.). V normě EN 13674-1 jsou dále uvedeny kolejnice z tepelně nezpracované 

uhlíkové manganové oceli, tepelně nezpracované legované oceli a tepelně zpracované 

uhlíkové manganové a nízkolegované oceli. Jejich pevnosti v tahu se pohybují v rozmezí 880 

aţ 1080 MPa a taţnost A5 max. 14%. Obsah uhlíku se pohybuje od 0,6 do 0,8%. Kolejnice 

pro více zatěţované tratě, pro vysokorychlostní ţeleznice nebo kolejnice určené do oblouků, 

jsou legovány manganem (aţ 1,3%), křemíkem (do 1,1%), chromem (aţ 1,3%) a dalšími 

prvky nebo jsou povrchově kalené [2]. 

Profil širokopatní kolejnice je rozdělen na tři části: 

 

A. – hlava 

B. – stojina 

C. – pata 

 

 

Obr. 7-2 Profil širokopatní ţelezniční kolejnice [27] 

 

7.3 Délky kolejnic 

Vývoj délky kolejnic běţel souběţně s poţadavky, které byly na ně kladeny a s technickými 

moţnostmi výroby. Lité kolejnice mívaly délku cca. 1m. Válcované kolejnice je moţné 

vyrábět delší a tak, jak se vyvíjely technologické postupy, prodluţovaly se i kolejnice. 

Základní výrobní délkou kolejnic vyráběných TŢ, a.s. v 80. letech 20. století bylo 25m. Pro 
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vyrovnání rozdílných délek kolejnic v oblouku jsou vyráběny zkrácené délky vţdy po -50mm 

aţ do délky 24,80m. S nástupem budování vysokorychlostních tratí se zvýšil zájem odběratelů 

o delší kolejnice a tak byla prvně výrobní délka zvětšena z 25 na 36m a nyní jsou vyráběny 

kolejnice 75m. Na obr. 7-3 je ukázka expedice kolejnic 2x75m ve speciálních ţelezničních 

vozech SDK. Konkurenční výrobci vyrábějí kolejnice aţ 120m. Prodluţování má nejen 

ekonomický přínosu, ale hlavně zvyšuje bezpečnostní faktor. Kaţdý svar na ţelezniční trati, 

můţe znamenat potencionální riziko vzniku vady. 

 

Obr. 7-3 Výjezd SDK soupravy naloţené kolejnicemi 2x75m ze skladu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce Stránka 45 
 

7.4 Poţadavky zákazníků na způsob dodání kolejnic 

Odběratelé pocházejí z mnoha zemí a vzdáleností a s tím souvisí jejich poţadavky na 

dodávky. Na obr. 7-4 je procentuální vyjádření expedice kolejnic dle destinací (států) za rok 

2011. Dalším faktorem, který silně ovlivňuje způsoby dodávek, je výběr dopravního 

prostředku případně kombinace několika druhů dopravy. Nejběţnějším způsobem je doprava 

po ţeleznici. Většina expedovaných kolejnic z TŢ je loţena do ţelezničních vozů. Ty pak 

směřují buď přímo k příjemci, nebo do přístavů kde jsou kolejnice naloţeny do lodí. Z lodí 

jsou opět naloţeny do ţelezničních vagónů, které jiţ směřují k příjemci. Jsou případy kdy je 

vyuţita lodní přeprava dvakrát za sebou. Takovým to případem je odeslání kolejnic 

z ţelezáren v ţelezničních vozech do říčního přístavu (například Bratislava), po řece pak 

doplují kolejnice k moři a tam jsou přeloţeny na lodě vhodné pro plavbu na moři. Poté jsou 

opět naloţeny do ţelezničních vozů a směřují k příjemci. Existuje také moţnost nalodění 

loţených ţelezničních vozů na trajekt, čímţ není nutná překládka. Samozřejmě v případě 

odesílání kolejnic do zemí kde je rozdílný rozchod kolejí, je nutné, v pohraniční překládací 

stanici (například Mukačevo-Ukrajina), provést přeloţení do jiných ţelezničních vozů. 

Z důvodu těchto více manipulací při překládkách poţadují někteří odběratelé kolejnice 

svazkovat do 3 a více kusových svazků.  

 

Dalším poţadavkem odběratelů je dodávka v reţimu JIT tzn. ve stanovenou dobu, místo, 

mnoţství atd. Většinou se jedná o dodávky přímo na stavby, kde je nutné navázat na 

předchozí stavební práce, nebo o dodávky do svařoven, kde jsou plánována tzv. „okna“ pro 

svařování dané zakázky. Zpoţdění v takovýchto dodávkách je odběrateli penalizováno. Při 

dodávkách kolejnic ke svařování poţadují někteří odběratelé dodávky v kompletech, které se 

skládají ze dvou kolejnic děrovaných a několika neděrovaných. Tyto komplety jsou loţeny do 

ţelezničních vozů postupně tak, aby při skládání byly ve správném pořadí.  

 

Mezi doplňkové poţadavky odběratelů můţeme zahrnout dodávky speciálními ţelezničními 

vozy, nebo poţadavky na dodání kolejnic tak, aby dojely ve směru válcování nebo aby jejich 

plastická značka byla, po příjezdu na místo, na poţadované straně. U jednostranně 

děrovaných kolejnic nebo u kolejnic ţlábkových je poţadováno, aby polovina dodávky byla 

opačně směrovaná neţ druhá půlka. 
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Nedílnou součástí poţadavků odběratelů je zajištění kvality dodávaných kolejnic tzn. při 

přepravě na místo určení, nesmí dojít k poškození kolejnic.  

 

 

Obr. 7-4 Expedice kolejnic z TŢ za rok 2011 dle destinací 

(V rámci dobré čitelnosti grafu byly destinace mající podíl menší neţ 0,5% spojeny a jsou 

obsaţeny v tzv. „ostatních“.) 

7.5 Skladování kolejnic 

V prostorech TŢ je moţno skladovat všechny vyráběné typy kolejnic na konci jejich 

výrobního cyklu před nakládkou a expedicí. Jedná se o nezastřešený venkovní sklad, kde je 

nutné při skladování a manipulaci s kolejnicemi uvaţovat s nepříznivými vlivy tohoto 

prostředí (teplota, vlhkost, námraza, sníh atd.). Sklad neslouţí jen pro uskladnění a expedici 

kolejnic, ale také k případným přejímkám odběratelů. Sklad má tři samostatné části: 

 Sklad kolejnic č. 1 – určen pro kolejnice dlouhé aţ 75m. 

 Sklad kolejnic č. 2 – určen pro kolejnice do délky 36m. 

 Sklad kolejnic č. 3 – určen pro kolejnice do délky 36m. 

Při maximálním vyuţití místa, tzn. bez nutnosti ponechat volný prostor pro přejímku, je 

moţno uskladnit 12kt kolejnic delších neţ 36m a 13kt kolejnic do délky 36m.  
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7.5.1 Manipulace a uloţení kolejnic  

Kolejnice jsou ukládány do hraní dle profilů a délek. Omezujícím faktorem maximálního 

počtu vrstev pro jednu hraň je nutnost zajištění bezpečného přejezdu jeřábu nad touto hraní. 

Pro zamezení deformací vlivem průhybu má celý sklad betonové podloţí s nivelizovanými 

rošty a kaţdá vrstva je prokládána kovovými proloţkami, minimálně ve čtyřech místech ve 

vzdálenosti přibliţně 5m od sebe. Proloţení jednotlivých vrstev musí být ve svislé ose. O 

místě uloţení rozhoduje určený pracovník skladu, dle válcovacího programu a dle termínů 

expedice zakázek.  

 

S kolejnicemi je manipulováno v různých sestavách a délkách jedním, nebo dvěma 

mostovými jeřáby. Jeřáby jezdí na společné dráze a jsou obdobné koncepce. Kaţdý je opatřen 

traverzou, zavěšenou na lanovém systému kočky, kde na traverze jsou zavěšeny 2. nebo 4. 

břemenové elektromagnety. Při manipulaci s kolejnicemi delšími neţ 36m jsou místo 

elektromagnetů pouţívány mechanické kleště a jeřáby je nutné přepnout do synchronního 

reţimu. Při převáţení musí jeřábník věnovat maximální pozornost, aby nedošlo k odpadnutí 

břemene vlivem špatného usazení elektromagnetů na kolejnice, nárazu s převáţenými 

kolejnicemi do klanic (bočnic) dopravních prostředků nebo do zabezpečovacích dorazů. Před 

dosednutím magnetu na kolejnice expedient u nakládky zkontroluje jejich uloţení z hlediska 

rovnosti dosedací plochy. Kolejnice nesmí mít vzájemně zaloţené paty. Při přejímce a 

nakládce do dopravních prostředků mimo strojní manipulaci provádějí zaměstnanci i 

manipulace ruční, jako je otáčení kolejnic hranícím klíčem.  

 

7.5.2 Přesun kolejnic od výroby na sklad 

Od válcované kolejnice procházejí ještě úpravárenským procesem, kde dochází k jejich řezání 

na poţadovanou délku, značení, sraţení hran na čele nebo vrtání děr. Kolejnice jsou z výroby 

resp. z úpravny na sklad převáţeny ţelezničními podnikovými vozy. Na sklad kolejnic č. 1. a 

2. urazí cca. 350m, na sklad č. 3. urazí podnikové vozy vzdálenost cca. 1500m. Pracovník 

úpravny po naloţení podnikového vozu vystaví ve výrobně informačním systému (dále jen 

VIS) k naloţeným kolejnicím dodací list. VIS jiţ automaticky provede přenos informací do 

systému SAP. Pracovník skladu při přejímce zkontroluje, zda údaje na dodacím listu souhlasí 

s předávaným materiálem. Poté pomocí čtečky čárových kódů provede vstupy o místě 

uskladnění předávaných kolejnic do systému VIS.  
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7.5.3 Identifikace a značení kolejnic 

Základní značení kolejnic je prováděno zaměstnanci výroby při válcování. Jedná se o 

vystouplé značení na stojině kolejnic, které obsahuje znak výrobce, jakost oceli, typ kolejnice 

a rok výroby. Na protilehlé straně je vyraţeno číslo tavby, licího proudu a pořadí v licím 

proudu. Po zavedení do systému VIS jsou na čelo kolejnic nalepeny identifikační štítky s 

čárovým kódem, který obsahuje následující údaje: délka, typ kol., číslo tavby, licí proud a řez. 

Pomocí čteček čárových kódů je moţné zavádět a sledovat další pohyb kolejnic, případně 

záznamy o její přejímce, převozu na jinou část skladu, naloţení na ţelezniční vůz atd. 

Barevné označení provádí zaměstnanci výroby dle norem nebo podle poţadavku uvedeného v 

zakázce. Kolejnice, které vyhověly podmínkám přejímky odběratelem, označí pracovník 

skladu razidlem dodaným přejímacím komisařem a zavede kód přejímky ke kaţdé převzaté 

kolejnici do systému VIS. Aktuální přehled uskladněných kolejnic je uloţen v systému VIS a 

SAP, ze kterých lze získat inventární přehled uloţeného materiálu na skladě. Na obr. 7-5 je 

znázorněno označování jednotlivých úloţných míst (polí) s aktuálními počty kolejnic bez 

rozdělení dle typů či délek. Pole P1 obsahuje kolejnice na podnikových vozech připravené ke 

sloţení na sklad. Všechna pole PL jsou pomocná pole pro provádění inventur a ve skutečnosti 

neexistují. Všechna pole začínající písmenem „K“ patří skladu č. 1. Pole N1 aţ N5 je sklad č. 

2 a pole N6 aţ N10 patří skladu kolejnic č. 3. 

 

 

Obr. 7-5 Topologie skladu kolejnic 
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7.6 Nakládka a expedice kolejnic 

Nakládka kolejnic do dopravních prostředků je prováděna na skladě kolejnic nebo přímo od 

výroby v úpravně kolejnic. Kolejnice se dodávají volně loţené nebo svazkované dle pokynů 

odběratele. Nakládání a zajištění v ţelezničních vozech se provádí dle platných ustanovení 

nakládacích směrnic nebo příkladů nakládání vydaných dopravcem ČD Cargo, a.s. Pro lepší 

názornost pro pracovníky, kteří provádějí nakládku jsou zpracovány podnikové příklady 

loţení, které mají všichni zainteresovaní k dispozici v podnikovém informačním systému. 

Nakládka do silničních vozidel se provádí dle pokynů řidiče nebo dle platných nakládacích 

směrnic, které pro TŢ zpracovala společnost EXCOLO.  

 

Před nakládkou musí pracovníci skladu připravit ţelezniční vozy k nakládce, tzn. vybavit 

dřevěnými proloţkami a podloţkami, kovovými a dřevěnými rozpěrami. Po naloţení vystaví 

pracovník skladu pomocí čtečky čárových kódů záznam o nakládce v systému VIS a následně 

provede přesun informací do systému SAP, z kterého je vystaven loţný list. Další potřebné 

dokumenty jako je například nákladní list nebo avízo je tvořeno a tištěno ze systému SAP.  

  

7.7 Analýza expedice a zásob kolejnic  

Pro zjištění poloţek, které se nejvíce podílí na expedici kolejnic, je pouţita analýza ABC. 

Jako vstupní data pouţijeme mnoţství expedice a skladu za rok 2012. Prvním faktorem, který 

podrobíme analýze je rozdělení expedice dle destinací. Dalšími faktory, které porovnáme, 

budou typ a délka expedovaných kolejnic. Dále je analyzována manipulace s kolejnicemi na 

expedičním skladě. 

 

V tabulce č. 1 jsou seřazeny destinace (státy) sestupně dle expedovaného mnoţství kolejnic v 

tunách. Dále je zobrazen procentuální podíl jednotlivých destinací na celkovém expedovaném 

mnoţství a v dalším sloupci je proveden kumulativní součet těchto procentuálních podílů. 

V tabulce č. 2 je provedeno rozdělení jednotlivých destinací do skupin ABC, spočten roční 

podíl daných destinací ve skupině a je vypočten procentuální podíl počtu jednotlivých 

poloţek ve skupinách na celkovém počtu skupin. Pro lepší znázornění výsledku je na obr. 7-3 

Lorenzova křivka s grafickým vyjádřením ABC analýzy expedice dle destinací.   
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Tabulka č. 1 – Rozdělení expedice kolejnic za rok 2012 dle destinací 

 

Dle srovnání v tabulce č. 1 je zřejmé, ţe největší objemy expedice za rok 2012 byly odesílány 

do 4. států a to Německa, Polska, Kanady a USA. Tyto 4. destinace se podílí na celkové 

expedici 73,78%. Jednotlivě se nacházejí v intervalu 18-20% a zařadíme je do skupiny A. Do 

skupiny B zařadíme destinace s podílem 1–18% a ke skupině C přiřadíme destinace s podílem 

0-1% na celkové expedici. V tabulce č. 2, provedením součtu procent jednotlivých poloţek ve 

skupině jsme zjistili, ţe 73,78% podíl na expedici má pouze 18,18% destinací. Podíl celkové 

expedice (osa y) na podílu počtu poloţek (osa x) v jednotlivých skupinách je graficky 

znázorněn na obr. 7-6. 

Tabulka č. 2 Rozdělení jednotlivých poloţek do skupin ABC 
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Obr. 7-6 Grafické znázornění podílu na celkové expedici na počtu poloţek 

Dalšími faktory, které mají vliv na expedici, jsou typ kolejnic a jejich délka. V tabulce č. 3 

jsou typy kolejnic seřazeny sestupně dle expedovaného mnoţství za rok 2012 včetně jejich 

délek. Je zřejmé, ţe největší podíl na logistických nákladech mají kolejnice širokopatní, které 

se podílí na celkové expedici 97,23%. Kolejnice ţlábkové, blokové a jazykové jsou s 2,77% 

zcela minoritní. Z tohoto důvodu nebudeme k těmto kolejnicím dále přihlíţet a zaměříme se 

na kolejnice širokopatní a to jejich délku. U expedovaných širokopatních kolejnic vedou 

délky do 36m s 59,66%. Kolejnice delší neţ 36m jsou expedovány v 37,57%.      

Tabulka č. 3. Rozdělení typů a délek dle expedovaného mnoţství za rok 2012 
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Tabulka č. 4 obsahuje rozklíčování destinací skupiny A dle expedovaných délek, čímţ 

získáme obraz o destinacích a délkách kolejnic, které nejvíce ovlivňují expediční činnost. 

Protoţe u těchto destinací se jedná jen o kolejnice širokopatní, není v tabulce provedeno 

rozklíčování dle typu kolejnic. 

Tabulka č. 4  Rozpis destinací skupiny A dle expedovaných délek kolejnic 

 

Z tabulky č. 4 lze vyčíst, ţe rozdíl mezi podílem na expedici skupiny A je u kolejnic kratších 

neţ 36m o7,92% větší neţ podíl kolejnic nad 36m. Také je vidět, ţe do Kanady a USA se 

neodesílají kolejnice dlouhé, tzn. nad 36m a naopak odběratelé v Německu a Polsku poţadují 

více kolejnic delších neţ 36m. Lze tedy konstatovat, ţe kolejnice do 36m mají na expedici 

největší vliv. Avšak rozdíl není nijak markantní a vezmeme-li do úvahy, ţe nakládka kolejnic 

delších neţ 36m je komplikovanější, tak se tento rozdíl smazává a můţeme celou skupinu A 

povaţovat za majoritní v expedici kolejnic bez ohledu na jejich délky.  

Pro určení jak ovlivňuje tato majoritní skupina výši skladu kolejnic je v tabulce č. 5 proveden 

rozbor mnoţství jednotlivých poloţek skupiny A sloţených před nakládkou na sklad.  

Tabulka č. 5  Rozbor poloţek skupiny A dle uloţení kolejnic před nakládkou na skladě 
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Při srovnání poloţek v tabulce č. 5 zjistíme, ţe nejméně ovlivňují výši skladu kolejnice 

expedované do Kanady a USA. Naopak kolejnice pro odběratele v Polsku jsou skládány před 

expedicí z 79,52%, coţ značí, ţe výroba je produkuje v předstihu neţ je jejich expedice. Ne 

vţdy je ovšem na vině předvýroba. Musí být přihlédnuto i ke komerčním náleţitostem 

spojených s prodejem kolejnic (akreditiv, předplatby atd.). Takřka vyrovnanou bilanci 

skládání na sklad a expedice kolejnic z výroby mají odběratelé z Německa.  V tomto případě 

je předzásoba tvořena z důvodu výroby většího objemu, neţ je momentální expediční potřeba, 

pro eliminaci počtu přestaveb na válcovně. Kaţdá přestavba na jiný rozměr znamená 

minimálně 8. hodinové přerušení výroby. V roce 2012 byla výroba kolejnic ve výši 267,172kt 

a z tohoto mnoţství bylo uskladněno na sklad 121,248kt a 145,924kt bylo expedováno přímo 

od výroby, resp. z úpravny kolejnic. Poměrově vyjádřeno je to 45,38% uloţeno na sklad a 

54,62% expedice od výroby. Majoritní skupina A se podílela na celkovém mnoţství 

sloţených kolejnic 51,78%. Zbytek tvořili odběratelé z destinací skupin B a C. 

7.8 Analýza manipulace na skladě kolejnic 

Na skladě kolejnic je manipulováno s kolejnicemi pomocí mostových jeřábů vybavenými 

elektromagnety nebo kleštěmi. Manipulace je činnost, která výrobku nepřidává ţádnou 

hodnotu, proto je zapotřebí ji minimalizovat. V případě skladu kolejnic TŢ se jedná o 

manipulace vyvolané těmito podněty: 

 přejímka kolejnic odběratelem, 

 svazkování kolejnic, 

 převáţení z důvodu kompletace více typů kolejnic do jedné dodávky 

 vrácení kolejnic zpět do úpravny z důvodu děrování, zkrácení atp. 

Tabulka č. 6   Rozbor činností podílejících se na manipulaci s kolejnicemi na skladě 
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Na skladě kolejnic v TŢ se v roce 2012 manipulovalo celkem s 58,879kt kolejnic. Největší 

podíl na těchto manipulacích má poţadavek odběratelů na provedení přejímky kolejnic jimi 

zvoleným nezávislým komisařem. Při takových to manipulacích je nutné po uloţení kolejnic 

na sklad vyčkat na příjezd komisaře a novou manipulací je předloţit k přejímce. Po přejímce 

neprobíhá vţdy expedice, proto se kolejnice znovu převezou na místo uskladnění. Druhou 

manipulací, která se výrazně podílí na převáţení, je svazkování.  Znamená to uloţení kolejnic 

po výrobě na skladě, kde jsou pak znovu převezeny na místo svazkování. Po svazkovaní jsou 

znovu převezeny buď přímo do ţelezničního vozu, nebo v případě pozdější expedice na místo 

uloţení. Poslední dvě činnosti, kompletace a vrácení kolejnic zpět do úpravny se podílí na 

celkové manipulaci minimálně a nemusí být na ně brán zřetel.  

  

8.  Válcovaný drát 

Drát lze definovat jako kovový (ocelový) útvar válcovitého tvaru velmi malého průměru, u 

kterého je poměr délky k průměru výrazně větší [27]. 

8.1 Typy vyráběných drátů 

Válcovaný drát je vyráběn v rozměrové řadě průměrů (mm) od 5,5mm do 20mm 

stupňovaných po 5mm. Dále se drát člení dle jeho dalšího vyuţití: 

 drát k taţení za studena, 

 drát z konstrukčních ocelí, 

 drát pro přídavné svařovací materiály, 

 drát pro objemové tváření za studena, 

 drát pro výrobu řetězů, 

 drát pro výrobu loţisek, 

 drát z pruţinových ocelí, 

 drát z automatové oceli, 

 ţíhaný drát, 

 mořený drát, 

 drát pro výrobu ocelových kordů, 

 drát pro výrobu lan a pramenců [26]. 
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Dalším kritériem členění drátů je jakost oceli, z které jsou vyválcovány: 

 DRÁT Z NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ - Tento drát se pouţívá pro výrobu hřebíků, 

drobných tvarovaných výrobků, ostnatého drátu, různých druhů pletiva, svařovaných 

armovacích sítí, vodičů v dopravě a telegrafii, nosných a vázacích drátů apod. Drát pro 

taţení splňuje podmínky pro následné zpracování hlavně ohýbáním, vinutím, 

pěchováním hlav, sekáním aj. Důleţitou podmínkou je rovněţ vhodnost pro následnou 

úpravu pokovováním vzhledem k přilnavosti pokovené vrstvy k povrchu drátu. 

 DRÁT PRO VÝROBU LAN A PRAMENCŮ - Drát pro tyto účely se vyrábí ze 

středněuhlíkových a vysokouhlíkových ocelí s vysokými nároky na bezvadný povrch 

a mechanické vlastnosti. Vyrábějí se z něj lana všech moţných konstrukcí, s duší i bez 

duše, pro jeřáby, výtahy, těţní klece, lanovky, závěsná lana apod. Pouţívá se rovněţ 

pro výrobu pramenců pro předpjatý beton a předpínací výztuţe. 

 DRÁT PRO OCELOVÉ KORDY - Kordový drát se pouţívá k výrobě ocelových 

kordů do automobilových pneumatik, dopravních pásů a tlakových hadic. Vyrábí se 

z vysokouhlíkové oceli s vysokými poţadavky na kvalitu, její zkoušení a kontrolu. 

Taţením za studena se získá drát aţ o průměru 0,15 mm a pevnosti aţ 4000 MPa. 

Materiál splňuje přísné poţadavky na dynamické namáhání.  

 DRÁT PRO PŘÍDAVNÉ SVAŘOVACÍ MATERIÁLY - Drát pro elektrody je 

vyráběn jak z běţných elektrodových značek, tak z legovaných značek. Tyto 

elektrodové dráty jsou určeny pro svařování na vzduchu i v ochranné atmosféře a jsou 

pouţívány pro všechny obory, včetně jaderné energetiky.  

 DRÁT PRO ŠROUBY A SPOJOVACÍ DÍLY - Tento drát je zpracováván 

technologiemi objemového tváření za studena, tvářením za tepla i obráběním. Jedná se 

o nejrůznější šrouby, matice, čepy a výkresové strojní součásti pouţívané ve všech 

průmyslových oborech, včetně automobilového a leteckého průmyslu. Materiál pro 

toto pouţití splňuje poţadavky vysoké povrchové a vnitřní kvality a je podroben 

přísné výstupní kontrole.  

 DRÁT PRO VÝROBU ŘETĚZŮ - Drát pro výrobu řetězů je vyráběn jak z ocelí 

běţných značek, tak i z ocelí legovaných. Z běţných značek jsou vyráběny řetězy 

závěsné, vázací, taţné i speciální sněhové řetězy pro automobily a těţké zemní stroje. 

Z legovaných ocelí se vyrábí drát pro řetězy vysoko pevnostní a ţárupevné, uţívané 
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v cementárnách, dolech a jiném těţkém průmyslu. Tyto řetězy splňují vysoké nároky 

na mechanické vlastnosti i únavu, a to jak za běţných, tak za zvýšených teplot. 

 DRÁT PRO VÝROBU PRUŢIN -Tento drát je určen k výrobě závěsných pruţin pro 

osobní automobily a k výrobě tlačných, taţných a zkrutných pruţin pouţívaných ve 

výrobě dalších dopravních prostředků, obráběcích a tvářecích strojů, hydraulických 

agregátů i elektrotechnických přístrojů. Materiál splňuje podmínky pro dynamické 

namáhání s vysokou ţivotností, pro vysoké statické namáhání, je odolný proti korozi 

i vůči vysokým teplotám.  

 DRÁT Z LOŢISKOVÉ OCELI - Drát je určen především k výrobě tělísek do různých 

druhů valivých loţisek. Splňuje přísné poţadavky na kvalitu, zejména pokud jde o 

povrchové vady, vnitřní čistotu, rozloţení karbidů a obsah plynů.  

 DRÁT Z AUTOMATOVÉ OCELI - Automatové oceli se zařazují do skupiny 

speciálních ocelí a pouţívají se zejména při výrobě součástí třískovým obráběním. 

Důleţitou předností automatových ocelí je zvýšená obrobitelnost, která prodluţuje 

ţivotnost nástrojů. Z automatových ocelí se vyrábějí především hydraulické koncovky, 

spojky, šroubení, fitinky, spojovací součásti (matice, šrouby, závitové tyče a 

automobilové součásti) [26]. 

 

8.2 Poţadavky odběratelů na způsob dodávky válcovaného 

drátu 

Poţadavky odběratelů válcovaného drátu dodávaného ve svitcích se v prvé řadě dělí dle jejich 

navazujícího procesu zpracování. Například taţírny drátu patří mezi nejnáročnější odběratele 

s přísnými podmínkami na povrchovou kvalitu a bezkoroznost dodávek. Těmto poţadavkům 

se musí podřídit celý logistický cyklus skladování a expedice. Svitky drátu se pro takovéto 

odběratele skladují v krytých skladech a nakládají do krytých dopravních prostředků, 

případně se ošetřují ochranným olejovým postřikem. Proti poškození otěrem jsou dopravní 

prostředky i veškerá manipulační technika vybavena ochrannými prvky z pryţe, dřeva nebo 

pertinaxu. Méně nároční odběratelé dodaný drát většinou znovu tepelně nebo strojně 

zpracovávají a tak nemají striktní poţadavek na bezkoroznost a malé povrchové vady nejsou 

předmětem reklamace. Jedná se většinou o oceli niţších jakostí (např. 10216). Svitky drátu 

určené pro tyto odběratele je moţné uskladnit na venkovních skladech a jsou nakládány do 

otevřených dopravních prostředků. Proti poškození povrchu drátu není zapotřebí provádět 

zvláštní opatření. 
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Dalším faktorem, který ovlivňuje způsoby dodávek, je výběr dopravního prostředku případně 

kombinace několika druhů dopravy. Tento výběr je ovlivněn destinací místa určení. Svitky 

jsou k odběratelům dopravovány jak po ţeleznici tak i silniční dopravou. Výjimkou není 

kombinace ţelezniční dopravy s vodní dopravou, kdy jsou svitky dopraveny po ţeleznici do 

přístavu a tam přeloţeny do lodí. I v tomto případě je nutné dodrţet poţadavek zákazníka na 

bezkoroznost a zachování povrchové kvality drátu. V přístavech jsou svitky čekající na 

nalodění uloţeny do krytých skladů a manipulační technika musí být opatřena ochrannými 

prvky proti poškození svitků. Dodrţování těchto zásad přístavem hlídá pro TŢ nezávislá 

kontrolní firma a jednou ročně jsou zástupci TŢ prováděny kontrolní audity.  

 

Odběratelé poţadují také dodávky v reţimu JIT tzn. ve stanovenou dobu, místo, mnoţství atd. 

Většinou se jedná o dodávky, kde je nutné navázat na výrobní cyklus u odběratele. Zpoţdění 

dodávky je odběrateli penalizováno. Na poţadavek JIT navazují dodávky v reţimu JIS tzn. 

ucelené tavby nebo rozměry v pořadí jak jsou válcovány. V neposlední řadě je moţno uvést 

poţadavek na dodávky v reţimu FIFO (FIFO – první na sklad, první ze skladu). 

  

8.3 Skladování válcovaného drátu 

Válcovaný drát je v TŢ válcován na dvou výrobních provozech. Jeden je označován jako KJT 

(konti jemná trať), kde je hlavním sortimentem tyčová ocel, ale válcuje také drát od průměru 

16mm do 20mm. Ročně je na KJT vyrobeno cca. 100kt drátu. Hlavním provozem 

zabývajícím se výlučně válcováním drátu je tzv. KDT (konti drátová trať). Ročně je vyrobeno 

cca. 800kt drátu. Z důvodu majoritní výroby, bude v této práci analyzováno skladování a 

expedice z KDT.  

 

Drát je po vyválcování v navíječkách navinutý do tvaru dutého válce a zpevněný úvazky 

z drátu nebo ocelové vázací pásky. Svitky drátu expedované z TŢ mají tyto parametry: 

 vnější průměr svitků cca. 1200mm, 

 vnitřní průměr svitků cca. 900mm, 

 délka svitku 1600-1700mm 

 hmotnost svitku 1t nebo 2t. 
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Po stlačení na lisu, svázání a označení štítkem s čárovým kódem je hákovým dopravníkem 

přesunut na jedno ze tří předávacích míst skladu, tzv. svěšováni. Sklady svitků drátů dělíme 

na 5. částí: 

 krytý – hala A, 

 krytý – hala B, 

 krytý – hala C, 

 krytý – výrobní hala, 

 nekrytý – venkovní. 

 

Způsob uskladnění můţe být upřesněn specifickými poţadavky zákazníků, tzn. přísný nebo 

standardní reţim skladování. Při manipulaci nesmí být překročena nosnost jeřábů a 

vysokozdviţných vozíků (VZV). Pracovníci skladu ve spolupráci s výrobním provozem 

zajišťují, aby byly svitky co nejúčelněji uloţeny z pohledu následné expedice, která můţe být 

limitována nebo členěná dle dopravních dispozic k jednotlivým zakázkám. V tabulce č. 7 jsou 

rozepsány maximální provozní kapacity skladu svitků drátu dle jednotlivých hal a dle reţimu 

uskladnění. 

Tabulka č. 7  Provozní kapacity skladu svitků drátu dle hal a reţimu uskladnění 

 

 

8.3.1 Manipulace a uloţení 

Manipulace se svitky drátu je prováděna pomocí mostového jeřábu nebo vysokozdviţným 

vozíkem (VZV). Svitky drátu musí být chráněny při styku s podlahou vhodným způsobem 

proti oděru, znečištění a proti samovolnému pohybu. K tomu se pouţívá výdřeva podlahy 

skladovacího prostoru nebo dřevěné rošty. Styčné plochy manipulačních mechanizmů (body 

ve kterých dochází ke styku se svitkem drátu) musí být konstrukčně upraveny tak, aby bylo 

minimalizováno riziko poškození svitků při manipulaci. Svitky, u kterých zakázka 

předepisuje ochranu proti povětrnostním vlivům, musí být uloţeny vţdy v krytém skladu 
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(hala výroby, haly A, B, C). Jeřábník a řidič VZV si počínají při manipulaci, uskladnění a 

nakládce takovým způsobem, aby nedošlo k poškození anebo znečištění svitků drátu. Svitky 

drátu musí být uloţeny v řadách za sebou tak, aby mezi jednotlivými čely svitků byla vţdy 

mezera cca 10cm, která zajistí ochranu čel svitků před mechanickým poškozením. Čela svitků 

se nesmí vzájemně dotýkat. V případě, ţe se jedná o svitky, které musí být skladovány v 

přísném reţimu, zajistí pracovník expedice uskladnění svitků dle předepsaného reţimu. 

Častým poţadavkem odběratelů je dodávání ucelených taveb v reţimu FIFO a proto i na 

expedičním skladě jsou svitky uloţeny tak, aby bylo moţné toto pravidlo splnit. Na obrázku 

8-1 je znázorněn způsob uloţení svitků drátu v krytém skladě haly A. 

 

Obr. 8-1 Uloţení svitků drátu v krytém expedičním skladě haly A 

 

8.3.2 Přesun svitků drátu na expediční sklad 

Svitky drátu jsou předávány na expediční sklad na těchto místech: 

 svěšovací zařízení č. 1, 

 svěšovací zařízení č. 2, 

 svěšovací zařízení č. 3, 

 z rozpracovanosti v úpravně, kde probíhá úprava materiálu. 
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Do expedičního skladu mohou být předávány jen výrobky, které nevykazují ţádné zjevné 

vady z hlediska jejich úpravy a konečného vzhledu. Výrobní provoz zajišťuje způsob kontroly 

výrobků a způsob řešení při výskytu vad u těchto výrobků.  

Dokumentem o předávce svitku je dodací list, který pracovník výroby vystaví v systému VIS 

na základě předchozího uvolnění materiálu (taveb) k expedici na zakázku. Výtisk dodacího 

listu předá předák pracovníkovi expedičního skladu, který porovná údaje na dodacím listě se 

skutečností a podpisem stvrdí převzetí materiálu na sklad.  

 

8.3.3 Identifikace a značení 

Svitky drátu jsou před předáním na expediční sklad označeny štítkem s čárovým kódem, který 

obsahuje všechny potřebné údaje (číslo tavby, jakost oceli atp.). Haly skladu svitků drátů jsou 

členěné do jednotlivých polí ohraničených sloupy. Místo uloţení je při zaskladnění 

(vyskladnění) evidovány v systému VIS, který automaticky přenáší informace do systému 

SAP. Za evidenci místa uskladnění je odpovědný pracovník skladu. Záznamy o uskladnění 

jsou dostupné v systému VIS, kde je moţnost vyhledávat ve skladu pomocí těchto zadaných 

kritérií: 

 čísla zakázky, 

 čísla tavby, 

 čísla svitku. 

V tomto systému a v systému SAP jsou údaje pravidelně aktualizovány v závislosti podle 

příjmu na sklady a podle vyskladnění.  

 

8.4 Nakládka a expedice svitků drátu 

Nakládání svitků drátu do dopravních prostředků je prováděno v hale výrobního provozu 

(KDT) pomocí mostových jeřábů opatřených C-hákem, nebo v halách A, B, C a na 

venkovních skladech pomocí VZV. Po naloţení dopravního prostředku vystaví pracovník 

expedičního skladu, načtením údajů čtecím zařízením, záznam o nakládce v systému VIS a po 

jeho vystavení porovná údaje se zakázkou. Takto vystavený záznam o nakládce je převeden 

do systému SAP, kde je automaticky vytvořen loţný list a další potřebné spediční dokumenty. 
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Neexistují-li překáţky v expedici a jsou-li přistaveny vhodné ţelezniční vozy, zahájí 

pracovník expedičního skladu nakládku přednostně přímo z výroby. V případě, ţe není moţné 

realizovat nakládku přímo od provozu, nakládá se z expedičního skladu. Nakládání do 

dopravních prostředků se řídí nakládací směrnicí, příklady loţení a musí být ve shodě s 

poţadavky zakázky. V případě, ţe zákazník má specifické poţadavky ke způsobu loţení, 

postupuje se dle těchto poţadavků. Nesmí se však porušit nakládací směrnice. Pro vybrané 

zákazníky byly ţelezniční vozy dopravce ČD Cargo vyčleněny z volného oběhu a opatřeny 

dřevěnými skosenými hranoly. Tyto vozy převáţejí svitky drátu do místa určení a po vyloţení 

se vrací zpět do TŢ k další nakládce pro tohoto odběratele. Na obr. 8-2 je naloţený ţelezniční 

vůz řady Kills se svitky drátů v hale KDT. Pro zabránění poškození povrchu drátu jsou svitky 

proloţeny více vrstvou lepenkou. 

 

Obr. 8-2 Naloţený ţelezniční vůz řady Kills se svitky drátu v hale KDT 

 

Nakládku svitků do silničních nákladních vozidel (SNV) provádí pracovník expedičního 

skladu a přitom dodrţuje pokyny uvedené v transakci systému SAP (Kniha kamiónů 

prohlíţení), kde je uvedena zakázka, která má být na dané SNV naloţena, případně tam jsou 

další dodatečné pokyny např. povinnost nechat mezi svitky větší mezery pro moţnost 

vykládky jiným typem VZV. Za přípravu SNV a zajištění svitků na SNV odpovídá řidič 

vozidla.  
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8.5 Analýza skladování a expedice svitků drátu 

Pro zjištění poloţek, které se nejvíce podílí na expedici válcovaného drátu z KDT, je pouţita 

analýza ABC. Jako vstupní data je pouţito mnoţství expedice za rok 2012 rozklíčované dle 

jednotlivých průměrů drátu. Dále je podrobeno analýze rozdělení expedice dle pouţitého 

dopravního prostředku.  

 

V tabulce č. 8 jsou seřazeny vyráběné průměry drátů sestupně dle expedovaného mnoţství v 

tunách. Dále je zobrazen procentuální podíl jednotlivých průměrů na celkovém expedovaném 

mnoţství a v dalším sloupci je proveden kumulativní součet těchto procentuálních podílů. 

V tabulce č. 9 je provedeno rozdělení jednotlivých průměrů do skupin ABC, spočten roční 

podíl daných průměrů ve skupině a je vypočten procentuální podíl počtu jednotlivých poloţek 

ve skupinách na celkovém počtu skupin. Pro lepší znázornění výsledku je na obr. 8-2 

Lorenzova křivka s grafickým vyjádřením ABC analýzy expedice dle průměru drátu.  

 

Tabulka č. 8   Expedice válcovaného drátu z KDT za rok 2012 dle průměru 
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Srovnáním údajů z tabulky č. 8 je zřejmé, ţe největší objemy expedice za rok 2012 byly 

v rozměru 5,5mm, který se na celkové expedici podílí 56,13%. Aby bylo dosaţeno tzv. 

Paretovo pravidlo 80/20, je zapotřebí k tomuto rozměru přidat ještě další průměry drátu. 

Přidáním poloţek č. 2-5 do skupiny A dostaneme celkový inerval pro tuto skupinu 5-57% a 

celkový podíl na expedici 82,48%. Do skupiny B řadíme průměry drátu s podílem na expedici 

v intervalu 1–4,9%, které se podílí na celkové expedici 16,32%. Ke skupině C jsou přiřazeny 

průměry s podílem 0-0,9% na celkové expedici. V tabulce č. 9, provedením součtu procent 

jednotlivých poloţek ve skupině je zjištěno, ţe 82,48% podíl na expedici má 26,32% poloţek. 

Na 16,32% expedice se podílí 47,37% poloţek (skupina B) a na 1,2% expedice se podílí 

26,31% poloţek z celkového počtu průměrů.  

Tabulka č. 9  Rozdělení jednotlivých poloţek do skupin ABC 

 

Podíl celkové spotřeby (osa y) na podílu počtu poloţek (osa x) v jednotlivých skupinách je 

graficky znázorněn na obr. 8-3. 

 

Obr. 8-3  Grafické znázornění podílu celkové spotřeby na počtu poloţek 
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Dalším faktorem, který ovlivňuje expedici drátu je typ dopravního prostředku, na který je 

pouţit pro nakládku. Zda bude doprava po ţeleznici nebo po silnici je dáno uţ kupní 

smlouvou po dohodě se zákazníkem. Silniční doprava je často vybírána z důvodu výhodnější 

ceny a větší spolehlivosti při dodávkách v reţimu JIT. Postupem času mnohé podniky zrušily 

své ţelezniční vlečky, jelikoţ za ně musely platit Správě ţelezniční dopravní cesty (SŢDC) 

nemalé částky a přešly na silniční dopravu. SNV mají většinou kryté návěsy, tak mohou bez 

potíţí přepravovat i svitky drátů, které nesmí přijít do kontaktu s vodou a tím zrezivět. Před 

rokem 2000 byl podíl silniční dopravy na expedici z TŢ minimální (přibliţně 20-30%). Z výše 

uvedených důvodů došlo k nárůstu přepravy po silnici u expedovaných výrobků z TŢ a 

nejmarkantnější nárůst byl v expedici svitků drátů z KDT. Na obr. 8-4 je znázorněn průběh 

procentuálních podílů silniční nákladní dopravy na celkové expedici válcovaného drátu 

z KDT. Graf začíná průměrnými podíly za roky 2005-2011, pak jsou červeně znázorněny 

průměrné podíly v jednotlivých měsících roku 2012 a na závěr je znázorněn průměr za rok 

2012. 

 

 

Obr. 8-4 Podíl silniční nákladní přepravy na celkové expedici válcovaného drátu z KDT 

 

Z obr. 8-4 lze vyčíst, ţe od roku 2005 do roku 2009 stoupal podíl silniční nákladní dopravy na 

celkové expedici a zastavil se těsně před 60%. Okolo této hodnoty osciluje dodnes. Za rok 

2012 činí průměrný podíl SNV na expedici 58,4%. Při celkové expedici 814,089kt je na SNV 

za rok 2012 naloţeno 475,428kt drátu coţ činí průměr na 1 SNV 23,2t. V praxi to znamená, 
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ţe do TŢ přijíţdí denně cca. 60 SNV, které budou nakládat svitky drátu z výroby KDT. Za 

celý podnik to v roce 2012 činilo 51,4% ze všech SNV naloţených v TŢ. Na obr. 8-5 je 

znázorněn průběh průměrných měsíčních nakládek SNV na KDT v jednotlivých letech a 

počty SV naloţených v jednotlivých měsících roku 2012. Zde je moţné pozorovat kolísání 

nakládky SV hlavně v letních měsících, které je dáno sníţenou produkcí u odběratelů 

z důvodu celopodnikových dovolených. 

 

Obr. 8-5 Měsíční počty SNV naloţených na expedici válcovaného drátu KDT v roce 2012 a 

průměrné měsíční počty SNV v předešlých letech 

 

Veškerá výroba určená pro nakládku do SNV je uskladňována na expedičním skladě pomocí 

VZV. Výroba určená pro nakládku do ţelezničních vozů je loţena od výroby přímo nebo je 

uskladněna v hale KDT. Manipulace s těmito svitky probíhá pomocí jeřábu s „C“ – hákem. 

Pro výši skladů je důleţitá obrátkovost skladovaných svitů. Na obrázku 8-6 je znázorněn 

vývoj doby (dny) obrátky svitků drátu na expedičním skladě. Průměr za rok 2012 je 5,5 dne. 

 

Obr. 8-6 Doba obratu zásob na expedičním skladě KDT 
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9. SWOT analýza logistiky expedice kolejnic a drátu 

Tato SWOT analýza shrnuje silné a slabé stránky logistiky skladování a expedice vybraných 

výrobků v TŢ s jejími příleţitostmi pro rozvoj a zlepšení a s hrozbami, které ji nepříznivě 

ovlivňují nebo postupem času mohou začít ovlivňovat.  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dodávky v reţimu JIT a JIS 

 Vlastní ţelezniční vlečka 

 Dceřiné společnosti sídlící v areálu TŢ dodávají další výrobky (např. ţelezniční 

spojky, podkladnice, šrouby, atd.) umoţňující kompletaci ucelených dodávek 

 Vlastní spediční oddělení s moţností proclení expedovaného zboţí 

SLABÉ STRÁNKY  

 Nedostatečná kapacita krytých skladů drátů 

 Velká vzdálenost mezi místy výstupu z výroby a vlastního uskladnění 

 Nedostatečná kapacita parkoviště pro SNV před vjezdní bránou a u spedice 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Spolupráce s ČD CARGO při tvorbě nakládacích směrnic 

 Obnova a rozvoj ţelezničních sítí v státech EU i mimo EU 

 Rozvoj multimodální (kombinované) přepravy 

 Příznivá geografická poloha z pohledu přístupnosti na evropský trh 

HROZBY 

 S růstem ceny ropy a energií rostou náklady na expedici 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby 
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10. Zhodnocení a doporučení zlepšení logistiky 

Na základě výše uvedených analýz jsou navrţena doporučení na zlepšení logistického procesu 

skladování a expedice kolejnic a válcovaného drátu. Tato doporučení by měly přinést zlepšení 

v oblasti ekonomické nebo technologické. 

 

10.1 Zhodnocení a doporučení zlepšení logistiky kolejnic 

Analýzou ABC byly určeny poloţky, které se významně podílí na expedici a na mnoţství 

kolejnic na skladě. Při hledání zlepšení a úspor je vhodné se zaměřit na tyto poloţky. Z údajů 

uvedených v kapitolách 7.7 a 7.8 lze říci, ţe jedním z úzkých míst je samotný způsob 

převáţení kolejnic z výroby na expediční sklad. V případě, ţe je prováděno skládání 

širokopatních kolejnic delších neţ 36m z podnikových vozů při předávce z výroby na 

expediční sklad, není moţné zároveň provádět expedici. Doporučení na zlepšení pro tento 

případ jsou dvě: 

 Zrychlit uskladnění kolejnic délky nad 36m. S těmito kolejnicemi je jeřáby 

manipulováno pomocí 4. kleští tzn., je moţné převáţet najednou pouze 4 kolejnice. 

Díky novému jeřábu na skladě kolejnic, který má větší nosnost neţ původní, je moţné 

přidat jednu sadu kleští. Místo manipulace s cca. 18t, je moţné převáţet cca. 22,5t. 

Z předešlých kapitol víme, ţe na expediční sklad bylo za rok 2012 uloţeno od výroby 

62 782t. Toto mnoţství odpovídá 13902ks 75m kolejnic typu 60E1. Při skládání 

tohoto mnoţství starým způsobem musí jeřáby provést 3476 zdvihů a jízd. Po přidání 

jednoho kusu sníţíme tento počet o 695 zdvihů. Vezmeme-li časovou úsporu, tak 

průměrně trvá jeden zdvih a jízda jeřábu cca. 3 minuty. Převáţením 5 kusů kolejnic 

by bylo moţné ušetřit aţ 2085 minut, po převodu na hodiny to činí 34,75 hod. 

 Ve spolupráci s prodejním oddělením a výrobním provozem zvýšit mnoţství kolejnic 

nakládaných do dopravních prostředků přímo od výroby. V případě dosaţení např. 

15% zlepšení, se sníţí mnoţství převáţené na sklad o 9372,3t. V tomto případě je 

moţné získat časovou úsporu aţ 25,95 hod.  

 

Druhým místem kde je moţné najít zlepšení dosavadního stavu, je sníţení manipulací na 

skladě z důvodu přejímky kolejnic zástupcem odběratele. Prodejní útvar by měl vyvíjet snahu 

na eliminaci poţadavku na takovou to přejímku jiţ při sjednávání obchodních smluv. 

V případě, ţe je nutné takovou přejímku na skladě provádět, měli by odpovědní pracovníci 
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expedičního skladu kolejnic, ve spolupráci s výrobním provozem, nastavit takový způsob, aby 

se dosáhlo co nejmenšího objemu převáţených kolejnic. Například naplánováním výroby tak, 

aby kolejnice převáţené na sklad byly ihned předkládány přejímacím komisařům. Tímto 

krokem lze ušetřit minimálně jednu manipulaci. Při přejímce zakázky o objemu například 

5000t, jde o časovou úsporu cca. 29,41 hod.   

 

10.2  Zhodnocení a doporučení zlepšení logistiky válc. drátu 

Analýzou ABC byly určeny poloţky, které se významně podílí na expedici a na mnoţství 

válcovaného drátu na expedičním skladě. Při hledání zlepšení a úspor je vhodné zaměřit 

pozornost na poloţky ze skupiny A. Vezmeme-li ze skupiny A první dva průměry 

s největšími objemy expedice za rok 2012 a spojíme je s údajem kolik je z nich naloţeno do 

SNV zjistíme, ţe v případě průměru 5,5mm je na kamiony naloţeno a zároveň prošlo 

expedičním skladem 50% z celkové roční expedice. Průměr 6,5mm je nakládán do SNV 

z 90%. Převedením na hmotnostní vyjádření dostaneme, ţe průměru 5,5mm se loţí na SNV 

228,470kt a průměru 6,5mm 69,988kt. Celkem tedy 298,458kt a to činí, při průměrném 

vytíţení SNV 23,2t 12865 SNV coţ je 62,74% z celkového počtu naloţených SNV.  

 

Měsíčně projde krytým expedičním skladem 27,872 kt těchto dvou průměrů, coţ při 12,72kt 

kapacitě těchto skladů znamená velký nápor na zvládnutí způsobu uloţení svitků tak, aby 

nedošlo například k přiloţení materiálu k expedici materiálem novým. Současně je důleţité 

neprovádět další více manipulace z důvodu nejen ekonomického, ale taky pro hrozbu 

poškození svitku. Důleţitým vyrovnávacím činitelem při velkém rozdílu kapacity skladu a 

skladovaného mnoţství je doba obratu. Za rok 2012 dosáhla průměrné hodnoty 5,5 dne. 

Znamená to, ţe vyválcované mnoţství je min. 5,5 dne uskladněno. Denně je vyrobeno 2,4kt, 

za 5,5 dne to činí 13,2kt. Pro kamiony je z toho určeno 62,74% coţ je 8184t. Dle velmi 

markantního rozdílu mezi kapacitou krytého skladu a průměrným pohybem dvou 

nejdůleţitějších vyráběných průměrů lze situaci skladování v krytých skladech na KDT 

označit za kritickou.  

 

 

 

 

 



Diplomová práce Stránka 69 
 

 

Úzké místo expedice a skladování válcovaného drátu je tedy jednoznačně nedostatečný 

úloţný prostor  krytých skladů. Zde je moţno doporučit tyto způsoby řešení: 

 Provést zastřešení dosavadního venkovního skladu nebo alespoň jeho větší části. 

 Postavit halu novou současně se zakladačovým systémem, který zefektivní skladování 

a urychlí předávku z výroby na expediční sklad. 

 Nejméně finančně a časově náročným řešením, ale současně s nejmenším efektem, je 

zvětšení krytého skladu propojením haly A a B. Lze navýšit kapacitu o cca. 300t. 

 

11. Ekonomický přínos doporučených zlepšení 

Ekonomický přínos doporučení na zlepšení uvedených v předchozích kapitolách není moţné 

ve všech případech dnes jednoznačně vyčíslit. Týká se to především zvětšení krytého skladu 

na expedici svitků drátů z KDT. Tam se jedná o investiční akce, které určitě přinesou úspory, 

ale bez bliţší znalosti ceny nově postavených hal nebo zastřešení, není ekonomický přínos 

moţné vypočítat.  

 

U doporučení na zlepšení při skladování a expedici kolejnic ekonomický přínos vypočítat lze.  

Protoţe se ve všech případech jedná o úsporu na manipulaci s kolejnicemi pomocí jeřábu, 

bude stačit vypočítat jeho spotřebu za daný úkon a tu vynásobit cenou energie. K této ceně za 

elektrickou energii se připočte amortizace jeřábu. Hodnota amortizace je spočtena z ceny 

jeřábu a jeho ročního odpisu. Jeřáby patří do skupiny strojů a zařízení s dlouhodobým 

odpisem. Ţivotnost jeřábu je minimálně 30 let a odpis jeřábu je nastaven také na tuto hodnotu. 

Cena nového jeřábu cca. 20mil Kč. Z toho vyplývá, ţe za 1 hodinu provozu je nutné počítat 

2,5 Kč amortizace. Jeden jeřáb má příkon 70 kWh. V případě skládání kolejnic delších neţ 

36m, musí být pouţity jeřáby dva. Cena za 1 kWh elektrické energie je 4,5 Kč. Za 1 hodinu 

jsou náklady na činnost jeřábu 632,5 Kč.  

 

Při vyuţití zlepšení týkající se zvýšení počtu převáţených dlouhých kolejnic o 1ks, je získáno 

časové úspory 34,75 hod. a v nákladech je ušetřena částka 21979 Kč. Vyuţitím druhého 

zlepšení týkajícího se zvýšení nakládky do dopravních prostředků hned z výroby přináší 

časovou úsporu 25,95 hod. a v nákladech je ušetřena částka 16413 Kč. Sníţení mnoţství 

přejímky na příkladu 5000t přineslo časovou úsporu 29,41hod a finančně se jedná o částku 

18602 Kč. Z výše uvedených doporučení lze získat celkovou úsporu v hodnotě 56944 Kč. 
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12. Závěr 

V praxi se vyskytuje řada způsobů umístění zboţí ve skladu a řada způsobů provádění 

expedice. Při skladování kolejnice je pouţit systém ukládání do nejbliţšího volného místa. 

Takovýto způsob je vhodný při silně kolísajícím pohybu zboţí ze skladu, mezi něţ kolejnice 

patří. Maximálně je tak vyuţit skladovacích prostor, ale zároveň to zvyšuje nároky na čas, 

potřebné na vyhledání skladovaných kolejnic. Potřebným vybavením skladu je počítač s 

příslušným systémem pro řízení a kontrolu uskladňování a vyskladňování poloţek. 

Potenciální nevýhodou můţe být hrozba ochromení činnosti skladu při selhání a nečinnosti 

počítače nebo systému. U skladování drátu jsou svitky částečně umísťovány na předem 

vyhrazeném místě. Daný průměr, jakost nebo svitky určené pro daného odběratele se umísťují 

vţdy na stejnou skladovací pozici. Výhodou je rychlé nalezení potřebného materiálu 

k expedici. Nevýhodou tohoto způsobu skladování můţe být slabší vyuţití skladovacího 

prostoru, proto je kombinován s ukládáním do nejbliţšího volného místa.  Na volbu místa 

můţe mít vliv:  

 frekvence manipulace s danou poloţkou (doba obratu),  

 příslušnost k dané skupině dle tavby, jakosti, odběratele atp.,   

 speciální poţadavky na uloţení (krytý sklad, teplota),  

 velikost expediční jednotky atd.  

Díky rozvoji IT technologií je skladování a expedice v TŢ na velmi dobré úrovni. Řízení 

nájezdu SNV k nakládce je řízen dispečinkem pomocí kamerového systému a zvlášť 

vytvořené transakci v systému SAP, kde je sledován pohyb SNV po dobu pobytu v TŢ. 

Většina výrobků má štítek s čárovým kódem, kde jsou zaznamenány informace o něm. 

Výrobky jsou na sklad evidovány elektronicky čtecím zařízením a evidenční přesuny mezi 

sklady jsou prováděny elektronicky. Loţní listy, nákladní listy, vozové nálepky jsou tištěny ze 

systému SAP, který je nastaven tak, aby eliminoval co nejvíce lidských pochybení. Pro 

manipulace jsou vyuţívány jeřáby a vysokozdviţné vozíky. Díky bohatým zkušenostem 

z expedicí dlouhých výrobků se pracovníci expedice podílejí na tvorbě a vývoji nakládacích 

směrnic, které mají mezinárodní působnost.   

 

Logistické činnosti skladování a expedice jsou jedním z hlavních způsobů zajištění dobré 

úrovně zákaznického servisu TŢ. Snaha o jeho zlepšování, a to nejen v oblasti nákladů, je 

správný krok pro udrţení vysokého standardu, který je dnes podmínkou úspěchu firmy.  
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POUŢITÉ ZKRATKY 

a.s. – akciová společnost 

IT – informační technologie 

JIT – Just in Time 

JIS – Just in Sequence 

KDT – kontidrátová trať 

kg – kilogram 

kt – kilotuna   

SNV – silniční nákladní vozidlo 

TŢ – Třinecké ţelezárny, a.s. 

VIS – výrobně informační systém 

VZV – vysokozdviţný vozík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


