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Anotace 

V předložené práci je zpracován proces optimalizace logisticky ve společnosti 

UNIPETROL RPA, týkající se skladování plastů. První část práce stručně 

charakterizuje historii logistiky, jednotlivé články logistického řetězce, náklady 

s touto činností spojené a příklady moderních systémů řízení zásob. Ve druhé 

části práce je detailně analyzován současný stav logistiky plastů, včetně 

identifikace úzkých míst. Třetí a stěžejní část práce pojednává o konkrétních 

návrzích, které povedou ke zlepšení kvality a snížení nákladů tohoto logistického 

procesu. Součástí této kapitoly je i návrh na řízený sklad s využitím čárových 

kódů. V závěrečné části této práce jsou vyhodnoceny předložené konkrétní návrhy 

a doporučení, které dle mého názoru mohou firmě přinést očekávané přínosy. 
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Summary 

The work submitted, elaborates logistics optimization process in UNIPETROL RPA 

company and concerns the storage of plastics. The first part briefly describes the 

history of logistics, the articles of the logistics chain, the costs linked with these 

activities and examples of supply controlling systems. In the second part, the 

current state of plastic logistics is analyzed in detail, including the identification 

of bottlenecks. The third and the main part deals with the specific proposals that 

will lead to guality improvement and costs reduction in the logistics process. A part 

of this chapter proposes stock controlling using bar codes. The final part of this 

work evaluates specific proposals and recommendations, which in my opinion, can 

be beneficial to the firm as expected. 
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1 Úvod 

V době přetrvávající hospodářské recese se firmy stále více snaží hledat rezervy 

ke snižování svých nákladů. Logistika, která vesměs zahrnuje procesy napříč 

celou firmou, je tím pádem na prvním místě v hledáčku managementu firmy při 

nalezení možných úspor. Tato snaha klade velké nároky zejména na racionalizaci 

a optimalizaci těchto procesů ve firmách. 

Ne vždy se však přistupuje k logistice s respektem. Neuvědomujeme si, že 

logistika je zejména uměním a vědou jak řídit a kontrolovat toky zboží, energie 

a informací. Správně nastavené procesy a vazby logistického řetězce přitom 

znamenají v konečném důsledku pro firmu konkurenční výhodu, protože logistika 

by měla být pojata jako součást strategie celého podniku. 

Optimalizace je v této práci chápána jako soubor zlepšování, zjednodušování, 

předcházení a odstraňování možných duplicit a ztrát, využívání případných rezerv, 

hledání optimálního řešení, zvyšování produktivity práce a také zavádění nových 

poznatků a technologií. 

Ve své práci jsem se zaměřil na problematiku optimalizace logistiky polyolefinů 

(dále jen plastů) ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen UNI RPA). Na 

základě zmapování současného stavu logistického procesu, týkajícího se plastů, 

který je vymezen na jedné straně rozhraním s výrobou (vyrobený materiál před 

přepravou do skladu) a na straně druhé rozhraním na prodej (vyexpedovaný, 

případně dodaný materiál k zákazníkovi), jsem se pokusil navrhnout opatření ke 

zlepšení kvality a snížení nákladů tohoto procesu. Ten zahrnuje zejména 

skladování, balení a manipulaci s materiálem. 

Při hodnocení tohoto procesu jsem vycházel z období, ve kterém byly dokončeny 

realizované projekty spojené se zvýšením výrobních kapacit plastů (rok 2006) 

a analyzoval jsem získaná data až do současnosti. 

Ke sběru potřebných dat byly využity moduly ISDL, SAPu, SAP Stocku a řídicích 

systémů skladu plastů. 
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První část práce stručně charakterizuje historii a vývoj logistiky, popisuje logistické 

náklady, faktory ovlivňující do značné míry logistiku a seznamuje s jednotlivými 

částmi logistického řetězce, které jsou důležité při pochopení navazujících kapitol. 

Druhá část mapuje rozhraní logistiky a výroby plastů v UNI RPA, analyzuje 

současný stav logistiky plastů se zaměřením na organizaci práce při procesech 

skladování, balení a manipulace a následně identifikuje i úzká místa celého 

procesu. 

Třetí část práce má za cíl navrhnout konkrétní kroky, které vycházejí z provedené 

analýzy a povedou k dosažení jak kvalitativních, tak nákladových přínosů pro  

UNI RPA.  

V závěru práce je zhodnocen přínos navrhovaných variant. 

Představení společnosti UNIPETROL RPA 

Společnost UNI RPA je součástí skupiny UNIPETROL, která se po ukončení 

privatizace v roce 2005 stala součástí nadnárodní rafinérské supiny PKN ORLEN. 

UNI RPA vznikla v roce 2007 fůzí společností CHEMOPETROL, UNIPETROL 

RAFINÉRIE a UNIPETROL RPA a jde o výrobce a obchodníka s rafinérskými, 

petrochemickými a agrochemickými produkty. Důvodem fůze bylo především 

zjednodušení toků meziproduktů v rámci jedné skupiny a lepší využití existujících 

synergií. Vznikl tak jeden kompaktní celek, ve kterém se zjednodušila organizační, 

personální, administrativní a logistická struktura aktivit. V neposlední řadě tato 

změna umožnila důslednější kontrolu nad celým řetězcem, který začíná nákupem 

ropy a končí péčí o zákazníka. 

Společnost je rozdělena na jednu výrobní a tři obchodní jednotky (tzv. Business 

Units), a to podle typů nabízených produktů. Prodejní jednotka BU III podniká 

v segmentu plastických hmot. Je nejvýznamnějším dodavatelem plastů na trhu ČR 

s ohledem na 5 % evropských kapacit v HDPE, respektive 3 % PP. [10], [12] 

Charakteristika polyolefinů 

Vlastní výrobě plastů předchází několik nezbytných kroků. Prvním z nich je 

zpracování surové ropy v rafinérii, kde dochází k extrahování čistých tekutých 
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složek (pro výrobu motorových paliv a olejů) a tuhých složek, které jsou následně 

zpracovávány na pyrolýzní jednotce. Na základě tepelného rozkladu 

uhlovodíkových surovin zde vzniká pyrolýzní plyn, jehož následnou úpravou 

vznikají i vstupní suroviny pro výrobu plastů. 

Plasty jsou hlavními petrochemickými produkty. Polyetylen (HDPE) a polypropylen 

(PP) se vyrábí fluidní polymerací ethylenu anebo propylenu za přítomnosti 

katalyzátoru. Jednotlivé typy HDPE nebo PP se kvalitativně liší základními 

parametry (molekulovou hmotností, hustotou, strukturou, způsobem zpracování, 

apod.). 

Jsou dodávány ve formě granulí anebo stabilizovaného prášku (pouze HDPE). 

Stabilizovány jsou přídavky aditiv a ostatních přísad poskytujících ochranu při 

zpracování, prodlužujících životnost a upravujících jejich užitné vlastnosti. 

Vyráběny jsou přírodní a černé typy (pouze HDPE). Jedná se o termoplasty, které 

jsou při normální teplotě tuhé, bez chuti a zápachu, vyznačují se vysokým 

stupněm krystalinity, vysokou tepelnou stálostí, chemickou odolností vůči většině 

chemikálií a jsou hydrofobní, s antiadhezním chováním. Lze je bez problémů 

recyklovat. [10], [12] 

Použití plastů 

Tyto plasty jsou používány pro výrobu vstřikovaných výrobků (například přepravky, 

víčka na lahve, potřeby pro domácnost, hračky, kartuše na lepidla a tmely, 

popelnice, technické díly). Další aplikací je výroba vyfukovaných výrobků 

(kontejnery, kanystry, nádrže, kbelíky, lahve, sudy pro nejrůznější media, včetně 

detergentů), dále výroba fólií (fólie pro balení potravin, odnosné tašky, obaly 

průmyslového zboží i jako náhrada papíru), vláken (textilní pásky pro tkané pytle 

a podkladoviny koberců, provazy, lana), střiž a netkané textilie (dětské plenky, 

hygienické potřeby, jednorázové oděvy, využití také ve stavebnictví 

a zemědělství), výroba trubek (zejména tlakové rozvody vody, vícevrstvé trubky 

pro vytápění, chráničky kabelů) a v neposlední řadě výroba desek (skládkové fólie, 

desky pro svařování nádob, svařované tanky, nádrže, bazény, izolační desky) 

apod. [12] 
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2 Seznámení s problematikou logistiky 

V literatuře existuje celá řada definic zabývajících se problematikou logistiky. Laik 

si však pod pojmem logistika představí pouze část logistického řetězce, která je na 

první pohled patrná a se kterou se může setkávat téměř každý den. Vždyť každý 

z nás bere jako samozřejmost například čerstvost potravin. O tom, co je však 

potřeba zajistit, aby se zboží dostalo včas a v potřebné kvalitě přímo na pulty 

obchodů, vůbec neuvažujeme. Právě proto mě nejvíce oslovila jednoduchá 

definice, která říká, že logistika je efektivní rozmístění zdrojů v čase. 

2.1 Historie a vývoj logistiky 

Logistika je pojem ne zcela jasného původu, který postupem času nabýval 

různých významů. Vývoj tohoto slova začíná již ve starověku, kde byl spojován 

s počítáním s číslicemi. Z filozofického hlediska se hovořilo o logistice jako o jiné 

matematické logice. [6] 

Vznik logistiky je také možné spojovat již s nejranějšími formami organizovaného 

obchodu. [7] 

S logistikou, ve smyslu organizování a sladění různých činností, je možné jako 

první se setkat ve vojenské logistice. Jejím hlavním úkolem bylo zajištění podpory 

vojenských operací. Z tohoto důvodu jsou základy současné logistiky přisuzovány 

právě logistice vojenské. [2] 

Významná pozornost začala být věnována logistice po druhé světové válce, a to 

zejména v USA, kde hlavním důvodem k praktickému rozšíření byla potřeba 

překonávání velkých vzdáleností při zajišťování toku materiálu. [7] 

Následný prudký vývoj logistiky byl vyvolán zejména zvyšujícími se ekonomickými 

tlaky. Dochází k růstu konkurence zejména ve světovém měřítku, kdy konkurence 

zahraničních firem přiměla domácí podniky hledat nové možnosti, jak odlišit své 

výrobky a služby. Také rozvoj obchodování se zahraničím měl za potřebu 

zkvalitnění logistických systémů v podnicích. [2], [3] 

Podniková logistika procházela a prochází postupným vývojem, který lze 

schematicky rozdělit do čtyř fází.  
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První fáze se zabývala pouze distribucí, dominovaly v ní problémy obchodních 

operací s hotovými výrobky a s nimi spojených operací fyzické distribuce. 

K posouzení efektivity procesů a jejich reorganizace se začalo používat celkových 

nákladů, problém zásob byl v této fázi pouze okrajový. Toto průkopnické období 

vyvrcholilo v 60. letech minulého století a jeho pojetí již patří minulosti.  

Druhá fáze byla spojena s hospodářskou recesí a sílící se mezinárodní 

konkurencí a zejména zhoršujícími se hospodářskými výsledky podniků 

v 70. letech minulého století. Pozornost podniků se obrátila k zásobám, neboť se 

ukázalo, že v nich mají podniky vázány velké množství kapitálu. Logistika se od 

distribuce postupně rozšířila na zásobování a začala pronikat i do řízení výroby, 

čímž pokryla veškeré základní podnikové funkce. Problém byl však v tom, že 

každá z výše uvedených funkcí byla od sebe izolována a tomu odpovídala i výše 

dosahovaných jednotlivých dílčích efektů. V této éře dochází také ke 

kvalitativnímu posunu v počítačovém vybavení podniků a příchodem éry PC.  

Třetí fáze, která se postupně rozvíjí na přelomu století, se již týká integrace 

podnikových funkcí, kdy dochází ke vzniku ucelených logistických řetězců (SCM), 

které propojují zásobování, výrobu a následnou distribuci a zároveň se tyto 

řetězce propojují se zákazníky a dodavateli. Z důvodu zvýšení 

konkurenceschopnosti podniků dochází ke koordinaci a synchronizaci procesů. 

Čtvrtá, a poslední, fáze je závislá od vývoje třetí fáze. Dochází při ní k celkové 

optimalizaci již nastavených integrovaných logistických systémů, kdy se jedná 

o složitý problém systémového charakteru. K němu je potřeba vytvořit řadu 

předpokladů, mimo jiné v oblasti počítačové integrace, zejména pro podporu 

strategického rozhodování na úrovni strukturální a procesuální, včetně modelování 

budoucích možných situací a důsledků rozhodování. Tato fáze je spojena 

i s prohloubením podnikového reengineeringu.  

Jak z výše uvedeného vyplývá, lze změny v pojetí logistického systému podniku 

charakterizovat jako přechod z průmyslové éry k éře informatiky. [6] 

2.2 Logistické náklady 

Hlavním cílem každého podniku je maximalizace rentability v dlouhodobém 

horizontu. Klíčovým způsobem, jak této rentability dosáhnout, je zkoumání 
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nákladových vazeb mezi různými logistickými činnostmi. Toto zkoumání by mělo 

být pojato systémově, to znamená, že se nebudeme zaměřovat na jednotlivé 

logistické činnosti izolovaně, ale uplatníme zde koncepci celkových nákladů. 

Pokud bychom nepostupovali systémově, mohlo by se stát, že náklady snížené 

v jedné oblasti logistického řetězce nám zvýší náklady u jiné.  

Pro potřeby zkoumání logistických nákladů existuje šest hlavních nákladových 

položek. Při svém rozhodování by měl management posuzovat dopad svých 

rozhodnutí u všech těchto položek, protože tyto položky pokrývají 14 hlavních 

logistických činností. [5] 

I když jsou tyto činnosti nezbytně nutné pro realizaci hladkého toku produktů 

z místa vzniku do místa jejich spotřeby, neznamená to, že musí nutně spadat do 

kompetence útvaru logistiky. Z následujícího obrázku 1 je však zřejmé, že všechny 

tyto činnosti ovlivňují logistický proces jako celek. [5] 

 

Obrázek 1 - Jak logistické činnosti ovlivňují logistické náklady 
Zdroj: [5] 

Místo/úroveň zákaznického 
servisu                                     

 Zákaznický servis 

 Podpora servisu a náhradní díly 

 Manipulace s vráceným zbožím 

 

 
Náklady na udržování zásob 

 Řízení stavu zásob 

 Balení 

 Zpětná logistika 

 

Přepravní náklady 

 

 Doprava a přeprava 

 

 

Množstevní náklady 

 Manipulace s materiálem 

 Pořizování/nákup 

 

 

 

 Skladovací náklady 

 Skladování 

 Výběr místa výroby a skladů 

 

Náklady na vyřizování 
objednávek a informatiku  

 Vyřizování objednávek 

 Logistická komunikace 

 Prognózování/plánování poptávky 
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Logistické náklady, které jsou jednou ze dvou základních složek logistického 

výkonu, je možné také dělit do pěti nákladových bloků: 

 na řízení a systém 

 na zásoby 

 na skladování 

 na dopravu 

 na manipulaci 

Náklady na řízení a systém zahrnují dílčí činnosti spojené s plánováním a řízením 

výroby, a také s kontrolou materiálových toků. Náklady spojené s udržováním 

zásob představují jedny z nejvyšších nákladů a z tohoto pohledu se jejich 

sledování stává klíčovým ukazatelem. V zásobách jsou vázány oběžné 

prostředky, které by firma mohla využívat i jiným způsobem. Další náklady jsou 

spojeny se zdaněním a pojištěním zásob a v neposlední řadě se zde promítají 

i náklady na znehodnocení a krádeže zboží. Náklady na skladování souvisejí 

s vlastním procesem skladování a uskladnění zboží. Zahrnují i veškeré náklady, 

které jsou spojeny se změnou umístění anebo změnou počtu skladů. Náklady na 

dopravu zahrnují jak vnitropodnikovou, tak i mimopodnikovou dopravu a zahrnují 

i činnosti spojené s přesunem materiálu z místa výroby až do místa spotřeby. 

Náklady na manipulaci pokrývají veškeré pohyby a přesuny surovin a zásob ve 

výrobě, anebo přesuny hotových výrobků v rámci skladu a podniku. Snahou firem 

je minimalizovat tyto přesuny, protože nedodávají manipulované položce žádnou 

přidanou hodnotu. [5], [9] 

2.3 Faktory ovlivňující logistiku 

Plánujeme-li tvorbu a následnou implementaci logistické koncepce v podniku, 

nesmíme opomenout faktory, které nás při rozhodování a správné volbě varianty 

omezují. Tyto omezující faktory je možné najít v následujících oblastech: 

 požadavky trhu 

 výrobní program 

 způsob dopravy 

 určující technologické faktory 

 právní rámcové podmínky logistiky 
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2.3.1 Požadavky trhu a tržní situace 

Důležitým aspektem při vstupu podniku na nové trhy, anebo při inovaci stávajícího 

produktu, je nutnost provést důkladnou analýzu jak požadavků trhu, tak i stávající 

situace na daném trhu. Zejména je potřeba se zaměřit na dvě zájmové skupiny 

a to na zákazníky a konkurenci. K analýze je možné využít některou 

z následujících metod strategických analýz: 

 Porterův model (analýza struktury konkurence). 

 PEST analýza. 

 Analýza zdrojů. 

 SWOT analýza. 

Pomocí výše uvedených analýz bychom měli být schopni identifikovat jak své 

slabé a silné stránky, tak i možné hrozby a zejména příležitosti, které je potřeba 

využít, a také určit, zda daný výrobek bude mít reálnou šanci uplatnit se na trhu. 

2.3.2 Výrobní program podniku 

Druh vyráběného produktu a jeho kvalita (tj. velikost, hmotnost a životnost) do 

značné míry ovlivňuje způsoby jeho skladování, balení a dopravy a tím i náročnost 

logistických úkolů. 

Významným faktorem je také cyklus životnosti výrobku, který je úzce spjat 

s některými dalšími vlastnostmi výrobku. Jedná se například o substituci s jinými 

druhy, závislost zákazníka na určitém druhu výrobku a v neposlední řadě i na 

sezonnosti výrobku, které způsobují výkyvy v poptávce. Tyto podmíněné výkyvy 

vyvolávají specifické nároky na další logistická opatření, která mají za cíl 

předcházet prodejním ztrátám. [9] 

2.3.3 Způsoby řešení dopravy 

Hlavním úkolem dopravy je přesun výrobků na trhy. Zajistíme-li dodání včas 

a v potřebné kvalitě, přináší doprava zákazníkům i určitou přidanou hodnotu. 

V mnoha podnicích doprava generuje jedny z největších nákladů logistiky a tím 

pádem se může negativně projevit i v konečné ceně výrobku. Platí zde obecné 

pravidlo, které říká, že čím vyšší má doprava podíl na nákladech výrobku, tím 

důležitější je pro podnik její efektivní řízení. Přepravní náklady ovlivňují také dva 

základní faktory, které souvisí s charakterem výrobku a s charakterem trhu. [5] 
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2.3.4 Technologické rámcové podmínky 

Převratný rozvoj v oblasti technologií, které jsou řízeny pomocí počítačů, otevřel 

nové pole působnosti pro efektivní řízení jak výrobních procesů, tak pro plánování 

a řízení toku materiálu ve skladech.  

Vývoj nových informačních technologií dává předpoklad pro ještě rychlejší, 

spolehlivější a cenově výhodnější zavádění různých aplikací v oblasti logistiky. [9] 

2.3.5 Právní rámcové podmínky 

Každý podnik je při své činnosti vázán příslušnou legislativou daného státu, ve 

kterém působí. Pro konkrétní oblasti podnikání platí konkrétní normy. Právní 

normy vytvářejí právní základ, podle kterého se musí dané subjekty řídit, když 

vstupují na trh.  

Normy a vyhlášky pro podniky například stanovují bezpečnostní nařízení, 

požadavky na ochranu ŽP, řeší investiční pobídky a subvence, ale také sankce při 

porušení těchto norem. Po vstupu ČR do EU je legislativa ovlivňována také 

legislativou EU.  

Firmy se v neposlední řadě musejí řídit také technickými normami ČSN, které 

určují základní technické parametry výrobku, operací i procesů a stanovují 

i provádění zkoušek a testů daných výrobků. [2], [9] 

2.4 Balení 

Důležitou pozornost při skladování a manipulaci s materiálem je potřeba věnovat 

balení zboží, protože balení je velmi úzce spjato s celkovou skladovou efektivností 

a výkonností. Vhodně zvolené balení zkvalitňuje úroveň zákaznického servisu, 

snižuje náklady, zlepšuje manipulovatelnost se zbožím a v mnoha ohledech má 

i příznivý vliv na vytíženost skladu. Balení hraje také důležitou roli při přepravě 

zboží na velké vzdálenosti, kdy dochází ke kombinaci různých druhů dopravy. 

Z pohledu logistiky se jedná o velice důležitý faktor, který nelze opomíjet. 

2.4.1 Funkce balení 

Balení zasahuje do dvou základních funkčních oblastí. Z pohledu marketingu obal 

předává zákazníkovi informace o výrobku a formou svého provedení podporuje 

i vlastní prodej. Obal je posledním pojítkem mezi výrobcem a zákazníkem. 
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Zákazník se mnohdy rozhoduje o nákupu daného produktu pouze z určitého 

podnětu, líbí se mu obchodní značka, barva a způsob provedení. 

Z hlediska logistiky plní obal zejména funkci ochrannou a až druhotně zajišťuje 

identifikaci výrobků a materiálu. Nevýhodou je, že obal zabírá dodatečný skladový 

prostor a přidává zboží na váze. Toto je důvodem, proč se firmy snaží využívat při 

balení moderní balící techniku, která se snaží minimalizovat uvedené nevýhody. 

V této souvislosti stojí za zmínku upozornit na některé progresivní typy obalů, mezi 

které patří kontejnery, balení do tepelně smrštitelných fólií a různé způsoby 

páskování. Balení hraje zároveň důležitou roli z pohledu ekologie, kdy výrobce je 

ze zákona povinen zajistit likvidaci obalového materiálu (tzv. zpětnou logistiku). [5] 

Šest logistických funkcí, které vykonává balení 

1. Uzavření výrobku - pro přesun z místa na místo je potřeba výrobek do 

něčeho uložit a uzavřít. 

2. Ochrana výrobku před poškozením anebo ztrátou v důsledku vnějších vlivů 

(vlhkost, prach, kontaminace). 

3. Rozdělení - připadá v úvahu při dělení hromadných výstupů na menší 

množství, přijatelnější pro spotřebitele. 

4. Sjednocení velikostí přepravovaných manipulačních jednotek. Jedná se 

o uložení jednotlivě balených výrobků do krabic standardních velikostí 

a uložení na paletu. Ta je po zabalení smrštitelnou fólií ukládána dále do 

kontejneru. Tímto způsobem se zmenšuje nutný počet manipulací. 

5. Vhodnost pro spotřebitele - u vhodně zvoleného obalu, nemusí zákazník 

vynakládat mnoho času na jeho rozbalení.  

6. Komunikace. Jedná se o využití univerzálních výrobkových kódu a snadno 

pochopitelných symbolů. 

Faktory ovlivňující design balení 

Volbu vhodného a rozměrově optimálního balení ovlivňuje řada faktorů: 

 Standardizace. 

 Cena/náklad. 

 Možnost přizpůsobení výrobku anebo balení. 
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 Úroveň požadované ochrany. 

 Schopnost následné manipulace. 

 Možnost zabalení výrobku. 

 Možnost vícenásobného použití a případné recyklace. 

2.4.2 Vliv balení na náklady 

Při rozhodování o způsobu balení je nákladová složka spojená s touto činností 

často přehlížena a podceňována. Přitom při správně zvoleném způsobu balení 

nedojde pouze k úsporám nákladů, ale i ke zlepšení zákaznického servisu, 

protože stejné množství výrobku bude zabírat menší skladovou plochu. Totéž je 

možné aplikovat v případě přepravy, kdy vhodně zvolené balení umožní naložit 

více výrobků. [5] 

Přínosy vhodně zvoleného balení 

 Snížená váhy obalu může ušetřit náklady na dopravu. 

 Vhodně naplánované rozměry balení umožní lepší vytížení dopravních 

prostředků. 

 Obal, který lépe chrání, snižuje míru následného poškození a eliminuje 

další vícenáklady spojené s dodatečnými manipulacemi. 

 Obal, který vyhovuje ekologickým požadavkům, šetří náklady na jeho 

následnou likvidaci a zároveň zlepšuje image firmy. 

 Zavedením vratných obalů snížíme objem produkovaných odpadů. 

2.5 Skladování a manipulace s materiálem 

Skladování vytváří spojovací článek mezi výrobcem a zákazníkem a je nedílnou 

součástí každého logistického systému. Skladem je možno označit garáž nebo 

drobný sklad v rámci prodejny, ale také nejmodernější a profesionálně řízené 

skladovací zařízení. Skladování zabezpečuje tradičně uskladnění produktů 

v průběhu všech fází logistického procesu. [5] 

Činnosti spojené s manipulací materiálu zahrnují širokou škálu pohybů a přesunů 

surovin a zásob, a to jak ve výrobě, v rámci výrobního závodu, anebo skladů 

v podniku. Protože však tato činnost vždy vyvolává určité náklady a nedodává této 
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položce žádnou přidanou hodnotu, je primárním cílem každého podniku při řízení 

toku materiálu minimalizovat tento pohyb. 

Zejména jde o minimalizaci a zkrácení přepravních vzdáleností všude tam, kde je 

to možné, o minimalizaci stavu zásob a eliminaci ztrát, které vznikají plýtváním, 

špatnou manipulací, poškozením a také krádežemi. [5]     

2.5.1 Hlavní funkce skladování 

Skladování zabezpečuje tři základní funkce: 

 přesun produktů 

 uskladnění produktu 

 přenos informací o uskladněných produktech 

Na obrázku 2 jsou schematicky znázorněny základní funkce skladování, včetně 

souvisejících toků materiálu. 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Typické funkce skladování a související toky produktů 

Zdroj: [5] 
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Přesun produktu 

Přesun produktu můžeme dále členit na následující činnosti: 

 příjem/přejímka 

 ukládání/transfer 

 kompletace podle objednávky 

 překládka zboží 

 expedice 

Příjem zboží představuje vyložení anebo vybalení z přepravního prostředku, 

kontrolu stavu a úplnosti deklarovaných položek a zaevidování do stavu zásob. 

Transfer, včetně uložení zboží, zahrnuje fyzický přesun do skladu a jeho uložení 

na skladovou pozici. V rámci přesunu produktu je kompletace zboží podle 

objednávky považována za hlavní činnost, která představuje přeskupení produktu 

v závislosti na sortimentu a množství, které požaduje zákazník. Pouhá překládka 

zboží eliminuje funkci uskladnění, protože dochází k přesunu zboží z místa příjmu 

do místa expedice. V této fázi je velice důležitá koordinace činností, která je 

závislá na kvalitním přenosu informací. Expedice je poslední činností, která je 

spojena s pohybem materiálu. Dochází při ní ke kompletaci a fyzické nakládce 

zásilek na dopravní prostředek dle přání zákazníka, kontrole expedovaného 

materiálu a úpravě skladových záznamů. [5] 

Uskladnění produktu 

Uskladnění materiálu lze realizovat dvěma způsoby. Přechodným uskladněním je 

nazýváno uskladnění produktu, které je nutné pro doplňování základních zásob. 

Toto uskladnění je realizováno bez ohledu na skutečnou obrátku zásob. Rozsah 

tohoto způsobu uskladnění závisí na modelu zavedeného logistického systému 

a také na dodacích dobách dodavatelů a v poptávce po produktu. Časově 

omezené uskladnění má za účel uložení nadměrných zásob vzhledem k potřebám 

běžného doplňování. Tyto nadměrné zásoby nazýváme jako pojistné a mezi 

důvody pro držení těchto zásob patří zejména sezonní poptávka, nutná úprava 

produktu před další distribucí, spekulativní nákupy a nákupy do zásoby před 

plánovanými výpadky od dodavatelů. [5] 
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Přenos informací 

Včasné a přesné informace jsou důležité pro management při řízení všech 

skladových aktivit. Současně s přesunem a uskladněním produktu dochází 

i k přenosu informací o daném produktu. Informace se týkají zejména stavu zásob, 

pohybu a umístění zboží, optimálního využití skladovacích prostorů a údajů 

o zákaznících. Tyto informace jsou pro úspěšný provoz skladu velice důležité. Pro 

zlepšení toku informací se podniky ve větší míře snaží využívat nejmodernější 

systémy založené na elektronické výměně dat (EDI), ve spojení s technologií 

čárových kódů, popřípadě RFID čipů. [5] 

2.5.2 Zařízení pro manipulaci s materiály 

Systémy a zařízení umožňující manipulaci s materiálem znamenají pro podniky 

značnou finanční náročnost.  Z tohoto důvodu je potřeba při rozhodování o volbě 

vhodného systému manipulace brát v úvahu zejména informace o množství, 

rozmístění a velikosti skladů, kde bude manipulace probíhat. [5] 

Manuální a neautomatizované systémy 

Tato zařízení pro manipulaci s materiálem vždy byla a budou nosným prvkem 

tradičního skladování. Ani s postupujícími moderními trendy směřujícími 

k zavádění automatického skladování však neztratí na své důležitosti. Lze je 

rozdělit podle funkcí, které vykonávají: uskladnění a vyzvedávání zboží, doprava 

a třídění a expedice zboží.  

Mezi zařízení pro uskladnění a vyzvedávání zboží lze zahrnout regály, policové 

a zásuvkové systémy a v neposlední řadě mechanická zařízení s obsluhou 

(vysokozdvižné vidlicové vozíky). Veškeré tyto systémy poskytují při vyzvedávání 

velkou míru pružnosti proto, že využívají nejpružnější manipulační systém, 

a to lidi. [5] 

Automatizované systémy 

Do této kategorie lze zahrnout systémy automatického uskladňování 

a vyhledávání zboží (AS/RS - automated storage and retrieval system), karusely 

(otáčivé zásobníky), pásové dopravníky, roboty a systémy snímání. Staly se již 

nedílnou součástí moderních skladovacích zařízení. [5] 
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Tyto systémy vykonávají stejné funkce jako manuální a neautomatizované 

systémy, jejich využívání však vnáší do procesu skladování značné přínosy, které 

lze obecně rozdělit následovně: 

 Snížení nákladů na FTE. 

 Zlepšení spolehlivosti zákaznického servisu. 

 Snížení podílu manipulace s materiálem. 

 Zvýšení úrovně přesnosti. 

 Dostupnost a rychlost servisu. 

Kromě přínosů je potřeba se zmínit i o nevýhodách, které využívání těchto 

systémů obnáší, mezi ně patří zejména: 

 Vysoké vstupní kapitálové náklady. 

 Výpadky v důsledku přerušení provozu anebo údržby. 

 Problémy spojené se softwarem (nekompatibilita, selhání, nedostatečná 

dokumentace). 

 Kapacitní problémy. 

 Značné náklady na údržbu. 

 Problematické přijetí nového systému pracovníky. 

 Zastarávání (rychlý rozvoj nových technologií). 

2.6 Základní zásady při volbě skladování 

Sklad je téměř vždy definován jako místo pro držení zásob, tato funkce je však 

pouze sekundární. Primární funkcí je především expedování zboží 

v požadovaném množství, kvalitě, skladbě a čase. Sklad bychom z pohledu 

logistiky měli vždy vnímat jako jednu z fází celkového logistického procesu. 

Z tohoto důvodu je velmi důležité zvolit správný typ skladu, který bude plně 

vyhovovat našim potřebám. 

2.6.1 Volba optimálního typu skladu 

Při rozhodování o volbě optimálního typu skladu je potřeba nejprve shromáždit 

a následně analyzovat níže uvedené výchozí údaje: 

 Skladová zásoba materiálu (m3, t nebo kg - forma základní manipulační 

jednotky), ze které se odvozuje kapacita skladového zařízení. 
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 Obrat materiálu (m3, t nebo kg za rok). Tento údaj ovlivňuje potřebnou 

manipulační kapacitu skladových vozíků, regálových zakladačů a dalších 

prostředků pro vnitroskladovou dopravu. 

 Počet obrátek skladu (počet obrátek skladové zásoby materiálu za rok), 

kolikrát za rok se skladová zásoba obmění. 

 Velikost zásoby jedné položky sortimentu. 

 Velikost a četnost jednotlivých příjmů a výdajů, která ovlivňuje charakter 

použitých prostředků pro vnitroskladovou dopravu. 

Dalšími podpůrnými údaji k vyhodnocení jsou: 

 Průměrná doba skladování. 

 Příjem a výdej po silnici a železnici. 

 Měsíční nerovnoměrnost příjmů a výdajů. 

 Denní nerovnoměrnost příjmů a výdajů. 

 Průměrný počet položek na jednu objednávku. 

 Charakter a skladebnost manipulačních jednotek. 

 Směnnost skladu.  

2.6.2 Volba skladové technologie 

Při volbě skladové technologie bychom měli nejprve provést analýzu ABC, která 

nám může ukázat na potřebu řešit sklad v diferencovaných zónách (ty nemusí být 

vždy tři) o různých kapacitách a odlišných skladových technologiích. Položky 

seskupené v kategorii A jsou vyznačovány dominantním podílem na obratu 

a vesměs se jedná o malý počet vysokoobrátkových položek, často zde převažuje 

expedice celých paletových jednotek. Pro tuto kategorii může být vhodnou volbou 

sklad s řadovými paletovými regály a automatickými regálovými zakladači. 

V kategorii B se nacházejí položky středněobrátkové, se subdominantním podílem 

na obratu, převážně kompletované. Vhodnou manipulační technologií může být 

volba vozíkové technologie, která je určená pro práci v úzkých uličkách a obsluze 

řadových paletových regálů. Kategorii C připadá nejpočetnější část položek, 

jejichž podíl na obratu je malý, s malou obrátkou a u nichž je nutná kompletace 

před expedicí. Zde připadá v úvahu co nejjednodušší a nejlevnější skladová 

technologie. [7] 
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2.6.3 Volba vhodné skladové soustavy 

Ideální volbou pro skladování velkoobjemových položek je vhodné zvolit blokové 

skladování, které umožňuje uspořádat skladové jednotky do kompaktního celku, 

bez vnitřních obslužných uliček. Materiál je zde stohován, nebo uložen 

v průjezdných, spádových či speciálních blokových regálech. 

Pro skladování středněobjemových položek s paletizovaným materiálem jsou 

vhodné standardní řadové paletové regály, které jsou stavěny jako jednořadové, 

anebo dvouřadové. Výška regálů a šířka manipulačních uliček odpovídá zvolené 

manipulační technice. Policové, zásuvkové anebo spádové regály jsou vhodné 

pro skladování maloobjemových nepaletizovaných položek materiálu. [7] 

2.6.4 Zásady vnitroskladové dopravy 

Při návrhu vnitroskladové dopravy materiálu je potřeba zajistit důsledné 

dodržování základních pravidel: 

 Vyhnout se křížení dopravních cest. 

 Eliminovat zpětné toky materiálu. 

 Vyvarovat se neúčelných manipulačních pohybů. 

 Minimalizovat ruční manipulaci. 

 Při manipulaci používat vhodné manipulační jednotky, které usnadní další 

manipulaci. 

 Operace spojené s kontrolou provádět během manipulace a dopravy.  

2.6.5 Rozdělení skladů z hlediska časů a použité skladové technologie 

Z hlediska času se dělí na: 

 Sklady k dlouhodobému uskladnění - zejména sklady hmotných rezerv. 

 Sklady k běžnému provozování. 

 Vyrovnávací sklady pro držení pojistné zásoby - nárazníkové sklady. 

Podle uskladněného materiálu anebo použité skladové technologie se dělí na: 

 Skládky - dočasně vymezené prostory, zpravidla nezakryté. 

 Složiště - prostory trvale vymezené pro skladování pod širým nebem. 

 Zásobníky jsou určeny zejména pro sypké materiály (nízké - bunkry, 

vysoké - sila, pro kapalné materiály - tanky). 
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 Sklady kusových materiálů (paletizované i nepaletizované). 

 Sklady uzavřené, které jsou nezávislé na klimatických podmínkách vně 

skladu. 

 Sklady nebezpečných materiálů, zejména hořlavin a výbušnin. 

2.7 Zásoby a moderní systémy jejich řízení 

Zásoby jsou chápány jako bezprostřední přirozený prvek výrobních podniků 

a distribučních organizací. Jedná se o část užitných hodnot, které byly vyrobeny, 

ale doposud nebyly spotřebovány. Důležitým faktorem je skutečnost, že významně 

ovlivňují konkurenční schopnost a finanční situaci každého podniku. 

Na zásoby je možné pohlížet ze dvou hledisek. Z pozitivního hlediska zásoby 

přispívají k tomu, aby pokryly časový, kapacitní a sortimentní nesoulad mezi 

výrobou a spotřebou, a také, aby pokryly nepředvídané výkyvy a poruchy ve 

výrobě. Negativní vliv zásob spočívá v tom, že na sebe váží značný kapitál, 

spotřebovávají dodatečné prostředky a přinášejí i možné riziko znehodnocení, 

nepoužitelnosti a neprodejnosti. Jejich velikost by měla být na jedné straně co 

nejmenší (vázaný kapitál), na straně druhé co největší (pohotovost dodávek). Obě 

hlediska jsou v tomto případě protichůdná, a proto musí podniky mezi nimi zvolit 

určitý kompromis. Právě z výše uvedených důvodů by mělo být na strategické 

úrovni řízení rozhodnuto, jaký způsob systémů řízení zásob bude ve firmě 

zaveden. [3] 

2.7.1 Řízení zásob 

Filozofie řízení zásob se v průběhu času měnila a mění. Složitost řešení dokládá 

i fakt, že cesty k vyřešení problémů byly a jsou různé. Od využití různých aplikací 

matematických a statistických metod, přes modely teorie zásob až k různým 

filozofiím, například JIT (just-in-time). Žádná z těchto cest není naprosto dokonalá 

a není vždy a všude uplatnitelná. Stále se budou objevovat nové metody ke 

zlepšení. Je to však normální vývoj lidského konání a myšlení, který bude 

pokračovat dále. [3] 
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2.7.2 Příklady logistických metod řízení zásob 

V této části jsou stručně popsány nejpoužívanější metody pro optimalizaci řízení 

zásob. Tyto metody jsou využívány především v procesech rozhodování. 

Metoda ABC 

Uvedená metoda vychází ze zjištění italského sociologa Vilfreda Pareta, který 

zjistil, že 20 % lidí kontroluje 80 % veškerého majetku. Z této zákonitosti bylo 

vytvořeno Paretovo pravidlo, které říká, že zhruba 80 % důsledků způsobuje 

přibližně 20 % příčin. Tuto zákonitost lze vztáhnout na každodenní život, protože 

většina problémů, se kterými se setkáváme, má malou důležitost, oproti tomu však 

několik z nich je velmi důležitých. [3], [5] 

Uvedený princip je možné aplikovat i pro systémy řízení zásob. Důležité je na 

začátku upozornit, že uvedený typ analýzy ABC se nesmí zaměňovat za systém 

sledování nákladů podle aktivit, pro který se používá také zkratka ABC.  

Analýza ABC je založena na myšlence, že 20 % odběratelů zajišťuje podniku 

80 % odbytu. Prvním krokem uvedené analýzy je seřazení produktů podle hodnoty 

jejich prodeje, vhodnější je však využít informace týkající se podílu daného 

produktu na zisku podniku (tyto informace však nemusejí být vždy k dispozici). 

Dalším krokem je pak zkoumání rozdílů mezi položkami s nízkým a vysokým 

objemem prodeje, které mohou indikovat, jakou vhodnou politiku řízení zásob je 

potřeba zvolit. [5] 

Provedená analýza rozčlení skladované produkty do třech skupin. U položek 

zatříděných do skupiny A je vhodné provádět denní anebo průběžnou kontrolu 

stavu zásob. Položky skupiny B se kontrolují jedenkrát týdně a položkám skupiny 

C je věnována nejmenší pozornost. Důležité je, aby management soustředil 

pozornost na skupinu A, protože položky této skupiny nejvíce přispívají k prodeji 

a rentabilitě. [5] 

Metoda JUST IN TIME 

Jedná se o nejznámější logistickou technologii, používanou od počátku 80. let 

minulého století v USA a Japonsku a později přenesenou i do Evropy. Tato 

metoda spočívá v odstraňování časových ztrát jak ve výrobě, tak i v následném 

distribučním článku a představuje dodávání materiálu a zboží „právě v čas“, 
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to znamená, v předem dohodnutých a dodržovaných termínech podle potřeb 

odběratelského článku. Dodávky jsou velmi časté, protože jsou dodávána malá 

množství z důvodu minimalizace pojistných zásob, a tak je dodávka realizována 

i několikrát denně. Tato metoda je zaváděna u firem, kde je odběratel 

v dominujícím postavení a úlohou dodavatele je se mu přizpůsobit a to tak, že 

svou činnost synchronizuje s jeho potřebami. To znamená zajistit operativní řízení 

vlastní výroby a dodávek zboží přesně podle výrobních plánů odběratele.  Tento 

partnerský vztah dvou subjektů je založen zejména na oboustranné důvěře. [7] 

Kanban 

Jedná se o bezzásobovou technologii japonského původu, která byla vyvinuta 

společností Toyota a dnes je rozšířena po celém světě, zejména ve výrobě. 

Principem této metody je vytvoření samořídicího regulačního okruhu, který tvoří 

opět dvojice článků, dodavatel a odběratel. Vztahy obou subjektů se řídí principem 

tahu (pull princip). Mezi dodavatelem a odběratelem proudí standardizované 

množství materiálu (dílů). Dodavatel ručí za kvalitu, povinností odběratele je 

danou dávku odebrat.  

Informační a materiálové toky probíhají v těchto krocích: 

 Odběratel odešle k dodavateli prázdný přepravní prostředek, opatřený 

štítkem (japonsky „kanban“), který plní funkci objednávky. 

 Příchod tohoto prázdného přepravního prostředku znamená pro dodavatele 

impulz k zahájení výroby požadované dávky. 

 Vyrobené dávka je uložena do přepravního prostředku, který se opatří 

přepravní průvodkou (opět forma štítku) a odešle se k odběrateli. 

 Dávka je u odběratele převzata a je zkontrolován daný počet dodaných 

kusu. 

Předností  tohoto vztahu je, že se nevytvářejí žádné zásoby. [7]  

2.8 Automatická identifikace 

V dynamicky se rozvíjejícím tržním prostředí může uspět pouze podnik, který 

dokáže uspokojit stále se zvyšující nároky zákazníků a nabídnout jim vysoce 

kvalitní zboží anebo službu. Za faktory úspěšnosti jsou považovány následující 

ukazatele: zvyšování kvality, snižování nákladů a zvyšování pružnosti. Během 
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posledních let dochází postupně k přesunu preferencí od kvalitativního ukazatele 

k ukazateli pružnosti. Nestačí již zboží pouze vyrobit v požadované kvalitě, je také 

potřeba ho dodat k zákazníkovi co nejrychleji, ve správném množství a sortimentu. 

Důsledkem působení těchto faktorů je požadavek na zkvalitnění informačních 

a řídicích systémů a jejich automatizaci. Hlavním požadavkem je zejména 

zpracování dat v reálném čase. Stoupají nároky na rychlost a bezchybnost 

pořizovaných dat a zejména na rychlou a bezchybnou identifikaci. Zavedením 

systémů automatické identifikace (SAI) se rozšiřují možnosti automatizovaného 

pořizování dat, řízení procesů, automatizované kontroly a rychlého přístupu 

k pořízeným datům v rozsáhlých datových bázích. [4] 

Systém automatické identifikace se obecně skládá z následujících komponentů: 

 Snímací zařízení - umožňuje přečtení identifikačního kódu a jeho převod do 

tvaru vhodného pro další zpracování. Identifikace je základní podmínkou 

pro pořízení, uchování a další zpracování informace. 

 Nosič kódu slouží k zaznamenání symbolu kódu. Nosičem může být přímo 

výrobek nebo jeho obal, visačka, etiketa, magnetická páska, karta apod. 

Nosič odpovídá zvolené technologii identifikace a je fyzicky vázán k objektu 

identifikace. 

 Programová jednotka je technickým zařízením, které umožňuje uložení 

informace na programovatelný nosič. Je součástí informačního systému. 

 Vyhodnocovací jednotka umožňuje převedení kódu, který byl identifikován 

snímačem do formy srozumitelné pro člověka, nebo pro následné 

automatické vyhodnocení. Stává se součástí zavedeného systému 

a zabezpečuje také zpětnou vazbu ve vztahu k identifikovanému objektu. 

2.8.1 Základní technologie systémů automatické identifikace 

Technologie automatické identifikace je možné rozdělit na optické, 

radiofrekvenční, induktivní, magnetické a biometrické. 

Optické technologie využívají světlo, které se odráží od tištěných vzorů, je 

snímáno světlocitlivými přístroji a následně je dekódováno. Hlavním 

a nejrozšířenějším zástupcem této kategorie je čárový kód. 
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Čárový kód vychází ze základního fyzikálního principu odrazu světla světlými 

plochami a jeho pohlcením plochami tmavými. Každý čárový kód je tvořen určitou 

sekvencí čar a mezer s definovanou šířkou. Ty jsou pak při čtení transformovány 

podle své sytosti na posloupnost elektrických impulsů různé šířky a porovnávány 

s tabulkou přípustných kombinací. Je-li je posloupnost v tabulce nalezena, je 

prohlášena za odpovídající znakový řetězec. Nositelem informace je nejenom 

tištěná čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami. Také krajní skupiny čar 

mají specifický význam, slouží jako synchronizační pro čtecí zařízení, které podle 

nich generuje signál Start/Stop. Podle způsobu, jakým se konkrétní znak kóduje 

do skupiny pruhů, se kódy dělí do různých skupin: EAN, Codabar, PDF, Data 

Matrix. [1], [4] 

Další technologií z oblasti optických systémů je metoda OCR - optické 

rozpoznávání znaků. Pomocí scanneru je psané i tištěné písmo převáděno do 

digitální podoby a následně je již při dalším zpracovávání využíváno v této nové 

formě. 

Vizuální technologie pracuje na stejné bázi jako OCR pouze s tím rozdílem, že 

jsou rozpoznávány různé znaky a obrazce, které po převedení do digitalizované 

formy jsou zpracovávány v informačních systémech. 

Radiofrekvenční technologie (RFID) je další generací identifikátorů navržených 

zejména k identifikaci zboží a navazujících na systém čárového kódu a stejně jako 

čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na kratší vzdálenost. Identifikace 

zde probíhá na základě radiofrekvenčních vln. Také zde, stejně jako u čárového 

kódu, je informace ukládána na nosič.  Nosičem je v tomto případě čip (tag), který 

se může vyskytovat v podobě samolepící etikety, náramku anebo plastové karty 

a je umísťován na sledovaný objekt. Tag je tvořen malým čipem s anténkou 

a pamětí. Některé typy tagů je možno opakovaně přepisovat.  

Každý RFID systém je složen ze tří částí: z nosičů informací (tagů), čtecího 

zařízení (čtečky) a řídicího systému. Princip spočívá v bezkontaktním přečtení 

informací z tagů a následném přenesení ke zpracování do řídicího systému. Tento 

systém je využíván zejména tam, kde je kladem velký důraz na rychlé, přesné 

a efektivní zpracování informací. [4] 
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Magnetické technologie využívají magnetického zakódování údajů na povlaku 

nebo proužku katry. Informace z karty jsou získávány pomocí snímací hlavy 

s digitálními obvody. 

Biometrické technologie využívají principu jedinečné signatury pracující s databází 

informací o konkrétních osobách. Využívají některé fyziologické rysy člověka, 

které následně digitalizují a poté je využívají k identifikaci. Využívány jsou otisky 

prstů, sítnice oka, hlas nebo tvar, velikost a délka prstů. [4] 

Obrázek 3 zobrazuje strukturu skladu, která je podobná ostatním strukturám, ve 

kterých je informační technologie implementována do skladových činností. 

Zavedení těchto technologií má pro podniky značné přínosy, spočívající v zajištění 

snížení nákladů, efektivnější a výkonnější provádění skladových operací včetně 

zkvalitnění zákaznického servisu. [5] 

 

Obrázek 3 - Počítače v rámci skladových operací 

Zdroj: [5] 

Počítačové datové sobory Skladová činnost Počítačové výstupy  

Není podstatné, zda skladové operace jsou automatizované (např.: je použit systém automatizovaného ukládání 
a vyhledávání zboží) nebo manuální; počítače v každém případě zvyšují efektivnost všech skladových operací. 
Podstatnou podmínkou je však přesná a aktuální databáze, která slouží jako základ pro řízení všech skladových 
činností. 
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3 Analýza současného stavu logistiky ve společnosti 

Unipetrol RPA 

Logistické náklady představují značnou finanční zátěž a týkají se vesměs všech 

logistických procesů napříč celou firmou. Abychom mohli náklady minimalizovat, je 

velice důležité tyto procesy důkladně popsat a pochopit je. 

Tato práce je zaměřena na část logistického řetězce, která spadá pod úsek 

distribuce a logistiky, který je funkčně začleněn do útvaru SCM (Supply Chain 

Management) - Řízení dodavatelského řetězce. Tento řetězec je na jedné straně 

vymezen rozhraním s výrobou plastů (vyrobený materiál před přepravou do 

skladů) a na straně druhé rozhraním na prodej (vyexpedovaný materiál 

k zákazníkovi) - na obrázku 4 je výše uvedené rozraní označeno přerušovanou 

modrou čarou. Řetězec zabezpečuje služby, týkají se balení, skladování 

a manipulace s plasty pro obchodní jednotku BU III. 

 

Obrázek 4 - Rozhraní - výroba a logistika plastů 

Zdroj: [vlastní schéma] 
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Kapacita palet:  8 000 t
Zařízení: 
6x pytlovací automat, 

5x paletizační zařízení, 
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3.1 Popis současného stavu 

Činnosti spojené s procesem skladováním plastů lze rozdělit do několika oblastí: 

 Příjem z výroby 

 Skladování 

 Balení 

 Expedice 

3.1.1 Příjem z výroby 

Proces skladování plastů začíná vždy prvním krokem, kterým je přeprava 

materiálu z výrobních sil HDPE a PP do skladových sil, a to pomocí 

pneumatických dopravních systémů. 

Řízení těchto dopravních systémů zajišťuje řídicí systém B&R řady PCB od firmy 

Bernecker & Rainer a vizualizační systém Control Web 2000 od firmy Moravské 

přístroje Zlín. Ovládání ŘS je realizováno aplikací vyvíjenou v prostředí Control 

Web 2000, využívající prostředí Windows 2000. Následující obrázek 5 zobrazuje 

rovnocenné operátorské stanice, rozmístěné na dvou různých pozicích 

a propojené pomocí sítě Ethernet. 

 

Obrázek 5 - Schéma řídicího systému 

Zdroj: [PAS, 2008] 

Veškeré činnosti probíhající v rámci řídicího systému jsou snímány a tím pádem 

plně automatizovány. V případě jakékoli poruchy (vzestup teploty a tlaku, porucha 

klapky nebo rotačního podavače, porucha dmychadlové stanice, atd.) dojde 

automaticky k sekvenčnímu odstavení daného zařízení a ŘS signalizuje, o jakou 

poruchu se jedná. Do odstranění poruchy nelze daný systém najet. 
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Transport plastů z výrobních jednotek je směrován do dvou bloků, které jsou 

zobrazeny na obrázku 6. První z nich je určen pro skladování a balení HDPE. 

Využíván je od roku 1975, kdy byla ukončena výstavba celého petrochemického 

komplexu. Objekty tohoto bloku spolu provozně, technologicky, strojně 

a komunikačně souvisejí, takže stavebně tvoří jeden objekt (o půdorysu  

290 x 80 m). Při optimalizaci procesů v tomto bloku je vždy nutné vycházet ze 

stávajícího členění staveb. To je, a i nadále bude, limitující faktor při využití celého 

skladového komplexu bloku 73. 

Granulovaný přírodní a černý HDPE je z homogenizačních sil výrobny PE1 a PE2 

do tohoto bloku přepravován pěti pneumatickými dopravními systémy. Uvedený 

materiál je možné ukládat pouze do předem určených sil, protože ne ze všech 

skladových sil je možné následně plnit AS. Pro transport materiálu ze skladových 

sil nad pytlovací automaty je využívána vnitřní přeprava a tzv. „mezizásobníky“, 

umožňující zajištění kontinuálního toku materiálu do navažovacích zařízení 

pytlovacích automatů. 

Druhý blok 78, který je určen pro materiál z výrobny PP, byl zprovozněn po 

intenzifikaci výrobny PP v roce 2006. Vybudován je podle nejnovějších standardů 

a oproti původnímu bloku je koncipován pro maximální variabilitu. Ta je zajištěna 

jedním mobilním pytlovacím automatem a čtyřmi mobilními plničkami pro nakládku 

AS. Granulát PP je z výrobní jednotky přepravován střídavě dvěma dopravními 

systémy do 44 skladových sil, které je možné využít pro uskladnění materiálu 

a jeho pozdější plnění do AS anebo jako průtočné silo s následným balením 

produktu.  

 

Obrázek 6 - Skladovací jednotka HDPE a PP 

Zdroj: [vlastní fotografie z areálu UNI RPA,2011] 
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3.1.2 Skladování 

Uskladnění vyrobených plastů až do doby jejich expedice je důležitou, avšak 

velice problematickou logistickou operací. Technologie skladování se do značné 

míry odvíjí od charakteru vyráběných produktů. Mimo standardních technologií ke 

skladování se ve velké míře využívají skladovací sila, která jsou určena pro 

uložení sypkého materiálu.  Nejčastějším tvarem sila je válec, jehož spodní část je 

kónusového tvaru, aby byl zajištěn spolehlivý výsyp a nedocházelo k ulpívání 

materiálu v sile.  

Materiál uskladněný v silech - volně ložený produkt 

Přepravu materiálu z výrobny je potřeba vždy chápat jako přesun z jednoho 

„výrobního“ sila do druhého „skladového“ sila.  

Skladová sila pro produkty HDPE disponují celkovou kapacitou 6 400 t a určité 

počty těchto sil jsou přiděleny daným výrobním jednotkám. Jejich kapacita 

odpovídá poměru vyráběných produktů. Ještě před zahájením transportu 

materiálu z výrobního sila je nutné mít k dispozici potřebné informace 

o požadavcích prodejců na následnou formu uskladnění. Produkt v sile buď 

zůstává uložen pro volné ložení do AS (zádrž) anebo dojde k jeho zabalení 

a uskladnění. Variabilita uskladnění materiálu v těchto silech je ztížena případnou 

nutností (zrušení zádrže) přesunu materiálu v rámci vnitřní přepravy nad pytlovací 

automaty, což zvyšuje vícenáklady spojené s těmito dodatečnými operacemi. 

Rozdělení skladových kapacit HDPE: 

 PE1 - 2 620 t, z toho možnost zádrže 1 800 t 

 PE2 - 3 780 t, z toho možnost zádrže 3 000 t 

Skladová sila pro produkty PP mají celkovou kapacitu 8 800 t (44 x 200 t). Oproti 

HDPE je variabilita uskladnění produktů PP zajištěna formou mobilních plnících 

zařízení pro volné ložení materiálu do AS a mobilním pytlovacím automatem. 

Jakékoliv ze 44 ks sil je možné využít pro zádrž materiálu anebo pro přímé 

pytlování produktu. 
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Rozdělení skladových kapacit PP: 

 PP - 8 800 t, z toho možnost zádrže 6 600 t 

Při uskladnění produktu v sile nedochází ke zbytečným manipulacím, které jsou 

spojeny s dodatečnými vícenáklady. Proto se jeví tato forma skladování jako 

nejvhodnější. Bohužel však silová kapacita neodpovídá potřebám této formy 

skladování, a tak je z velké části nutné produkt zabalit. V případě požadavku 

zákazníka na dodávku volné loženého produktu je potřeba využít formu 

„depytlace“. 

Materiál uložený v paletových jednotkách - balený produkt 

Produkci plastů je po příjmu z výroby nutné z větší části uskladnit v pytlích. Pro 

uložení paletových jednotek je UNI RPA využíváno několika skladů, které se 

odlišují způsobem svého provozu. 

Centrální sklad C115, který má kapacitu 6 500 paletových jednotek (dále jen PJ), 

je součástí provozního souboru pytlování HDPE a umožňuje uložit 9 000 t. 

Ke skladování je zde využívána netemperovaná hala o rozměrech 60 x 220 m, 

která je rozdělena na požární úseky. Tyto úseky jsou dále děleny na skladová 

pole, do nichž je materiál ukládán do dvou vrstev. Ve své podstatě se jedná 

o kombinaci nárazníkového a expedičního skladu. Pouze třetina produkce z tohoto 

skladu je expedována přímo k zákazníkům, zbytek je potřeba přeskladnit do 

nasmlouvaných meziskladů. Podstata funkce „nárazníku“ spočívá v tom, že je 

potřeba vyrovnávat disproporce mezi nepřetržitým procesem balení materiálu 

a pouze dvousměnným provozem expedice, který je navíc omezen pracovními 

dny. Proto je velice důležité přeskladnit tolik materiálu, aby byl vždy zajištěn 

prostor pro uložení nově vznikající produkce. 

Druhý, a to pouze vyrovnávací sklad C125, se nachází v provozním souboru 

pytlování PP. Jeho kapacita je limitována množstvím 720 PJ (1 000 t) a odpovídá 

denní produkci výrobní jednotky. Pomocí vysokozdvižných vozíků se pytlovaný 

materiál přímo z linky nakládá na dopravní prostředky, které materiál zaváží do 

meziskladů. Vyrovnávací sklad v této stavbě je využíván opět mimo provozní dobu 

expedice produktů. 
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Dalším prostorem k uskladnění paletovaného produktu v areálu UNI RPA je sklad 

C130 Sever, jehož kapacita je 5 100 PJ (7 000 t). Vybudován byl v roce 2002 po 

první vlně intenzifikace výrob plastů. Skladový prostor je zde koncipován jako 

přístřešek bez postranních zdí. Využíván je zejména pro ukládání PJ 

z vyrovnávacího skladu C125. Součástí skladu je také depytlovací linka pro 

možnost nakládky volně loženého produktu. Provoz skladu je outsourcován 

a zajišťuje ho externí subjekt. 

Z důvodu nedostatku skladových prostor pro uložení PJ v areálu UNI RPA, je 

hojně preferovanou variantou využití nabídky logistických společností, které tuto 

službu zajišťují mimo areál společnosti. Skladování se uskutečňuje v obci Sedlec 

(C131) a Čepirohy (C135).  Dojezdová vzdálenost do obou skladů je přibližně 

stejná.  UNI RPA má smluvně zajištěnu kapacitu ve výši 25 000 PJ (34 000 t), 

která je využívána pro oba druhy plastů. 

3.1.3 Balení 

Ze všech skladových sil v obou blocích lze plasty balit do PE-pytlů. K tomuto účelu 

jsou zde instalovány pytlovací automaty o různých výkonnostních parametrech. 

Ty jsou dány zejména požadavky na výkon stroje v době instalace těchto zařízení. 

Výkony se pohybují od 13 až do 35 t/hod.  

Každý pytlovací automat se skládá ze dvou částí. První slouží pro přípravu 

vlastního pytle, kdy z cívky navinuté na roli je odměřena požadovaná délka, která 

se volí podle sypné váhy příslušného materiálu. Pytel je ve spodní části zavařen, 

odříznut a následně připraven na pasovém dopravníku pro vstup do druhé části 

stroje k vlastnímu plnění. Pomocí podavače je prázdný pytel naveden pod plnicí 

hubici, kde je přísavkami otevřen a naplněn granulátem. Plnění pytle probíhá přes 

automatické navažovací zařízení, kterým gravitačně prochází proud materiálu, 

který je dávkován po 25 kg. Při plnění je navíc pytel natřásán vibrátorem pro 

rychlejší nasypání. Po naplnění a uzavření je pytel vyvezen vynášecím taktovým 

pásem na pásový dopravník, který pytel transportuje do automatického 

paletizátoru. V něm jsou pytle poskládány do paletové jednotky (PJ), kterou tvoří 

dřevěná paleta o rozměrech 1100 x 1300 mm, na které je poskládáno 11 řad jako 

zdivo, každá řada obsahuje 5 ks pytlů. Součástí paletizátoru je i zařízení pro fixaci 
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PJ. Pytel v něm pochází procesem postřiku vrchní vrstvy lepidlem. To zajišťuje, 

aby během následných manipulací nebyl umožněn žádný horizontální pohyb 

u zabaleného zboží. Následné oddělení pytlů od sebe je velice jednoduché, stačí 

pouze nadzvednutí pytle do vertikálního směru. Po odlepení již přestává lepidlo 

plnit svou funkci. 

Z paletizátorů je PJ dopravena pomocí přepravní válečkové dráhy do 

automatického balícího stroje, ve kterém je PJ fixována tepelně smrštitelnou fólií, 

která uložené pytle na paletě chrání při další manipulaci. Po výjezdu z balícího 

stroje zajíždí PJ na odebírací stolici, odkud je dále zavážena k uskladnění na 

skladová pole.  

Rozdíly v pytlování mezi provozy HDPE a PP jsou dány zejména pozičním 

rozmístěním strojního parku. V technickém podlaží skladu PP je možné se 

s mobilním pytlovacím automatem libovolně pohybovat pod jakékoliv silo, ze 

kterého lze materiál odpytlovat. Oproti tomu je při pytlování HDPE omezujícím 

faktorem zejména stabilní umístění pytlovacích automatů, kdy vlastní produkt 

k pytlování musíme nejprve ze skladového sila nad toto zařízení dopravit. 

Obrázek 7 zobrazuje jednu linku pro balení plastů, která se skládá z pytlovacího, 

paletizačního a balícího automatu. 

 

Obrázek 7 - Pytlovací, paletizační a balící automat 

Zdroj: [vlastní fotografie z areálu UNI RPA, 2011] 

3.1.4 Expedice 

Expedice plastů k zákazníkům je realizována ve dvou formách, které jsou závislé 

především na způsobu skladování a zabalení produktu.  

Nejrozšířenějším způsobem expedice je nakládka palet do kamionů a železničních 

vozů. Nakládka kamionů probíhá pomocí vysokozdvižných vozíků, které zajíždějí 
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do přívěsů kamionů z vyrovnávacích expedičních můstků. Palety jsou do vozidel 

ukládány v jedné vrstvě. Před vlastní nakládkou není vytvářena uvnitř skladu 

akumulační zásoba (příprava na nakládku). Hlavním důvodem, kromě nedostatku 

volného místa, je zejména problematický nájezd dopravců k nakládce. Proto je 

každá paleta z místa svého uložení ve skladu navážena přímo na korbu kamionu. 

Na ten je standardně nakládáno 18 palet. 

Nakládka železničních vozů probíhá přes podélnou rampu železniční vlečky. 

Najednou lze k nakládce přistavit 8 vagónů, kapacita jednoho vagónu je 36 palet. 

Palety jsou uvnitř vagónu během nakládání fixovány mobilními příhradami, které 

zabezpečují dostatečnou oporu materiálu během přepravy k zákazníkům. 

Další formou expedice je nakládka volně loženého produktu přímo ze 

skladových sil. Vlastnímu procesu plnění předchází nejprve vážení AS, následuje 

kontrola čistoty přistaveného AS a po ní lze začít již s  nakládkou materiálu. Ta se 

liší podle způsobu nasypávání produktu, kdy je možno plnit materiál jak přes 

100 kg navažovací zařízení anebo využít časového plnění bez navažování. 

Rychlejší způsob časového plnění má jednu nevýhodu, a tou je nutnost provést 

kontrolní vážení, pomocí kterého lze dopočítat zbývající čas k doplnění materiálu. 

Vlastní produkt se v AS nerozlévá, a proto je potřeba proces plnění přerušovat 

a s vozidlem popojet k dalšímu násypnému otvoru. Tuto operaci je potřeba 

minimálně dvakrát opakovat (závislost na sypné váze daného produktu). Protože 

během plnění není možné přesně určit množství nasypaného produktu do AS 

(tolerance + - 200 kg), je vždy podkladem pro následnou fakturaci vážní lístek 

z ověřeného stanoveného měřidla, kterým je centrální váha.   

Podobnou, avšak nestandardní formou volně loženého produktu do AS, je způsob 

využití tzv. „depytlace“. Depytlovací linka umožňuje již dříve zabalený materiál 

do PE- pytlů expedovat jako volně ložený do AS. Vlastní zařízení linky lze rozdělit 

na odebírací část, kde jsou ze zabalené palety odebírány jednotlivé pytle 

s granulátem, dopravu pytlů k depytlovacímu zařízení, vlastní depytlovací 

zařízení, lis prázdných obalů a plnící zařízení do AS.  

Odebírací část se skládá ze zdvižné a naklápěcí plošiny. Paleta s materiálem je 

pomocí VZV uložena na plošinu nacházející se v základní poloze. Po uložení 

palety může operátor sešlápnutím nožního pedálu začít paletu zdvihat. 
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Při zdvihání je zároveň aktivováno naklápění plošiny tak, aby šlo snáze pytle 

z palety sesouvat. Tento způsob odebírání zajišťuje vykládku pytlů ve stále stejné 

výšce, vyhovující ergonomickým požadavkům na prováděnou činnost. Pytle jsou 

obsluhou sesouvány na plechový skluz, odkud je soustava pásových dopravníků 

transportuje do depytlovacího zařízení.  

To je uzpůsobeno pro automatické řezání a vyprazdňování různých druhů pytlů. 

Pytle jsou přiváděny na hnací válečky u vstupu stroje, které posouvají pytle 

dopředu mezi nastavitelnými bočnicemi. Ty srovnávají pytle do středu před 

hlavním dvojitým řetězovým dopravníkem, který automaticky nabírá pytle 

projíždějící středem mezi bočnicemi. Ten je vybaven řadou nožů na uchopení 

konců pytlů a sadou nastavitelných rolen. Přímo nad noži se nachází sada 

vodicích tyčí, které zajišťují, že pytle zůstanou na řetězovém dopravníku během 

transport přes depytlovací linku. Řetězový dopravník přesouvá pytle přímo 

k rotačnímu noži, který má nastavitelnou hloubku řezu a je poháněn samostatným 

motorem. Pytle procházející strojem jsou tímto nožem podélně rozříznuty. 

Po otevření zůstávají pytle pevně přidrženy noži řetězového dopravníku. Obsah 

pytlů je vysypán a materiál je gravitačně spouštěn do AS. Pro zajištění 

kompletního vyprázdnění jsou v průběhu vysypávání pytle natřásány.  

Prázdné pytle pokračují do čelní šachty depytlovací linky, kde jsou vysunuty 

z nožů rotačním vynášecím bubnem. Prázdné pytle padají po skluzu do 

paketovacího lisu, kde dochází k jejich slisování do balíku ve tvaru obdélníku.  

Na obrázku 8 je znázorněn proces nakládky materiálu z naplněných PE-pytlů do 

AS pomocí instalované depytlovací linky. Kapacita této linky, kterou obsluhují dva 

zaměstnanci, je 25 t/hod. 

 

Obrázek 8 - Depytlovací linka 

Zdroj: [vlastní fotografie z areálu UNI RPA, 2011] 
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Pro zabezpečení efektivního odbavení vozidel v areálu, zajištění plynulé expedice 

a eliminace chybovosti je zaveden v areálu společnosti systém řízeného pohybu 

dopravních prostředků. Ten zahrnuje identifikaci vozidel jak při vstupu do areálu 

na základě elektronických karet, tak i identifikaci vozidel pod skladovými sily. Dále 

zahrnuje automatické propojení vážních a plnících systémů a jejich propojení 

s bilančním systémem SAPu. 

3.2 Organizace práce 

Provoz skladování plastů je v současnosti zajišťován 64 zaměstnanci, kteří vedle 

skladování zajišťují také balení plastů a jejich následnou expedici. Z původního 

počtu 100 zaměstnanců v roce 2006 a zmanipulování 425 kt plastů ročně se 

postupnými racionalizačními kroky došlo k současnému stavu zaměstnanců 

a 575 kt materiálu ročně. 

Realizované kroky zahrnovaly následující činnosti: 

 Zavedení efektivního způsobu nakládky - zezadu z hydraulických ramp.  

 Omezení expedice pouze na pracovní dny od 6 do 22 hod. 

 Zavedení grafikonu nakládek pro zajištění plynulé expedice produktů. 

 Instalaci čtecích zařízení pod skladová sila pro eliminaci chybovosti. 

 Outsourcing základních manipulací spojených s přeskladněním produktu. 

 Zavedení multiprofesních funkcí u obou provozů. 

Provoz skladu je standardně zabezpečen ve dvou pracovních režimech, část 

příjmu materiálu z výroby a balení je zajištěna v nepřetržitém provozu, část 

nakládky je zajištěna v dvousměnném provozu (pondělí až pátek). 

Nepřetržitý směnný provoz (balení) skladů je řízen z centrálních velínů PE a PP, 

ze kterých operátoři koordinují veškerý tok materiálu. Na základě dispozic je 

z těchto pracovišť organizován jak příjem produktu z výrobních jednotek, jeho 

ukládání do skladových sil, tak i následné balení a nakládka do AS. Odsud je řízen 

i provoz centrální silniční váhy. Dalšími pracovišti, která organizačně podléhají 

centrálnímu velínu, jsou provozy pytlování a balení. Na základě pokynů k pytlování 

zde strojníci obsluhují pytlovací a balících automaty. Zkompletované paletové 

jednotky jsou poté pomocí manipulační techniky zaváženy na skladová pole. 
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U všech provozních zaměstnanců je požadována maximální zastupitelnost. 

Důvodem je schopnost obsluhovat různá dílčí pracoviště v procesu balení 

a ukládání materiálu.  

Dvousměnný provoz (nakládka) zajišťuje veškeré činnosti spojené s následnou 

manipulací vyrobených plastů. Ty se týkají jak přímé expedice k zákazníkům, tak 

i přesunu materiálu do meziskladů. Uvedené činnosti koordinují skladníci, kteří se 

při přeskladňování produktů řídí pokyny technika skladu, pro expedici produktu 

získávají informace přímo ze systému ISDL. Výjimkou je nakládka volně loženého 

produktu přímo ze skladových sil do AS. Během procesu nakládky AS je veškerý 

tok materiálu a pohyb těchto vozidel koordinován pomocí ŘS z velínů skladu. 

I v případě provozu nakládky je hlavním požadavkem zastupitelnost všech profesí.  

Téměř všichni zaměstnanci skladů jsou držiteli oprávnění pro řízení manipulační 

techniky, navíc zaměstnanci expedice prochází pravidelným školením pro práci 

v kolejišti a práci ve výškách.  

Osobou zodpovědnou za koordinaci veškerých činností na směně je mistr, který 

je organizačně podřízen přímo vedoucímu provozu. 

Grafy na obrázcích 9 a 10 dokladují, že zavedené změny v organizaci práce jsou 

funkční a umožňují zvládat zmanipulování vícenásobného množství produktu se 

sníženým počtem zaměstnanců. Pokles u průměrné expedice plastů roku 2011 je 

způsoben plánovanou odstávkou spojenou s údržbou technologických celků. 

 

Obrázek 9 - Průměrná měsíční expedice plastů 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, ISDL, 2012] 
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Obrázek 10 - Produktivita logistiky plastů 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, ISDL, 2012] 

3.3 Kapacity skladování a balení 

Zásoby jsou pro chod podniků nevyhnutelné, jejich struktura se do značné míry 

odvíjí od vyráběných produktů a požadavků zákazníků na způsoby balení. 

Primární snahou každé firmy je výši zásob minimalizovat a snižovat tak náklady 

spojené s jejich držením.  

Struktura zásob plastů je členěna podle druhu balení, kdy je materiál jednak 

ponechán v sile pro následné plnění do AS, nebo je poté, co prošel celým 

procesem balení a paletizace, uložen ve skladu hotových výrobků. 

3.3.1 Vývoj držení zásob 

Vývoj zásob plastů je z velké části ovlivněn nepřetržitým kontinuálním tokem 

produktů z výrobních jednotek, který je charakteristický pro použitou technologií 

výroby.  Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje vývoj zásob, je druh požadované 

expedice. Střetávají se zde dva aspekty, a to požadavek prodejců a reálné 

možnosti jeho splnění. Prodejci požadují volně sypaný produkt, ten však není 

v sile k dispozici.  

I přes skutečnost, že od roku 2006 došlo v důsledku intenzifikací výrobních 

jednotek k postupnému navyšování jejich výrobních kapacit až na současných 

575 kt/rok, nebyla vždy zohledněna i potřeba velikosti skladovacích kapacit pro 

toto navýšení. Její úroveň není dostatečně dimenzována na intenzifikovanou 

výrobu a neodpovídá potřebám, které jsou dány výší zásob a strukturou expedice. 
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3.3.2 Úroveň zásob 

Následující graf na obrázku 11 a tabulka 1 charakterizují vývoj zásob v absolutní 

výši a ve vazbě na vyrobené množství. Pro potřeby analýzy jsou zásoby vyjádřeny 

jak v průměrné, tak i v maximální výši. 

 

Obrázek 11 - Vývoj zásob plastů 
Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

Tabulka 1 - Vývoj obrátkovosti zásob 

Vývoj obrátkovosti zásob 

  Průměrná obrátka (den) Max. obrátka (den) 

2006 32 37 

2007 44 64 

2008 45 53 

2009 36 46 

2010 30 36 

2011 38 48 

                                                                          Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

Komentář: 

 Rok 2006 je z pohledu zásob relativně stabilní s průměrnou obrátkou kolem 

32 dní. 

 V období let 2007-2008 dochází k prodlužování obrátky a k vysokým 

výkyvům.  

 Maximální úroveň zásob v roce 2007 byla na úrovni 80 kt. 
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 Pozitivní pokles obrátky v roce 2009 je způsoben rozhodnutím o zkrácení 

výrobních kampaní na jednotce HDPE2. 

 Nárůst obrátky v roce 2011 oproti předcházejícímu roku 2010 je způsoben 

předzásobením před plánovanou odstávkou společnosti (periodická údržba 

zařízení). 

Rozdělení způsobu expedice 

Následující graf na obrázku 12 charakterizuje podíl expedice plastů ve 

sledovaném období dle formy expedovaného produktu (silo depilace, pytle). 

 

Obrázek 12 - Podíl expedice plastů (silo, depytlace, pytle) 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

3.3.3 Vývoj expedice volně loženého produktu (bulk) 

Grafy na obrázku 13 a 14 charakterizují vývoj expedice bulk v absolutním objemu, 

ve vazbě na celkovou expedici a zároveň vývoj expedice formou depytlace již 

dříve zabaleného materiálu. 
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Obrázek 13 - Vývoj expedice bulk 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 
 

 
Obrázek 14 - Podíl způsobu expedice bulk 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 
 

Komentář: 

 V období 2006-2009 dochází ke stagnaci celkové expedice bulk. 

 Z maxima v roce 2006, kdy bylo téměř 50 % bulk expedice řešeno formou 

depytlace, došlo v následujících letech k poklesu až na 32 % (pozitivní vliv 

„nových sil PP“). 

 Bohužel od roku 2009 dochází opět k růstu podílu depytlovaného produktu, 

růst proporcielně kopíruje navýšení expedice bulk (nové destinace, 

zákazníci upřednostňují tuto formu expedice). 
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 Plánovaná odstávka výroby v roce 2011 se negativně odrazila na nárůstu 

depytlace. 

3.3.4 Balení produktu 

Většina vyráběných plastů musí být v současné době zabalena, a to zejména 

z důvodu nedostatečné silové kapacity.   

K balení plastů se využívají skupiny technologických zařízení, které jsou rozděleny 

do provozních souborů. Součástí každého provozního souboru je vždy alespoň 

jedno pytlovací zařízení pro naplnění a uzavření PE-pytlů, paletizační zařízení pro 

automatické ukládání těchto pytlů na dřevěnou paletu a balící zařízení pro fixaci 

paletové jednotky. Tyto zařízení jsou mezi sebou propojeny pomocí pásových 

dopravníků a válečkových tratí. Komunikace mezi těmito celky je zajištěna pomocí 

ŘS.  

Pro balení plastů jsou vyčleněny následující provozní soubory: 

Technologie pro balení HDPE je umístěna v bloku 73, který je využíván od roku 

1975, kdy byla ukončena výstavba celého petrochemického komplexu. Limitujícím 

faktorem při optimalizaci procesů balení v tomto bloku je, a i nadále bude, jeho 

stávající situační členění, které znemožňuje optimální využití celého skladového 

komplexu. Z důvodu stacionárního umístění pytlovacích automatů je prvořadým 

úkolem při procesu balení přesun produktů nad tato zařízení. K přepravě musí být 

využíváno vnitřní přepravy a tzv. „mezizásobníků“. To klade velké nároky při 

plánování rozmístění materiálu do skladových sil. 

Soubor balení HDPE1 je umístěn v pytlovací hale st. 7302, kde se nacházejí 

3 pytlovací, 3 paletovací a 2 balicí linky. Celkový výkon pytlovacích linek je 64 t/h, 

paletovacích linek 115,5 t/h a balicích linek 103 t/h.  

Jednotlivé linky jsou provozovány buď jako samostatné celky, anebo je možné 

některé linky (paletizační a balící) mezi sebou kombinovat.  

Výkonnostní parametry jednotlivých provozních celků jsou následující. 

 pytlovací automat Z410 - 30 t/h a paletizátor Z411 - 49,5 t/h  

(tvoří samostatný soubor) - variabilní výstup na balící automaty  

 pytlovací automat Z406 - 21 t/h, paletizátor Z409 - 33 t/h a pytlovací 

automat Z407 - 13 t/h, paletizátor S6510 - 33 t/h (v případě poruchy 
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jednoho z paletizátorů je možné tok PE-pytlů přesměrovat) - variabilní 

výstup na balící automaty 

 balící automat Z404, Z405 - 68  t/h  

 balící automat S401 - 35  t/h 

Soubor balení HDPE2 je umístěn v pytlovací hale st. 7304, kde se nachází 

2 pytlovací, 2 paletovací a 1 balicí linka. Celkový výkon pytlovacích linek je 64 t/h, 

paletovacích linek 82,5 t/h a balící linky je 53 t/h. V této části se nacházejí linky, 

u kterých je možné kombinovat pouze provoz paletizačních zařízení. Navíc 

v případě provozu pytlovacího automatu Z303 musí být mimo provoz automat 

Z304. 

Výkonnostní parametry jednotlivých provozních celků jsou následující. 

 pytlovací automat Z310 - 30 t/h, paletizátor Z311 - 49,5 t/h 

 pytlovací automat Z304 - 21 t/h, paletizátor Z305A - 33 t/h 

 pytlovací automat Z303 - 13 t/h 

 balící automat Z307 - 53 t/h 

Na obrázku, který uvádí Příloha 1, je detailně zobrazena technologie skladu 

HDPE, včetně zobrazení pozičního rozmístění pytlovacích a balicích automatů 

obou provozních souborů HDPE.  

Soubor balení PP je umístěn v technickém podlaží st. 7814 a 7824 a umožňuje 

maximální variabilitu při využívání skladových sil. K vlastnímu pytlování slouží 

jeden mobilní pytlovací automat o kapacitě 42 t/h, který se přesouvá pomocí 

vzduchových polštářů a je možné ho libovolně připojovat pod jakákoli skladová 

sila. Doprava naplněných pytlů k paletovací lince je realizována soustavou 

mobilních a stabilních pásových dopravníků. Mobilní dopravníky zabezpečují 

propojení pytlovacího stroje s dopravníkem stabilním. V paletizátoru jsou pytle 

poskládány do paletové jednotky a odtud jsou následně transportovány do balicího 

automatu k tepelnému smrštění obalové fólie, která slouží k následné ochraně 

zboží. Paletizační a balicí linka má kapacitu 45 t/h. Značnou nevýhodou tohoto 

sériového uspořádání je problematika poruchovosti. Jakákoli porucha totiž 

znamená nemožnost balení, která se může následně projevit v omezení, 
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popřípadě i odstavení výrobní jednotky. Na obrázku, který uvádí Příloha 2, je 

schematicky znázorněna technologie tohoto skladu. 

Následující graf na obrázku 15 charakterizuje vývoj balení plastů HDPE a PP ve 

sledovaném období. 

 

Obrázek 15 - Vývoj balení plastů 
Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

3.3.5 Posouzení stávajícího stavu skladování 

Skladování jsem posuzoval z pohledu úrovně zásob, obrátky a požadavků balení 

při expedici.  

Níže uvedená tabulka 2 charakterizuje kapacitu, umístění a formu zajištění 

současných skladových kapacit plastů v UNI RPA. 

Tabulka 2 - Struktura skladových kapacit plastů 

Struktura skladových kapacit - 2011 

  Kapacita (kt) Vlastnictví Provoz Vybavení 

Sila PE 6,4 UNI UNI   

Sila PP 8,8 UNI UNI   

Palety areál PCH 10,0 UNI UNI depytlace, vlečka 

Palety Severní svah 7,0 UNI externí depytlace, vlečka 

Palety Sedlec 16,0 externí externí  

Palety Čepirohy 18,0 externí externí   

Zdroj: [UNI RPA, Technologický reglement, 2011] 
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Velikost skladovacích kapacit, jejich rozmístění a úroveň stále neodpovídá 

potřebám, které jsou dány výší zásob a zejména strukturou expedice. 

Základní data týkající se rozdělení současné celkové kapacity jsou shrnuta 

v následující tabulce 3. 

Tabulka 3 - Rozdělení skladových kapacit - rok 2011 

Rozdělení skladovacích kapacit - rok 2011 

  Kapacita (kt) Kapacity (%) Max. obrátka zásob (dny) 

Kapacita sila celkem 15 23  11,4 

Kapacita palety celkem 51 77  39,0 

Kapacita celkem 66 100  50,4 

Zdroj: [UNI RPA, Technologický reglement, 2011] 

Komentář: 

 Skladová kapacita sil je uváděna v maximální výši bez nutného prostoru na 

příjem produktu z výroby. 

 V silech je udržována pouze obratová složka zásoby (není zde udržována 

pojistná zásoba). Při plynulém odběru je průměrná zásoba v sile rovna 

50 % kapacity sila. Při dimenzování skladových kapacit sil se muselo brát 

v úvahu to, že jednotlivá sila nebudou vždy plněna na svou maximální 

kapacitu, což je zapříčiněno zejména kapacitou výrobních sil. 

 Kapacitní využití sil PP je v běžně uvažovaných mezích, zatímco sila HDPE 

jsou využívána pouze na cca 1/3 své kapacity, což je dáno strukturou 

jednotlivých vyráběných typů produktů. 

 Podíl celkové expedice bulk se v současnosti pohybuje na úrovni cca 40 %, 

značnou část expedice volně loženého produktu však představuje forma 

depytlace, která činí 16 % (přičemž větší část tvoří HDPE).   

 Skladové kapacity pro balenou produkci jsou dimenzovány na 

75% využitelnost, což je optimum vzhledem k dobré obslužnosti skladů. 

 V uplynulých letech docházelo k tomu, že sklady baleného produktu byly 

zaplněny značně nad hodnotu uvedenou v tabulce 3, což znamená, že 

pokud dojde opět k prodloužení výrobních šarží HDPE2, zajištěné skladové 

kapacity budou v tomto případě poddimenzované. 
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 Jak vyplývá z benchmarkingového průzkumu, je v obdobných skladovacích 

zařízeních v Evropě celková obrátka zásob kratší než v UNI RPA. 

3.4 Identifikace úzkých míst 

Hlavní úzká místa současného zajištění logistiky plastů jsou následující: 

 Poměr skladovacích kapacit balené x volně ložené (bulk) (77 % : 23 %) 

neodpovídá struktuře prodeje (65 % : 35 %), to se negativně odráží ve 

značném podílu expedice řešené formou depytlace. 

 Kapacita depytlace je ve špičkách nedostatečná a dochází tím k prostojům 

a ke zpoždění expedovaných dodávek. 

 Forma expedice volně loženého produktu depytlací představuje vyšší riziko 

kontaminace materiálu. Náklady spojené s touto formou expedice mají 

vzrůstající trend (mzdové náklady, ztráty při manipulaci, převozy do 

meziskladů). 

 Skladování a řešení expedice současně z pěti míst je náročné na řízení 

toku materiálu a omezení jednotlivých skladů (depytlace, železniční vlečka) 

má vliv na vícenásobné převozy. 

 Celková skladovací kapacita je zajištěna na maximální obrátku zásob 

50 dní. V předešlých obdobích bohužel docházelo k prodlužování této 

obrátky. Současná skladovací kapacita není dimenzována pro růst obrátky 

nad tuto hranici a nepokrývá tím pádem případné požadavky pro navýšení 

skladování. 

 Náklady na balení jsou vysoké (růst cen pomocného materiálu, který je 

řešen formou nákupu).  

 U některých procesů při skladování a expedice plastů se objevují duplicity. 

Výčet výše uvedených problematických oblastí je spojen se stavem skladovacích 

kapacit, kdy zejména zajištění plynulého toku materiálu z výroben je velmi 

problematické a  je spojeno s relativně vysokými provozními náklady. Dlouhodobé 

skladování paletovaného zboží, vysoký podíl depytlace a horší podmínky 

skladování neumožňují dosažení konkurenceschopné úrovně.  
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4 Návrhy na opatření vzhledem ke zlepšení kvality 
a snížení nákladů logistického procesu 

V této části jsou navržena konkrétní řešení, která mají za úkol odstranění 

některých úzkých míst v procesu skladování a balení plastů. Návrhy na opatření 

jsou směrovány zejména do oblastí zlepšení kvality a snížení nákladů spojených 

s tímto logistickým procesem. 

4.1 Kvalita 

Význam slova kvalita je spojován s vlastností nějaké věci. V případě řízení výroby 

hovoříme o systému řízení jakosti. Tento pojem byl však přenesen i do běžného 

života a znamená dnes především praktické ocenění dobrého „kvalitního“ zboží.  

Z důvodů zabránění změn garantovaných jakostních znaků u plastů je nutné 

omezit na minimum situace, které mohou znamenat případnou kontaminaci 

cizorodými látkami v případě, kdy plasty opouštějí uzavřený systém. 

Nejnáchylnější způsob, který může tuto kontaminaci zapříčinit, je nakládka plastů 

pomocí depytlace do AS. Je proto potřeba tento způsob expedice volně loženého 

produktu eliminovat na minimum tím, že se ho pokusíme nahradit jinou formou. 

4.1.1 Zavedení změn v systému balení a přechod na alternativní způsob 

skladování zboží (IBC) 

V UNI RPA byly již dříve prověřovány možnosti alternativního skladování volně 

loženého produktu. Jednou z forem bylo i skladování materiálu v IBC 

kontejnerech, které není doposud ve skupině UNIPETROL využíváno.  V roce 

2009 byly zpracovány RFI na tuto formu skladování a podklady byly předány 

potenciálním dodavatelům. 

Předmětem RFI bylo zajištění potřebné skladovací kapacity v množství 400 ks IBC 

po 25 tunách a celkové skladovací kapacitě 10 tis. tun přímo v areálu UNI RPA. 

Součástí poptávky byla i přeprava na kontejnerové překladiště (dále jen CY), 

skladování, manipulace a následné přesypání z IBC do AS pro expedici. 

Navrhované řešení by umožňovalo minimalizovat stávající depytlaci, zvýšit 

flexibilitu nakládky a zejména eliminovat riziko kontaminace. Zároveň by umožnilo 
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snížit transportní náklady a náklady na skladování. Formu skladování materiálu 

v IBC zobrazuje Příloha 3. 

Požadavek pro uskladnění poptávaného objemu plastů v IBC byl během 

probíhajícího RFI vyhodnocen jako nadhodnocený, protože nevycházel 

z realizovaných depytlací za předešlá období, ale z předpokladu prodejců na 

nárůst objemu expedice volně loženého produktu až na 50 % z celkové vyrobené 

produkce. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit poptávku a snížit ji na 150 ks IBC. 

V této fázi již nebyl tento poptávaný objem pro případné dodavatele služby tak 

zajímavý a navíc se objevil další problém, kdy na základě jednání se zástupci 

finančního odboru vyšlo najevo, že původní řešení návratnosti investice na 

rekonstrukci plochy CY v UNI RPA formou pronájmu je z daňového pohledu 

nevhodné. Na základě uvedených skutečností dospěla komise k závěru, že 

externí skladování by bylo v dané situaci ekonomicky výhodnější. Bohužel tuto 

formu skladování nikdo z poptávaných v požadovaném objemu nenabízel.  

Potřeby depytlace od roku 2009 stále rostou a je nezbytně nutné řešit nejen 

efektivitu, ale také kapacitu expedice volně loženého produktu. Graf na obrázku 16 

zobrazuje expedici volně loženého produktu v roce 2011 podle rozdělení na bulk 

a depytlaci.  

 

Obrázek 16 - Vývoj expedice bulk 2011 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[t] 

[měsíc] 

 Vývoj expedice bulk 2011 

Depytlace Bulk



Bc. Jiří Sedláček: Optimalizace logistiky polyolefinů ve společnosti UNIPETROL RPA 

 

2012 46 

Dlouhodobé řešení, které by spočívalo ve výstavě skladových sil, se v horizontu 

několika let nepředpokládá, a tak je nutno opět začít uvažovat o krátkodobějším 

řešení, jehož možností je právě skladování plastů v IBC. 

Poptávka po krátkodobém řešení by měla obsahovat: 

 Odzkoušení IBC v praxi, jako výchozí předpoklad pro cílové řešení. 

 Zahájit skladování na 150 ks IBC (pod tuto hranici je pro dodavatele 

neefektivní a navyšuje to cenu služby). 

 Skladování realizovat externě v blízkosti UNI RPA (akční rádius do 20 km). 

Abych si udělal lepší obrázek o tom, co obnáší skladování materiálu v IBC, oslovil 

jsem jediného uchazeče z ČR, který se účastnil RFI v roce 2009. Cílem tohoto 

kroku bylo navrhnout takové logistické řešení, které zajistí komplexní skladování 

a manipulace s plasty od naplnění IBC granulátem až po předání k expedici 

zpracovatelům těchto produktů a bude vyhovovat oběma stranám. 

Společnost M+L Logistik s.r.o. byla založena v roce 1992. Působí po celé Evropě, 

kde využívá kontejnerové terminály a kromě standardní dopravy a skladování 

zajišťuje i intermodální přepravu1. 

Při návštěvě terminálu v Jinočanech u Prahy jsem mohl zhlédnout, jakou škálu 

možností nabízí uskladnění materiálu v kontejnerech. To umožňuje jednoduchou 

a snadnou manipulovatelnost. Spojením zboží do jedné obalové jednotky dochází 

ke snížení nákladů na balení zboží. Kontejner zajištuje velmi dobrou 

skladovatelnost při využívání prostoru stohováním a určitou nezávislost na krytých 

skladech. Využitím mechanizace a automatizace dochází k odstranění namáhavé 

fyzické práce a zejména ke snížení možností poškození a ztráty zboží. 

Kontejnery pro sypký materiál (bulk) se vyrábějí jako 30stopé a mají délku 

cca 9 m. Jsou podobné konstrukce jako univerzální kontejnery, ve střeše však 

mají navíc násypné otvory pro gravitační plnění materiálu (mohou být kruhového, 

čtvercového nebo obdélníkového průřezu), které jsou utěsněny pryžovým těsnění. 

Čelní stěna je opatřena dvojkřídlými dveřmi klasické konstrukce a v dolní části 

                                            

1  Intermodální přepravní systém je přeprava zboží v jednom jediném přepravním prostředku nebo silničním vozidle. 

Převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo po moři bez manipulace se 
samotným zbožím, přičemž počáteční (svoz) nebo závěrečná část (rozvoz) probíhá zpravidla po silnici. 
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těchto dveří je výsypná klapka s tyčovým uzávěrem. Tento typ kontejneru se 

používá pro přepravu i skladování sypkých, zrnitých, volně ložených substrátů, 

které je nutné chránit před nepříznivými atmosférickými vlivy. Kontejner je uvnitř 

vybaven jednorázovou separační vložkou, která zabezpečuje to, že uskladněný 

materiál nemůže být kontaminován cizím materiálem. 

Prvním krokem řešení zadaného úkolu bylo zrevidování zadávacích podmínek 

původního RFI. Revidované podmínky jsou zpracovány v tabulce 4. 

Tabulka 4 - Revize zadání RFI 

Původní RFI Revize původního RFI 

Vybudování a provoz CY v UNI PRA. Provoz CY mimo UNI RPA. 

Nakládka produktu do IBC PO-PÁ  
(6:00 - 22:00). 

Nakládka produktu do IBC NONSTOP  
(24 hodin denně) ve vlastní režii. 

Použití jednorázové vložky. Použití jednorázové vložky. 

Přeprava do CY.  Přeprava do CY. 

Uskladnění na CY (možnost stohování). Uskladnění na CY (bez stohování). 

Zajištění skladové evidence v systému 
ukladatele + (evidence pomocí RFID). 

Zajištění skladové evidence v systému 
ukladatele + vlastní IT systém SKOT. 

Vykládka (nakládka do AS) pomocí 
gravitačního plnění. 

Vykládka (nakládka do AS) pomocí 
přefoukání do AS. 

- 
Zajištění přímé expedice materiálu 
k zákazníkům. 

- Zajištění intermodální přepravy. 

Zdroj: [vlastní zpracování, 2011] 

Z revidovaných podmínek RFI vzešly tyto návrhy: 

 CY bude provozován mimo UNI RPA. 

 Z důvodu ukládání IBC v jedné vrstvě nebude potřeba provádět dodatečné 

stavební úpravy. 

 K transportu mezi CY a UNI RPA bude použito multifunkční šasí pro 30´, 

40´ kontejner.  

 Transport z výroby bude realizován zejména v nočních hodinách, plnění IBC 

začne po proškolení v UNI ve vlastní režii.  

 K evidenci kromě systému ukladatele bude využit i vlastní systém pro řízení 

CY „Skot“ T&T (viz. Příloha 4) a automatizovaný systém vážení s archivací dat 

a exportem do IS. 
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 K manipulaci na CY bude využito multifunkční šasí Hammar místo čelního 

nakladače. 

 Kontrola AS před nakládkou musí probíhat dle standardu UNI RPA.  

 Překládka bude prováděna formou přefuku z IBC do mezizásobníku a pak 

gravitačně do AS. 

Druhým krokem, který bylo potřeba zrealizovat, byla praktická zkouška plnění 

produktu do IBC, která je zobrazena na obrázku 17. Během testování se objevil 

problém, který se týkal sypné váhy některých produktů PP. Tam, kde se sypná 

váha pohybuje pod hranicí 0,550 t/m3, nebylo možné docílit uložení požadovaného 

množství materiálu do IBC. 

 

 
Obrázek 17 - Testování plnění do IBC 

Zdroj: [vlastní fotodokumentace z UNI RPA, 2011] 

Posledním a nejtěžším úkolem byla kalkulace ceny, odvíjející se od navržených 

podmínek pro zajištění této služby. V předložené tabulce 5 jsou pro porovnání 

zobrazeny obě varianty RFI.  

Tabulka 5 - Porovnání variant skladování v IBC (RFI 2009 a RFI 2011) 

Porovnání variant pro skladování v IBC 

 RFI 2009 RFI 2011 

 Depytlace IBC RPA Depytlace IBC EXT 

Náklady Kč/t 806 503 665 500 

Náklady tis. Kč/rok 73 320 45 773 22 595 17 000 

Rozdíl tis. Kč/rok  27 547  5 595 

Investiční náročnost (mil. Kč)  210   

Zdroj: [RFI 2009, vlastní zpracování, 2011] 
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Hodnota uvedená u externího skladování IBC a zahrnující náklady na 1 t je pouze 

orientační. Není zde zohledněna skutečná cena za pronájem pozemku poblíž 

UNI RPA (vychází se pouze z cenové mapy) a nejsou zde zahrnuty ani případné 

sankce v případě prodloužení plánované obrátky ze strany ukladatele. Dále je 

uvažováno s uzavřením smluvního vztahu na období minimálně pěti let. V této 

souvislosti je třeba poznamenat, že v případě požadavku ze strany UNI RPA na 

navyšování počtu IBC je potřeba počítat s revizí nákladů (nutná změna 

technologie přesypu do IBC a výměna techniky pro manipulaci na CY). 

V grafu na obrázku 18 jsem se pokusil zobrazit vývoj expedice volně loženého 

produktu o stejném objemu jako v roce 2011, s tím rozdílem, že podíl depytlace 

zde byl ponížen o 40 % a tento objem byl transformován ve prospěch expedice 

v IBC. V případě, že by byla realizována tato forma uskladnění produktu, mohlo 

být dosaženo v roce 2011 úspor ve výši cca 4,4 mil Kč oproti depytlaci.  

 

Obrázek 18 - Předpokládaný vývoj dodávek expedice bulk 2011 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

Uvedená forma skladování produktu v IBC kontejnerech je z pohledu zachování 

kvalitativních parametrů vhodnou alternativou k používané depytlaci. Jedinou 

nevýhodou IBC, z pohledu zajištění provozu, jsou nároky na přesnost plánování 

prodeje. Při použití IBC je totiž potřeba znát způsob expedice v dostatečném 

předstihu. 
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Závěrem lze poznamenat, že v případě využití této alternativy uskladnění volně 

loženého materiálu budou silokontejnery využívány především pro materiál 

z výroby PE2 a nahradí efektivnějším způsobem stávající depytlaci. Pro PP budou 

IBC využívány v menší míře (zejména z důvodů problematické sypné váhy). 

Dosažení původní cílové kapacity IBC z RFI 2009 doporučuji realizovat 

postupnými kroky. 

4.2 Náklady 

Přepravní prostředky a obaly představují v logistice významné klíčové prvky. 

Pomocí těchto prvků jsou v logistickém řetězci vytvářeny manipulační jednotky, 

které jsou následně schopny manipulace bez dalších nutných dílčích úprav. 

V případě balení plastů se jedná o automatizovanou manipulaci, při které jsou 

plasty plněny do pytlů a ukládány na dřevěné palety. Objem těchto pomocných 

surovin se odvíjí od množství zabaleného produktu a jednoznačně se dá říci, že 

nákladům spojeným s tímto nákupem je věnována maximální pozornost, neboť 

výrazně ovlivňují výslednou cenu plastů.  

Významnou změnou spojenou s rozvojem nových technologií, ke které došlo 

v roce 1989, byla změna v oblasti balení polyolefinů. Z původního využití manuální 

práce ve spojitosti s papírovými pytli se postupně přešlo na pytlovací automaty 

a využití PE-pytlů. 

4.2.1 Úprava konstrukce stávající PETRO palety 

Paleta, která se používá v procesu balení plastů, prošla v průběhu několika 

desítek let od zahájení výroby petrochemického komplexu výraznými změnami. 

K první zásadní změně došlo v okamžiku zvýšení objemu materiálu plněného do 

PE-pytlů. Navýšení množství materiálu v pytli v roce 1995 znamenalo změnu 

rozměru používaných pytlů, a tím pádem muselo dojít i k náhradě používané 

průmyslové palety (1100 x 1200 mm). Nově byla navržena paleta o rozměrech 

1100 x 1300 mm, která byla uzpůsobena používané technologii v UNI RPA. 

Dostala název PETRO a její základní technické parametry vycházely z předešlé 

palety.  
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Druhým výrazným milníkem byl rok 2002, kdy došlo ke změně paletizace 

z 1250 kg na 1375 kg materiálu uloženého na paletě. V souvislosti s vyšší 

paletovou jednotkou bylo nutné začít řešit otázku bezpečnosti spojenou se 

stohováním těchto palet. Z důvodu zlepšení stohovatelnosti došlo k úpravě, která 

spočívala v doplnění tří příčných prken ve spodní části palety. Tato dodatečná 

prkna vytváří uzavřenou rámovou konstrukci dna palety. V důsledku této změny 

v konstrukci palety muselo dojít i k úpravě zvedacích zařízení u balících automatů. 

Detail zvedacího stolu, včetně úpravy palety, je zobrazen na obrázku 19. 

 

Obrázek 19 - Zpevnění palety + úprava zvedacího stolu 

Zdroj: [vlastní fotodokumentace z provozu UNI RPA, 2011] 

Provedená úprava palety znamenala zlepšení v následujících oblastech: 

 Bezpečnost - při skladování a stohování je hmotnost palety rozložena na 

více místech po celé ploše, čímž se snižuje riziko naklonění a pádu. 

 Zrychlení manipulace - paleta se lépe při stohování usadí a nabere. 

 Vyšší životnost - nová úprava zajišťují větší soudržnost palety. 

 Snížení rizika poškození materiálu – při stohování původních palet 

docházelo k vyboulení vrchních pytlů spodní palety, které se při následné 

manipulaci občas protrhly.  

Takto konstruovaná paleta se používá bez jakýchkoliv modifikací i v současné 

době. 

Při úvaze o tom, zda je možné v tomto segmentu dosáhnout určitých úspor, jsem 

se zaměřil na porovnání různých typů palet používaných k balení plastů 

u konkurence. Od prodejců jsem si vyžádal zaslání vzorků těchto palet. Při měření 

jsem zjistil, že konkurenční palety vycházejí ze standardizované palety CP7, 

existují u nich však různé modifikace. Základní rozdíly v objemu dřevní hmoty jsou 



Bc. Jiří Sedláček: Optimalizace logistiky polyolefinů ve společnosti UNIPETROL RPA 

 

2012 52 

shrnuty a zaznamenány v tabulce 6. Detailnější popis, včetně fotodokumentace 

uvádí Příloha 5. 

Tabulka 6 - Propočet objemu dřevní hmoty u vybraných palet  

Propočet objemu dřevní hmoty u vybraných typů palet 

 Standard PETRO Benchmarking 1 Benchmarking 1 

Objem dřevní hmoty [dm3] 48,37 41,47 41,12 

Úspora dřevní hmoty [dm3] 0,00 6,91 7,26 

Rozdíl % 0,00 14,28 15,00 

 
                                                                               Zdroj: [UNI RPA, 2011] 

Z vyhodnocení je patrné, že paleta PETRO obsahuje o cca 15 % dřevní hmoty 

více, než palety od konkurence. Případné snížení nákladů spojených s nákupem 

současně používané palety je v tomto případě potřeba směrovat do této oblasti. 

Při snížení objemu dřevní hmoty je nutné vycházet z platných ČSN pro výrobu 

a testování palet (seznam uvedených norem přibližuje Příloha 6). Abych se při 

modifikaci palety neubíral špatným směrem, vzhledem ke skutečnosti, že norem 

týkajících se palet je velké množství, vyzval jsem současného dodavatele firmu 

JILOS HORKA, s.r.o., (dále jen JILOS) ke spolupráci. U upravené palety je totiž 

potřeba zachovat základní parametry, které zabezpečují průchod celým 

technologickým procesem balení a zároveň zajišťují bezpečnost při následné 

manipulaci s paletou.  

Při návštěvě areálu společnosti JILOS jsem byl seznámen s programem pro 

tvorbu a modifikaci palet dle přání zákazníků, který je schopen při návrhu palety 

pohlídat základní parametrické hodnoty odpovídající platným normám. Při 

modifikaci současné palety jsem trval na dvou základních požadavcích - zachovat 

bezproblémové stohování a zajistit maximální bezpečnost. Na základě uvedených 

požadavků byla navržena základní varianta 1, kterou bylo následně potřeba 

otestovat v provozu UNI RPA.  

Modifikací byl u této varianty snížen objem dřevní hmoty o 11,6 %, bohužel se 

během testování objevil problém s velikou mezerou mezi prkny ložné podlahy. 

V případech, kdy byl pytlován materiál s vyšší teplotou, docházelo k průvěsu pytlů 

do této mezery a k jejich následnému poškozování při odebírání (viz obrázek 20). 
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Obrázek 20 - Provozní testy modifikované palety - varianta I 

Zdroj: [vlastní fotodokumentace z provozu UNI RPA, 2011] 

To bylo důvodem k další úpravě, která v konečném důsledku znamenala úsporu 

v objemu použité dřevní hmoty pouze ve výši 7 %. Bližší propočet je uveden 

v tabulce 7 a provozní testy jsou zaznamenány na obrázku 21. 

Tabulka 7 - Propočet objemu dřevní hmoty u nově navržených palet 

Propočet objemu dřevní hmoty u nově navržených palet 

 Standard PETRO JILOS varianta 1 JILOS varianta 2 

Objem dřevní hmoty [dm3] 48,37 42,76 44,95 

Úspora dřevní hmoty [dm3] 0,00 5,61 3,42 

Rozdíl % 0,00 11,60 7,08 

Zdroj: [UNI RPA, JILOS, 2011] 

 

Obrázek 21 - Provozní testy modifikované palety - varianta II 

Zdroj: [vlastní fotodokumentace z provozu UNI RPA, 2011] 

Po provedených testech s variantou 2 jsme se shodli na tom, že takto upravená 

paleta je dle našeho názoru schopna nahradit paletu stávající. Bylo by 

samozřejmě zapotřebí analyzovat využití těchto palet v dlouhodobějším horizontu, 

zejména ve vztahu ke zvýšeným manipulacím v rámci skladování a nesmíme 

opomenout ani připomínky od koncových zákazníků. Nicméně se dá říci, že 
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případných úspor je možné docílit právě snížením objemu dřevní hmoty. Příloha 8 

zobrazuje výkres této modifikované palety. 

Při diskusi nad cenou palety jsme narazili na problém, který v současné době trápí 

mnoho zpracovatelů dřeva. Problémem se stal vývoj cen dřevní hmoty 

v posledních letech. Hlavním důvodem růstu průměrných cen je převažující 

poptávka po surovém dříví nad jeho nabídkou na domácím, popřípadě 

zahraničním trhu. Nedostatek dřeva je způsoben výrazným omezením jeho těžby. 

Toto omezení je důsledkem stále se prodlužujícího tendru na komplexní lesnické 

práce na územních jednotkách státního podniku Lesy ČR. 

Aby nebyl tento negativní vývoj pro dodavatele likvidační (v případě uzavření 

dlouhodobé fixní ceny za paletu) a zároveň mohl přinést UNI RPA další úspory 

v případě poklesu cen (ten se předpokládá po ukončení tendru na těžbu), pokusil 

jsem se nalézt určitý kompromis, který bude zohledňovat vývoj ceny dřeva. 

Ceny dřevní hmoty vyplývají ze zpracovávaného čtvrtletního výkazu ČSU Ceny les 

1-04 a vyjadřují průměrné realizační ceny jednotlivých sortimentů surového dříví. 

Vývoj růstu cen v letech 2009-2011 je zobrazen v grafu na obrázku 22. 

 

Poznámka: ceny od 1.Q.2011 jsou počítány na základě nové metodiky. 

Obrázek 22 - Průměrné ceny surového dříví  - smrku v letech 2009 až 2011 

Zdroj: [12] 
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Abychom mohli na základě vývoje cen korigovat cenu dodávané palety, je potřeba 

v prvé fázi určit základní cenu za paletu a následně stanovit kalkulaci, která nám 

řekne, jaký objem finančních prostředků zahrnuje dřevní hmota a fixní náklady. 

V tabulce 8 je uveden příklad kalkulace ceny upravené palety. 

Příklad: 

Tabulka 8 - Kalkulovaná cena upravené palety 

Paleta PETRO (Kč/ks) Dřevní hmota = PPC (Kč) - 65% Fixní náklady = ON (Kč) 

210 136 74 

                                                            Zdroj: [vlastní zpracování, kvalifikovaný odhad, 2011] 

Současně s kalkulací je potřeba stanovit také poměr použitých dřevin na výrobu 

dané palety (smrk, borovice), aby mohl být využit poměrový index vývoje cen, 

který stanovuje statistický úřad každé čtvrtletí (indexaci za předcházející čtvrtletí 

uvádí Příloha 7). 

Na základě výše uvedených podkladů je možné stanovit cenovou formuli pro 

výpočet ceny palety v závislosti na indexaci vývoje dřevní hmoty.  

NC = (ppc*celkem icp)/100+ppc+ON 

isd ……………………… index surového dříví (ids = isd čsú - 100) 
icp ……………………… index cen palet (isd*pi) 
isd čsú …………………. index surového dříví ČSU 
pi ……………………….. poměrový index 
ppc …………………….. procentní podíl ceny dřevní hmoty v ceně palety 
celkem icp ……………. součet hodnot icp  

Výpočet ceny nově upravené palety, stanovené podle indexace ČSU, znázorňuje 

Příloha 9. 

Graf na obrázku 23 ilustruje výši nákladů spojených se zajištěním nákupu 

současně používané palety a možné nákladové úspory v souvislosti s nákupem 

modifikované palety (vše vztaženo k roku 2011). Výše úspor vychází z ročního 

objemu nakoupených palet, který dosahuje průměrné výše 262 826 ks. 
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Obrázek 23 - Náklady spojené s nákupem PETRO palet 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

Důležitá informace která zde musí na závěr zaznít. Před použitím prochází nově 

navržená paleta schvalovacím procesem, a to formou testování vzorků palet ve 

zkušebně. Jelikož se jedná o finančně náročnou záležitost, nebyla paleta tomuto 

testování podrobena. Proto je možné, že následné testování ve zkušebně odhalí 

určitá úskalí a bude muset dojít k úpravě některých parametrů. Z tohoto důvodu je 

nutné vyčíslenou úsporu ve výši 13,5 mil. Kč/rok definovat jako orientační. 

Upozornit je potřeba i na to, že u modifikované palety se nepředpokládá regálové 

ukládání pomocí systému drive-in. 

4.2.2 Nasazení slabší fólie v procesu balení 

Součástí instalace pytlovacích automatů na využití PE-pytlů, byla i nová linka na 

výrobu vlastní pytlové a obalové fólie v UNI RPA. Parametry této linky odpovídaly 

jak kapacitně, tak i kvalitativně požadavkům na vyráběné objemy plastů v době 

instalace linky. Nebyl zde zohledněn možný kapacitní nárůst výroby plastů 

v dalších letech a ani žádné změny, které by se týkaly požadavku na kvalitu balení 

(úpravu receptury). Postupem času se toto výrobní zařízení stávalo zastaralým 

a jeho provozování z pohledu kvality a spolehlivosti již bylo nedostačující 

a nevyhovovalo nově vyžadovaným parametrům.  

Nové kvalitativní a zejména kvantitativní požadavky vyplynuly po intenzifikaci 

výrobních jednotek v roce 2002, kdy byly instalovány pytlovací automaty, které již 
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šířka fóliového pásu                      540 mm (± 5 mm)

síla fólie                                    0,140 mm (± 0,007 mm)

šířka složené fólie (a)                     390 mm (± 2 mm) 

hloubka záhybu (b)                  75 mm

délka návinu    1300 m

vzájemné boční přesazení pásu        ± 5 mm

Rozměrový náčrt :

Specifikace Parametry

a 

b 

 

byly schopny zpracovávat fólii o síle 0,140 µ, zatímco linka pro výrobu fólií tuto 

požadovanou sílu schopna vyrobit nebyla.  

Z tohoto důvodu byly prověřeny možnosti modernizace uvedeného zařízení. 

Prvním řešením byla částečná rekonstrukce, která by zajistila pouze zvýšení 

spolehlivosti současného stavu, bez jakýchkoliv jednoznačných garancí. Náklady 

této IA se odhadem pohybovaly okolo 20 mil. Kč. Druhou variantou byla kompletní 

náhrada novým zařízením, která by si vyžádala IN ve výši 60 mil. Kč. Při 

posuzování těchto dvou variant byly brány v úvahu i relativně dobré možnosti 

nákupu této fólie. Dalším aspektem byla i skutečnost, že výroba fólií nebyla 

hlavním předmětem podnikání UNI RPA a zároveň způsob zajištění této komodity 

byl v porovnání s konkurencí výjimkou. Z vyhodnocení vyplynulo, že modernizace 

by byla investičně náročná a v porovnání s nákupem by neměla výrazně dobrou 

návratnost, a proto byla upřednostněna varianta útlumu výroby a zajištění veškeré 

požadované kapacity nákupem.  

Vývoj dodávek pytlové fólie a zejména nastavení optimální receptury však nebyl 

jednoduchý. Vyvinout bylo potřeba fólii, které bude vhodná pro balení veškerých 

vyráběných typů plastů, včetně těch, které obsahují kluzná činidla a bude možné ji 

použít i na všech typech instalovaných pytlovacích automatů. Nákup této komodity 

je realizován od roku 2007 a v současné době se nakupuje pytlová fólie o síle 

0,140 µ. Jedná se o složený rukávový pás s označením obchodního názvu, který 

je natočen na cívce. Základní parametry této fólie jsou obsaženy v obrázku 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 - Základní parametry fóliového rukávu 

     Zdroj: [zadávací podmínky pro výběrové řízení, UNI RPA, 2009] 
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Objem nákupu pytlové fólie představuje pro UNI RPA vynaložení nemalých 

finančních prostředků. Z tohoto důvodu jsem požádal současného dodavatele 

o spolupráci při návrhu a odzkoušení nové zeslabené fólie. Na schůzce konané 

začátkem ledna 2011 jsem zástupcům firmy B+K upřesnil svůj záměr, směřující 

k otestování nové zeslabené fólie na všech pytlovacích automatech. Dohodnuta 

byla dodávka a odzkoušení standardizované receptury o síle 0,120 µ, kterou 

využívá i konkurence. Testy této receptury proběhly v UNI RPA dne 18.2.2011 za 

přítomnosti zástupce B+K, který sám byl z negativních výsledků testování 

překvapen. V zásadě se však dá říci, že dosažené výsledky, zejména z důvodu 

různorodosti strojního parku, mě nepřekvapily. Vesměs se jednalo o problematický 

průchod rukávové fólie staršími pytlovacími automaty, kdy docházelo k deformaci 

naplněného pytle a navíc se objevil i problém se skladbou těchto pytlů 

v paletovacím stroji. Na obrázku 25 je zobrazeno testování dodaného vzorku. 

Průběh testů byl řádně zdokumentován a předán dodavateli k následné analýze. 

 

Obrázek 25 - Testování standardní receptury 0,120 mm 

Zdroj: [vlastní fotografie z areálu UNI RPA, 2011] 

Na základě těchto poznatků a z výsledků analýzy v B+K bylo rozhodnuto, že je 

potřeba navrhnout fólie uzpůsobené přímo pro využití v UNI RPA. Proto 

v následujících měsících za podpory Technical Sales Service B+K pokračoval 

další vývoj nové receptury směrem ke zlepšení vlastností testovaných fólií 

a zachování požadované tloušťky stěny fólie. 

Další testy již s nově upravenými recepturami probíhaly v srpnu 2011 

a k otestování byly dodány dva vzorky. Opět probíhala sada testů, ze kterých 

vzešla vítězná receptura. Příloha 9 zobrazuje výsledky porovnávání vzorků 

současně dodávané pytlové fólie o  síle 140 µ a nově navržené receptury o síle 

120 µ z laboratoří B+K. U finální fólie probíhaly i následné provozní zkoušky na 
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zvýšenou manipulaci balené jednotky při transportu, kdy nebyly zaznamenány 

zásadní změny v porovnání se stávající recepturou. Testovaná fólie splnila naše 

očekávání. Vzorek s touto recepturou byl zaslán také k testování do PIBu. Zde 

byly provedeny doplňující laboratorní testy, jejichž výsledky budou sloužit pro 

referenční účely v případě, že dojde k rozhodnutí o nasazení této síly fólie 

v procesu balení plastů. Na obrázku 26 je zobrazen průběh testování. 

 

Obrázek 26 - Testování nově navržených receptur pytlové fólie 

Zdroj: [vlastní fotografie z areálu UNI RPA, 2011] 

Ekonomické posouzení 

Roční objem nakupované pytlové fólie se pohybuje v průměru kolem 1600 t 

a představuje náklady, které dosahují výše 75 mil. Kč. Na grafu u obrázku 27 je 

zobrazen vývoj nákupu této pomocné suroviny v roce 2011 (rozdělení je podle 

produktu pro následné balení).  

 

Obrázek 27 - Nákup pytlové fólie 2011 dle produktu 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

Následující graf na obrázku 28 zobrazuje dva vývojové trendy. První trend 

zachycuje celkový objem dodávek 140 µ pytlové fólie v roce 2011 a druhý 
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znázorňuje možné úspory na objemu v  případě zajištění dodávek tenčí fólie 

v témže roce. 

Při výpočtu možných úspor jsem vycházel z rozdílu váhy obou pytlů v případě 

nasazení tenčí fólie (pokles ze 4,7 kg na 4 kg/t zabaleného plastu), čímž dojde ke 

snížení celkového objemu nakupované komodity. Snížení objemu se v tomto 

případě stává nejdůležitějším prvkem.  

Za zmínku stojí skutečnost, že zeslabení stěny pytlové fólie neznamená pouhé 

„zeslabení“, ale že je bezpodmínečně nutné zachovat její původní charakteristiku.  

Přidáním různých aditiv musí být zabezpečeny mechanické vlastnosti důležité pro 

vlastní použití v procesu balení, zejména průchodnost strojem, svařitelnost 

a v případě vysoké teploty pytlovaného granulátu i termostabilita vlastní fólie. 

Z výše uvedeného je patrné, že zeslabení fólie v žádném případě neznamená 

snížení původní ceny. Úspor je v tomto případě dosaženo nižším objemem 

nakupované komodity potřebné pro zajištění balené produkce plastů. 

Další aspekt, který je nutné při výpočtu zohlednit, je cena nakupované fólie, která 

se odvíjí od následující cenové formule: 

cena 1 t dodávky = ICIS-LOR LDPE FILM  2 + ON. 

 

Obrázek 28 - Vývoj nákupu pytlové fólie v závislosti na síle 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2012] 

                                            
2
   ICIS-LOR LDPE FILM - představuje hodnotu EUR/t (ta je stanovována dle vývoje LDPE na trzích Asie,  

Evropy a USA s týdenním cenovým posuzováním). 
 ON- ostatní náklady EUR/t, včetně dopravy do UNI RPA. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[kg] 

[měsíc] 

Vývoj nákupu pytlové fólie v závislosti na síle 

140 µ

120 µ



Bc. Jiří Sedláček: Optimalizace logistiky polyolefinů ve společnosti UNIPETROL RPA 

 

2012 61 

Pro vlastní výpočet úspor bylo nejprve potřeba stanovit případnou potřebu nákupu 

fólie o síle 120 µ. Zde jsem vycházel z celkového objemu nakoupené suroviny 

nutné pro zabalení požadovaného množství plastů v roce 2011 a použil jsem 

rozdíl ve váze mezi silnější a slabší fólií. Ve spolupráci se současným 

dodavatelem došlo ke stanovení výrobních nákladů a zpracovatelského podílu u 

nově navržené receptury (při kalkulaci nebyla zohledněna případná množstevní 

sleva). Posledním krokem byl přepočet jednotkových nákladů původní receptury 

k celkovému objemu dodávek v roce 2011 a přepočet jednotkových nákladů 

spojenými s novou recepturou k případné potřebě nákupu tenčí fólie. Rozdílem 

těchto dvou hodnot je výše případných úspor. K přepočtům byly použity průměrné 

ceny ICIS a průměr kurzu Kč/EUR pro rok 2011.  

Jak je patrné z tabulky 9, přineslo by zajištění nákupu pytlové fólie o síle 120 µ, 

kromě zachování požadované kvality, v porovnání se stávajícím řešením, úspory 

pro rok 2011 ve výši 7,3 mil. Kč/rok.  

Tabulka 9 - Citlivostní analýza (vliv změny ICIS a změny kurzu Kč/EUR) 

Citlivostní analýza  

Parametry Celkové náklady v Kč 

ICIS  (EUR/kg) Kč/EUR * ICIS fix * Kč/EUR fix 

1,24 24,16 7 130 399 6 658 786 

1,28 24,31 7 174 668 6 833 345 

1,35 24,37 7 192 376 7 138 822 

1,39 24,78 7 313 381 7 313 381 

1,49 25,28 7 460 947 7 749 777 

1,6 25,82 7 620 328 8 829 813 

                                                                                          Zdroj: [vlastní zpracování, 2012] 

Závěry testování: 

 U nejdéle instalovaných pytlovacích automatů není možné nově navrženou 

recepturu využít (cca 20 % nakupovaného objemu zůstane v původní 

tloušťce), případní dodavatelé musejí být schopni operativně zajistit 

variabilitu (reagovat na požadavek změny síly fólie) z důvodů provozních 

poruch na pytlovacích automatech.  

 Snížení sily fólie bude klást vyšší nároky na dodržování požadovaných 

parametrů dodávaných fólií. 
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 Je potřeba upozornit na fakt, že změna kurzu koruny vůči euru nebo změna 

výše ICIS, se výrazně obousměrně odráží do výše případných úspor  

(viz zpracovaná citlivostní analýza v tabulce 9). 

 Při zajišťování nových investic do balení je možné již počítat s nákupem 

pytlovacích automatů, které budou schopné zpracovávat zeslabenou fólii 

(při testování nového strojního zařízení, se tato folie použije jako referenční 

vzorek). 

 Nižším objemem nákupu této komodity dojde také k výraznému snížení 

množství plastového odpadu, což se pozitivně promítá do ochrany ŽP. 

 Využití této fólie je umožněno i díky fixaci paletových jednotek pomocí 

postřiku lepidla. 

 Výsledky testování jednoznačně prokázaly přínos možných úspor při 

zavedení tenčí fólie do procesu balení. 

4.3 Systém řízeného skladu 

Sklady vždy byly a jsou součástí podnikání, a tak se není čemu divit, že 

v souvislosti s provozem těchto skladů se objevují i problémy. V současné době IT 

technologií není pochyb o tom, že se žádný sklad bez IT neobejde. Požadavky 

trhu a zejména konkurence jsou hnacím motorem, díky němuž se podnikové 

procesy a toky materiálu spoléhají na řešení, která jsou rychlá, efektivní, 

bezchybná a zároveň levnější, než současné „řízení“ skladu.  

Systémy řízení skladu (Warehouse Management systém - dále jen WMS) jsou 

systémy, které mají za úkol usnadnit práci spojenou se skladováním, optimalizovat 

veškeré skladové operace, zvýšit produktivitu práce, eliminovat chybovost 

a poskytovat  on-line přesná data o skladu.  

Jelikož je každý sklad jedinečný a z jeho provozu vyplývá vlastní soubor 

požadavků na WMS, jsou tyto systémy obvykle vytvářeny na míru softwarovými 

společnostmi specializujícími se na tuto oblast. 

Důvodem pro návrh WMS v procesu balení plastů je skutečnost, že zde dochází 

k dublování některých operací. I přes skutečnost, že většina procesu je řízena 

pomocí různých systémů, popřípadě aplikací, je do těchto procesů stále vnášen 

lidský faktor a to v podobě vypisování různých dílčích příkazů (balení, 
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naskladnění, přeskladnění a expedice). V procesu skladování je to zejména 

z důvodu využívání více systémů (SAP, SAPStock, ISDL), kdy dle mého názoru 

není optimálně nastavena komunikace mezi těmito systémy.  V praxi pak dochází 

k častým dohadům „kdo za to může“.  

Procesy týkající se skladových operací jsou vytvářeny v systému ISDL, který je 

vlastně jakýmsi zrcadlem SAPu. Proces balení začíná předáním písemných 

informací od velináře operátoru provozu, jaký materiál a z jakého skladového sila 

se bude pytlovat. Tato informace obsahuje i podklady pro ukládání produktů na 

skladová pole, které obdrží manipulant VZV.  Materiál je během procesu balení 

identifikován potiskem na PE-pytli. Takto zabalený produkt je ukládán na skladové 

pole podle obdržených informací a až po uložení poslední palety dané várky 

dochází k fyzické kontrole a následně k ručnímu naskladnění materiálu do 

bilančního systému. Tento proces je velice zdlouhavý a od první až po poslední 

paletu dané várky se může jednat i o několikahodinovou prodlevu. V tomto 

případě se jeví zavedení naskladňování produktu v reálném čase jako optimální 

řešení. Naproti tomu systém ISDL zajišťuje plánování a expedici produktu 

k zákazníkům. Informace o expedici produktu je ze systému předávána 

manipulantovi skladu opět v písemné formě. Po ukončení dané zakázky je potřeba 

na skladovém poli provést fyzickou kontrolu materiálu, bez ní nelze ukončit 

expedici a vystavit potřebné doklady. Samostatným systémem je proces příjmu 

a uskladnění produktů, který je již schopen kompatibility s WMS.  

Dynamika práce a rychlost pohybu zboží ve skladech UNI RPA se neustále mění 

a roste. Z tohoto důvodu bych rád v této kapitole navrhl základní požadavky na 

WMS, a to zejména ve spojitosti s problematickým uspořádáním pytlovacích linek 

v provozech UNI RPA a pokusil se nastínit zavedení tohoto systému do procesu 

balení plastů.  

4.3.1 Systém identifikace paletových jednotek pomocí technologie čárových 
kódů a RFID  

Včasné a přesné informace jsou důležité pro management při řízení všech 

skladových aktivit. Současně s přesunem a uskladněním produktu dochází 

i k přenosu informací o daném produktu. Informace se týkají zejména stavu zásob, 

pohybu a umístění zboží, optimálního využití skladovacích prostorů a údajů 
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o zákaznících. Tyto informace jsou pro úspěšný provoz skladu velice důležité. Pro 

zlepšení toku informací se podniky ve větší míře snaží využívat nejmodernější 

systémy založené na elektronické výměně dat (EDI), ve spojení s technologií 

čárových kódů, popřípadě RFID čipů. 

4.3.2 Základní požadavky na systém 

Cílem je navrhnout a realizovat automatizovaný systém pro identifikaci  

a řízení materiálových toků v reálném čase v paletovém skladě hotových výrobků 

pomocí technologie čárových kódů.  

Řešení musí být úzce integrované s podnikovým informačním systémem SAP 

společnosti UNI RPA. 

Systém musí umožnit: 

 Identifikaci paletových jednotek pomocí etiket s čárovým kódem. 

 Řízení a evidenci pohybu palet hotových výrobků ve skladě.  

 Automatizaci skladových operací a eliminaci ztrátových časů při manipulaci  

s paletami. 

 Zamezení záměny materiálu při manipulaci ve skladě. 

 Minimalizaci ručních vstupů do informačního systému.  

 Zobrazení údajů ze systému SAP pracovníkům skladu na mobilních 

terminálech.  

 Instalaci čteček na vysokozdvižných vozících. 

 Možnost nezávislého vytištění etikety na zvláštní tiskárně  

(v případě přebalování, přeznačení typu materiálu atd.). 

Nedílnou součástí projektu bude: 

 Vedení projektu.  

 Potřebné instalace a nastavení systému čárových kódů. 

 Školení klíčových uživatelů systému. 

 Podpora při náběhu systému do provozu. 

 Dodávka a instalace potřebného HW. 

 Měření pokrytí prostoru skladu rádiovým signálem. 

 Instalace a oživení rádiové sítě. 
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Základní parametry: 

 Tři výrobní provozy -  PE1 (3 x paletizační jednotka, 2 x balící jednotka) 

- PE2 (2 x paletizační jednotka, 1 x balící jednotka) 

- PP   (1 x paletizační jednotka, 1 x balící jednotka) 

 Sklad hotových výrobků NTPE (400 x 50 m + venkovní plocha 75 x 50 m) 

 Sklad hotových výrobků PP (60 x 25 m) 

 15 vysokozdvižných vozíků. 

 Velikost paletové jednotky 1100 x 1300 mm, výška 1700 až 1900 mm. 

Je potřeba upozornit na skutečnost, že dochází k prolínání paletových jednotek 

na výjezdových drahách z paletizátorů a z tohoto důvodu je důležitá prvotní 

identifikace podle zpracovávaného produktu na dané paletizační jednotce. 

4.3.3 Integrace do ERP systémů 

Úvaha o zavádění WMS do procesu balení plastů mě přiměla navštívit několik 

odborných konferencí, týkajících se zavádění čárových kódů a RFID čipů 

v procesech skladování.  

Aplikace zavádění WMS ve výrobě je již běžným jevem, v podstatě jde o symbiózu 

člověka a techniky tam, kde manuální záznam materiálových pohybů nezajišťuje 

dostatečnou a přesnou rychlost informací o zásobách. Podniky, které se k tomuto 

kroku rozhodnou, musí nejprve vyřešit zásadní otázku. Jít cestou specializované 

aplikace třetí strany a integrace s ERP systémy, anebo využít stávající informační 

systém.  

Při volbě vhodného skladového systému je potřeba nejprve vyhodnotit možnosti 

integrace WMS do ERP systému zadavatele (v případě UNI RPA se jedná o SAP).  

Z hlediska připravenosti systému nabízí SAP prakticky stejný rozsah možností 

jako specializované systémy. Problémem však někdy může být i to, že díky 

obrovskému rozsahu funkcionalit SAPu neumíme tento potenciál využít. 

V této souvislosti mě nejvíce zaujalo řešení firmy AIMTEC, která zajišťuje jak 

nezávislé WMS, tak i projekty pracující přímo v SAPu (SappyWMS).  

Na obrázku 29 je zobrazen WMS, který pracuje samostatně a komunikace s ERP 

systémem je nastavena přes rozhraní. 
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Obrázek 29 - Jednoduché schéma skladového systému 

                                                                                          Zdroj: [AIMTEC, 2011] 

Z tohoto jednoduchého schématu vyplývá, že pro řízení logistických operací jsou 

potřeba dva servery, jeden aplikační a druhý databázový. Veškerou aplikační 

logiku pro řízení skladu provádí aplikační server. Ten posílá na mobilní 

a stacionární terminály veškeré informace. Každý uživatel má přístup pouze k těm 

funkcím, pro které má oprávnění. Tento server zajišťuje také komunikaci 

s informačním systémem zákazníka. Zvolená komunikace vždy závisí na typu 

ERP systému. 

Informace, které jsou potřeba pro řízení skladu, se ukládají do tabulek 

databázového serveru. Ten má na starost uchování veškerých dat, které si mezi 

sebou vyměňují ERP systém zákazníka a aplikační server. 

Pro zajištění vyšší bezpečnosti práce s daty je možné provozovat více aplikačních 

serverů propojených do tzv. „clusterů“. Přestane-li jeden ze serverů komunikovat, 

převezme druhý veškerou činnost.  

Po konzultaci s pracovníky IT UNIPETROL SERVICES jsem se dozvěděl, že 

integrace různých databází přes rozhraní (interface) do ERP nejsou v UNI RPA 

podporovány. 
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Z tohoto důvodu jsem pro volbu WMS upřednostnil řešení, které pomocí doplňku 

SappyWMS přistupuje přímo do prezentační vrstvy SAPu, a to přes WEB-GUI 

(SAP-GUI). Toto řešení je schematicky zobrazeno na obrázku 30. 

 

Obrázek 30 - Řešení pomocí doplňku SappyWMS 

Zdroj: [AIMTEC, 2011] 

Podstata spočívá v tom, že nejprve musí dojít k aktivaci SAP-GUI (na bázi SAPu 

se zapne konfigurace na WEB-GUI). Sappy WMS v tomto případě komunikuje se 

standardními funkcionalitami SAPu, jako je MM, QM atd.  Pomocí vlastní aplikace 

dochází k naprogramování zákaznických transakcí SAPu. Ty jsou pak vyladěny 

a uživatelsky přívětivěji nastaveny pro zobrazování na stacionárních anebo 

mobilních terminálech (komunikace přes WIFI). 

Firmy, které se zabývají zaváděním WMS, hovoří o tom, že přibližně 80% procesů 

je u obdobných odvětví stejných. Proto dochází po vydefinování základních 

požadavků na WMS k rozdílové analýze, která řekne, jak moc se jednotlivé 

požadavky liší od ostatních firem.  
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4.3.4 Návrh řešení 

Na základě výše definovaných požadavků na automatizaci skladových operací 

a evidenci paletových jednotek v reálném čase, doporučuji řešit tento úkol 

kombinací technologie RFID a čárových kódů, které umožní: 

 Prvotní identifikaci paletových jednotek pomocí RFID.  

 Automatickou identifikaci palet etiketami s čárovými kódy. 

 Zaskladnění palet do řízeného skladu. 

 Expedici palet na základě požadavku ze systému SAP. 

 Minimalizovat v maximální míře ruční vstupy do informačního systému. 

 Integraci s informačním systémem SAP. 

Řešení by mělo být navrženo tak, aby bylo možno vytvořit flexibilní systém, který 

bude pokrývat veškeré požadavky na identifikaci a řízení materiálového toku ve 

skladech plastů. 

4.3.5 Značení paletových jednotek na linkách PE a PP 

Zásadním problémem, který je potřeba pro identifikaci paletových jednotek vyřešit, 

je situace, kdy na výjezdových drahách z paletizátorů dochází k mísení různých 

palet s různými typy produktů. Pro následné správné označení paletové jednotky 

(vytištění patřičné etikety) je potřeba nastavit systém prvotní identifikace.  

Z tohoto důvodu bude potřeba na každé dopravní větvi (výjezdu z paletizátoru) 

instalovat stacionární čtečku RFID (Intermec Intellitag IF61) včetně antény 

(Intermec WPV73), která bude mít za úkol přečíst pasivní čip, který bude do palety 

zasazen již v průběhu její výroby. Informace z čipu bude spárována s informací 

o lince a produktu, který se na daném paletizátoru právě nachází. Tyto informace 

budou ukládány do mezipaměti, ze které se vyvolají v okamžiku načtení čipu při 

průjezdu palety přes RFID bránu, umístěnou před etiketovacím strojem, který 

paletovou jednotku označí příslušným ČK. Po vytištění etikety (automatický 

aplikátor etiket EZP810) se informace z mezipaměti automaticky vymaže.  

Protože použité pasivní čipy budou mít přidělenu jedinečnou řadu čísel, tak 

nebude možné, aby mohlo při následném načítání čipu před instalací čárového 

kódu dojít k omylu. 
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Na obrázku 31 zobrazeno situační uspořádání strojního zařízení v pytlovací hale 

PE1, včetně rozmístění navrhovaných funkčních prvků. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 - Návrh rozmístění funkčních prvků na pytlovací lince PE1 

                                                                                          Zdroj: [vlastní zpracování, 2011] 

Z důvodu zajištění tisku samostatné etikety (při přebalování, slučování produktu) 

je potřeba mít k dispozici také jednu mobilní tiskárnu etiket (Intermec EasyCoder 

PX4i). 

4.3.6 Manipulace s paletami na skladě 

Snímač čárového kódu (Intermec IV7) bude namontován na VZV a propojen 

s vozíkovým terminálem. Montáž bude provedena tak, aby byl čárový kód 

z paletové jednotky přečten v okamžiku nabírání palety, která stojí buď na 

odebírací dráze, anebo na skladové pozici. Pro indikaci přečtení je možné systém 

osadit i zvukovou signalizací. 

VZV bude vybaven vozíkovým terminálem (Intermec CV30) s dotykovou 

obrazovkou. Na terminálu se budou zobrazovat pouze data potřebná k právě 

prováděné operaci, aby nedocházelo k rozptylování obsluhy zbytečnými 

informacemi. 

Popis funkcionality při manipulaci s paletami ve skladě hotových výrobků: 

 Při ukončení balení (vzniku paletové jednotky) a vytištění etikety se v SAPu 

vykoná příjem palety na MM sklad a vytvoří se skladový příkaz 
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k zaskladnění. Podle předem definovaných pravidel se určí cílové skladové 

místo. 

 Při odebírání palety z linky přečte snímač ČK. Na terminále ve VZV se 

zobrazí cílové skladové místo, kam se má paleta zaskladnit. 

 Uložení palety na určené skladové místo potvrdí obsluha ručně na 

terminálu. 

 Při expedování materiálu se nejprve v SAPu vytvoří k založené dodávce 

skladový příkaz, který se zobrazí na vozíkovém terminálu. Ve skladovém 

příkazu se objeví veškeré potřebné informace k realizaci dané zakázky. 

Zejména jaký materiál a z jakých skladových pozic se bude expedovat. 

 Při nabírání palety se opět automaticky načte ČK palety. Systém provede 

kontrolu, zda se jedná skutečně o materiál určený k dané dodávce. Je-li 

kontrola úspěšná, objeví se informace o daném produktu na terminálu 

a připravenost k expedici. Jedná-li se o chybně odebranou paletu, zazní 

varovný signál, včetně výstrahy na terminálu, a v tomto případě nelze 

danou připravenost k expedici potvrdit.  

 Po zavezení palety na určené místo (dopravní prostředek) potvrdí obsluha 

ručně uložení palety. 

 Průběh realizace každé zakázky je možné on-line sledovat, protože 

dochází k postupnému odepisování materiálu ze skladového pole a na 

druhé straně narůstá objem realizované zakázky. 

 Po naložení dopravního prostředku potvrdí obsluha na terminálu ukončení 

realizace dané zakázky. Proběhne-li vše v pořádku, automaticky dojde 

k vygenerování průvodních dokladů. 

Kromě stacionárních terminálů umístěných na VZV budou mít skladníci a vedoucí 

skladu k dispozici mobilní čtecí zařízení (Intermec CK31), které bude schopno 

kromě standardních funkcionalit např. i plánování práce manipulantům skladu. 

Radiová komunikace 

Protože je pro manipulaci s paletami ve skladě potřebná on-line komunikace 

s mobilními terminály, které komunikují s centrálním systémem pro ČK 

a systémem SAP, musejí být prostory skladu pokryty radiovým signálem (dále jen 

RF) bezdrátové sítě v pásmu 2,4 GHz resp. 5 GHz. Pokrytí prostor skladů 
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RF signálem je potřeba zajistit pomocí instalace tzv. přístupových bodů (Acces 

Points) - (Cisco Aironet 1240AG). Uvedená RF síť musí splňovat mezinárodní 

normu IEEE 802.11. 

Pro bezproblémový provoz musí být RF signálem pokryta všechna místa skladu, 

kde bude nutné přes mobilního klienta (Cisco WLAN Controller 4404) přistupovat 

on-line k datům ze systému. Z tohoto důvodu bude potřeba provést měření, které 

určí, kolik přístupových bodů bude zapotřebí v určitých lokalitách instalovat. Tyto 

AP budou tvořit lokální (radiovou) síť umožňující uživatelům volný pohyb 

s mobilním terminálem v prostorách pokrytých signálem a přitom být neustále 

v on-line kontaktu s řídícím počítačem. 

AP budou připojeny k (tzv. páteřní) šíti Ethernet. Systém by měl automaticky 

zajišťovat tzv. roaming (automatické přepojení) z jednoho AP na jiný při pohybu 

mobilního terminálu v objektu skladu. Redundanci lze provést dvojitým pokrytím, 

tj. mobilní počítač bude dosažitelný vždy nejméně ze dvou AP. 

Důležitou funkcionalitou je zabezpečení RF komunikace proti nežádoucímu 

vniknutí, odposlechu anebo násilnému přerušení. 

4.3.7 Finanční nároky navržené varianty WMS 

Jeden z hlavních důvodů, proč se o možnosti zavedení WMS v poslední době 

začíná uvažovat, je prudký poklesu cen potřebného hardwaru. Ještě radikálnější 

propad cen však nastal u bezdrátových technologií, a to díky nástupu masové 

produkce WIFI technologií.  

Jestliže taková investice byla ještě v polovině devadesátých let z hlediska úspor 

mzdových nákladů téměř nenávratná, nyní s průměrnou mzdou blížící se dvaceti 

třem tisícům je již situace výrazně jiná. Investice do WMS je mnohdy návratná do 

dvou let jen z pohledu snížených mzdových nákladů, nemluvě o dalších finančních 

přínosech této technologie. 

Vyčíslit cenu navrhované varianty je velice obtížné, odvíjí se od HW vybavení 

a zejména od požadavků na dané funkcionality. Firmy uvádějí, že v průměru se 

náklady spojené se zaváděním těchto skladových systémů pohybují kolem 

1,5 mil. Kč. Dle mého odhadu je možné navrženou variantu zrealizovat za cenu 

kolem 2,5 mil. Kč. 
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5 Zhodnocení přínosu navrhovaných úprav 

V této diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku optimalizace logistiky 

polyolefinů ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Na základě zmapování 

současného stavu logisticky plastů, který zahrnuje zejména skladování, balení 

a manipulaci s materiálem, jsem se pokusil analyzovat úzká místa a navrhnout 

opatření ke zlepšení kvality a snížení nákladů tohoto procesu.  

Optimalizace je v této práci chápána jako soubor zlepšování, zjednodušování, 

předcházení a odstraňování možných duplicit a ztrát, využívání případných rezerv, 

hledání optimálního řešení, zvyšování produktivity práce a také zavádění nových 

poznatků a technologií.  

Tlak v oblasti optimalizace logistických nákladů je spojován zejména s trendem 

minimalizace nákladů. Logistika je souborem procesů, které na sebe zákonitě 

navazují. Z tohoto důvodu musí být jakýkoli zásah do tohoto systému uvážený, 

neboť jednotlivé logistické procesy se navzájem ovlivňují. Z pohledu nepřetržitého 

toku produktu z výroben může problém vzniklý při skladování zásadně ovlivnit celý 

koloběh a zapříčinit nemalé škody. Minimalizace nákladů je bezesporu správnou 

cestou, nesmí však znamenat pro zákazníka nižší kvalitu nebo zhoršený 

zákaznický komfort.  

Protože skladovací kapacity plastů nevyhovují celkové koncepci prodeje, je 

potřeba operativně reagovat na požadavky zákazníků a zajistit různé formy 

expedice. Zachování kvalitativních parametrů vyráběných plastů je proto jedním 

z klíčových ukazatelů. Způsob nakládky pomocí depytlace do AS je z pohledu 

zhoršení kvality nejproblematičtější. Jako alternativní způsob expedice volně 

loženého produktu, který problém nucené depytlace vyřeší efektivnějším 

způsobem, se jeví skladování materiálu v IBC kontejnerech.  

Mým úkolem bylo proto navrhnout takové logistické řešení, které zajistí komplexní 

skladování a manipulaci s plasty od naplnění IBC granulátem, až po předání 

k expedici zpracovatelům těchto produktů.  

Prvním krokem bylo vyjasnění požadavků, které UNI RPA při zajištění této služby 

očekává. Druhým, a dle mého názoru nejdůležitějším krokem, bylo fyzické 
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odzkoušení nakládky plastů do IBC kontejneru a propočet nákladů na zajištění 

této služby. 

Jak z provozních testů vyplynulo, tato forma skladování může pro UNI RPA 

zabezpečit flexibilnější, rychlejší a spolehlivější řešení, a i předpokládané náklady 

spojené s tímto logistickým řešením jsou této formě skladování příznivě 

nakloněny. 

Jedinou nevýhodou IBC, z pohledu zajištění provozu, jsou nároky na přesnost 

plánování prodeje. Při použití IBC je totiž potřeba znát způsob expedice 

v dostatečném předstihu. 

Další oblastí, na kterou byla tato práce zaměřena, byla otázka snížení nákladů 

v procesu balení plastů. Předpoklad úspor byl směrován do oblasti pomocného 

materiálu, která je spojena s nejvyššími náklady, které se týkají nákupu palet 

a pytlové fólie.  

V obou případech bylo mým úkolem prověření možnosti, zda lze v dané oblasti 

tyto úspory nalézt. U pytlové fólie jsem se zaměřil na zeslabení síly fólie na 

hraniční hodnotu a otestování navržených receptur na stávajícím strojním 

zařízení. U palet byla situace obdobná, s tím rozdílem, že bylo potřeba se 

soustředit také na zajištění bezpečnosti při použití upravené palety. Výše 

vyčíslených úspor je velice překvapivá, zarážející je i citlivost na případné změny 

ve vývoji ICIS a kurzu EUR u pytlové fólie. U palet jsem předložil návrh na nový 

způsob výpočtu ceny palety, který se odvíjí od vývoje indexu cen dřevní hmoty, 

který stanovuje ČSU. 

Další tlaky na snižování jednotkových nákladů, u kterých jsou stále rozhodující 

náklady osobní, vedou k úvahám o možném vyčlenění některých dílčích činností. 

A právě z těchto důvodů je záměr zavedení WMS do procesu balení aktuální. 

Není totiž nic horšího, než když neexistuje žádná zpětná vazba, kterou by bylo 

možné vyhodnocovat nastavené ukazatele výkonnosti externích firem.  

Tato práce předkládá určitý návrh základních požadavků na funkcionality, které by 

měl WMS obsahovat a zajišťovat.  
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V souvislosti se zavedením on-line systému identifikace a sledování materiálového 

toku pomocí čárových kódů, integrovaného do systému SAPu, lze očekávat 

následující přínosy:  

 Snížení pracnosti  

 Zvýšení přesnosti evidence  

 Snížení chybovosti 

 Zvýšení produktivity 

 Dodržování FIFO/FEFO 

 Zvýšení využití skladové kapacity 

 Zkrácení doby inventur  

Zda se UNI RPA rozhodne navržené varianty optimalizace procesu logistiky plastů 

implementovat, záleží pouze na ní, nicméně je potřeba poznamenat, že není 

vhodné se spokojit pouze s výší úspor, ale že je potřeba případné úspory 

přesměrovávat do oblastí spojených se zaváděním nových technologií, od kterých 

je možné očekávat zlepšování, zjednodušování, odstraňování možných duplicit 

a ztrát, využívání případných rezerv, hledání optimálního řešení a zvyšování 

produktivity práce v procesu balení plastů. 

Na závěr je potřeba poznamenat, že důležitým faktorem pro úspěšné zpracování 

této práce byla ochota oslovených firem spolupracovat na dílčích projektech. 

Řada výstupů z této práce může být použita v procesu balení plastů. Za zmínku 

stojí to, že návrh na snížení tloušťky pytlové fólie se již promítl do výběrového 

řízení na dodávku pytlové fólie na následující tříleté období.   
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Schéma materiálových toků HDPE 

 

Zdroj: [PENTO, 2009]
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Schéma materiálových toků PP 

 

Zdroj: [PENTO, 2009]
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Forma skladování v IBC 
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IS SKOT pro skladování IBC 
 

Aktuální stavy jednotlivých kontejnerů 

 

 

Obsazenost jednotlivých pozic 

 

Zdroj: [M+L, 2011]
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Propočet objemu dřevní hmoty 

 

 

 

 

Současná PETRO paleta

Popis díl počet Délka Šířka Výška objem dm3

střední přířez opěrné podlahy 8 1 1300 120 22 3,432

krajní přířez opěrné podlahy 7 2 1300 80 22 4,576

střední přířez opěrné podlahy 6 3 980 120 16 5,6448

špalík 5 9 120 80 80 6,912

svlak 3 3 1100 120 24 9,504

krajní a střední přířez ložné podlahy 1, 2 11 1300 80 16 18,304

CELKEM 48,3728

Benchmarking 1

Popis díl počet Délka Šířka Výška objem dm3

přířez opěrné podlahy 7 5 1200 75 16 7,2

střední přířez opěrné podlahy 6 3 1000 95 15 4,275

špalík 5 9 95 80 75 5,13

svlak 4 2 1300 115 20 5,98

svlak 3 1 1300 100 20 2,6

krajní a střední přířez ložné podlahy 2 5 1100 95 16 8,36

střední přířez ložné podlahy 1 6 1100 75 16 7,92

CELKEM 41,465
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Zdroj: [vlastní zpracování, 2011]

Benchmarking 2

Popis díl počet Délka Šířka Výška objem dm3

střední přířez opěrné podlahy 6 3 1000 115 16 5,52

střední přířez opěrné podlahy 5 3 1200 75 32 8,64

špalík 4 9 100 75 75 5,0625

svlak 3 3 1100 100 20 6,6

krajní a střední přířez ložné podlahy 2 3 1300 115 16 7,176

střední přířez ložné podlahy 1 6 1300 75 16 9,36

odpočet výřezu 9 115 75 16 1,242

CELKEM 41,1165
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České technické normy týkající se palet  

 

 ČSN 269110 
Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry  
800 x 1200 mm. 

 ČSN 260002 Manipulace s materiálem. Názvosloví. 

 ČSN ISO 445 
 (269006) 

Palety pro manipulaci s materiálem. Slovník. 

 ČSN 269101 Paleta a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace. 

 ČSN 269102 Palety a nástavby palet. Řady. 

 ČSN 269104 Nástavby palet. Základní názvosloví. 

 ČSN 269105  Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu. 

 ČSN 269106 Nástavby palet. Technické požadavky a zkoušení. 

 ČSN 269107 Opravy prostých a ohradových palet  Společná ustanovení. 

 ČSN EN 13382 
 (269111) 

Prosté palety pro manipulaci s materiálem. Základní rozměry. 

 ČSN 269112 Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení. 

 ČSN 269113 Nevratné prosté palety. Základní parametry. 

 ČSN 269114 Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení. 

 ČSN ISO 8611 
 (269118) 

Prosté palety. Metody zkoušení. 

 ČSN 269119 Prosté palety. Pevnostní požadavky. 

 ČSN EN 13698-2 
 (269131) 

Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace  
prostých dřevěných palet 800 mm x 1200 mm. 

 ČSN EN 13698-1 
 (269131) 

Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých 
dřevěných palet 1000 mm x 1200 mm. 

 ČSN EN ISO 
18613 
 (269130) 

Opravy prostých dřevěných palet. 

 ČSN EN 13545 
  (269124) 

Horní konstrukce palet. Nástavné rámy palet. Zkušební metody 
a požadavky na provedení. 

 ČSN ISO 12777-1 
 (269140) 

Metody zkoušení paletových spojů - Část 1: Stanovení odolnosti  
paletových hřebíků a spon proti ohybu. 

 ČSN 269030 
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 
a skladování. 

 ČSN EN 844-3 
 (490016) 

Kulatina a řezivo – Terminologie - Část 3: obecné termíny vztahující 
se k řezivu. 

 ČSN EN 1611-1 
 (490019) 

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské 
smrky, jedle, borovice a douglasky. 

 ČSN 491012 Listnaté řezivo. Technické požadavky. 

 
                                                                                                                Zdroj: [JILOS, 2011]
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Indexace cen dřeva 2011 

 

 

Zdroj: [ČSÚ, 2012]

1. 2. 3. 4.

Úhrnem jehličnaté a listnaté 98,5 98,9 103,4 100,2

Celkem jehličnaté 98,4 98,6 103,6 100,2

Výřezy II. třídy jakosti smrk 103,2 82,8 124,2 102,0

borovice 89,9 95,1 111,5 98,4

modřín 90,8 84,8 123,1 98,2

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 97,7 100,2 105,3 101,0

borovice 97,8 96,7 105,4 99,9

modřín 95,5 99,5 109,2 101,2

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 98,0 96,9 107,1 100,6

borovice 97,1 102,6 99,4 99,7

modřín 104,1 99,3 109,8 104,3

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 101,3 101,9 100,4 101,2

borovice 106,2 103,9 97,2 102,4

modřín 98,8 100,0 99,9 99,6

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 97,5 98,4 96,8 97,6

smrk 99,6 91,3 95,7 95,5

borovice 98,5 97,1 98,3 98,0

100,2 103,0 105,7 102,9

Celkem listnaté 98,6 102,6 101,2 100,8

Výřezy I. třídy jakosti dub 105,9 105,9

Výřezy II. třídy jakosti dub 120,7 120,7

buk 109,1 109,1

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 86,8 123,8 92,5 99,8

buk 95,7 88,1 118,3 99,9

Výřezy III. C třídy jakosti dub 106,8 94,8 93,7 98,3

buk 98,4 98,1 104,9 100,4

Výřezy III. D třídy jakosti dub 97,1 99,0 91,9 96,0

buk 93,4 89,9 96,0 93,1

dub 99,0 106,5 100,4 101,9

buk 99,4 101,2 106,5 102,3

97,9 103,1 108,2 103,0

Indexy cen v lesnictví - vlastníci (předchozí období = 100)

Název

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 

výrobu buničiny

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 

výrobu buničiny

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví

rok  2011

čtvrtletí průměrné 

tempo 

růstu
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Výkres modifikované palety 

 

 

                                                                                                                 Zdroj: [JILOS, 2011] 
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Výpočet ceny palety v závislosti na indexaci 

 

Tabulka 1 - Stanovení poměru dřeviny a objemu dřevní hmoty 

Dřevina Poměr [%] Jakost Poměr [%] Poměr index [%] 

SM 70 
III.C 60 42% 

III.D 40 28% 

BO 30 
III.C 50 15% 

III.D 50 15% 

 

 

                             Tabulka 2 - Indexace dřeviny dle ČSÚ 

Název 

rok 2011 

čtvrtletí 
průměrné tempo růstu 

1. 2. 3. 4. 

Výřezy III. C třídy jakosti smrk    107,1 100,6 

  borovice    99,4 99,7 
Výřezy III. D třídy jakosti smrk    100,4 101,2 

  borovice       97,2 102,4 
 

 

  Tabulka 3 - Výpočet ceny palety v závislosti na indexaci a poměru dřeviny 

ISD  Q ICP 
dřevní hmota 65% 

 z 210 
ostatní náklady 35% 

z 210 
cena PETRO po 

indexaci 

7,1 2,982       

-0,6 -0,09       

    136 74   

0,4 0,11       

-2,8 -0,42       

celkem ICP 2,58     213,5 

 

Cenová formule: NC = (ppc*celkem icp)/100+ppc+ON 

isd ……………………… index surového dříví (ids = isd čsú - 100) 
icp ……………………… index cen palet (isd*pi) 
isd čsú …………………. index surového dříví ČSU 
pi ……………………….. poměrový index 
ppc …………………….. procentní podíl ceny dřevní hmoty v ceně palety 
celkem icp ……………. součet hodnot icp  
                                                                                                          

                                                                                              Zdroj: [vlastní zpracování, 2011] 
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Výsledky testování v B+K 

 
 

Tahová zkouška pytlové fólie 
 

  

2 % Secant 
Modul 

Mez pevnosti     
v tahu 

Přetržení 
Prodloužení 
při přetržení 

Tloušťka 
filmu 

N/mm2 N/15mm N/mm2 %   

MD 
Ø 373 Ø 28 Ø 38 Ø 650 120 µ 

Ø 320 / Ø 39 Ø 590 140 µ 

TD 
Ø 509 Ø 36 Ø 38 Ø 720 120 µ 

Ø 358 Ø 33 Ø 41 Ø 710 140 µ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: [Laboratoře B+K, 2011] 
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