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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá projektem týkající se zefektivnění a zlepšení podmínek 

v současném expedičním skladu. Teoretická část definuje základní pojmy skladování a 

řízení zásob. V analytické části je vypočítána skladová kapacita a sklad je detailně 

analyzován metodou štíhlého managementu a dalších vhodně vybraných metod. Na 

základě analytické části jsou navržena vhodná a realizovatelná řešení. V závěru této práce 

jsou řešení porovnána a jejich přínosy zhodnoceny. 

Abstract 

This bachelor thesis concerns a project of streamlining and improving conditions in 

current expedition warehouse. Theoretical part defines basic terms of storage and supply 

management. In analytical part storage capacity is calculated and warehouse is analyzed 

in detail by method of Lean Management and other well selected methods. Appropriate 

and feasible solutions are suggested based on the analytical part. These solutions are 

compared and their values are evaluated at the end of the thesis. 
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ÚVOD 

Při současných zvyšujících se nárocích na skladování, které je nedílnou součástí 

logistického systému, je pro podniky nezbytné neustále inovovat sklady a skladové 

technologie. Firmy nepřetržitě zvyšují svá výrobní střediska, kvůli čemuž se zvyšuje 

množství skladových zásob. Neustálé zvyšující se kvantita zásob je pro většinu podniků 

již neúměrné velká v porovnání s možnostmi prostorového využití příslušných skladů. 

Jelikož v současné době stále většina podniků využívá ve skladech statické regálové 

systémy a disponují velmi nízkou formou automatizace, dochází často k přeplnění kapacit 

skladů. 

Podniky si naštěstí začínají uvědomovat důležitost logistiky a skladování. Moderní sklady 

již disponují vysokou skladovou automatizací i novými technologickými prvky, které 

zajištují vysokou efektivitu manipulačních procesů i produktivitu práce.  

Vzhledem k neustálé sílící konkurenci je pro podniky nutné investovat do moderních 

skladových technologií. Novodobé skladovací technologie využívají moderní ERP 

systémy, které napomáhají řízení skladu. Kromě nejmodernějších modulů pro řízení 

skladových procesů disponují moderní sklady již zmiňovanými automatizovanými 

skladovými systémy. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je vyhodnocení současného stavu řízení zásob v expedičním skladu a na 

základě zjištěných nedostatků pak stanovení návrhů na zlepšení.  

Podnik v současné době již nedisponuje dostatečným prostorem pro skladování materiálu 

v expedičním skladu kvůli neustálé navyšující se výrobě. Krabice v regálových 

soustavách není již možné fyzicky zaplnit dalšími výrobky, kvůli čemuž se některé nově 

příchozí výrobky hromadí v kartonových krabicích mimo regálové pozice. Z důvodů 

velkého množství uskladněného materiálu není již pro sklad možné přijímat další zásoby 

do základních evidovaných skladových míst. Práce za současných podmínek probíhá pro 

pracovnice velmi obtížně, jelikož si spousty skladových pozic musí pracovnice buď 

pamatovat, nebo si jednotlivé pozice zapisovat zvlášť na evidenční list a poté tyto 

informace sdílet se svými kolegyněmi. 

Aby mohl být hlavní cíl naplněn, byly stanoveny dílčí cíle, které jsou: 

• zpracování teoretických východisek, 

• vypracování detailní analýzy expedičního skladu, 

• identifikace problému, 

• vyhodnocení analýz, 

•  zpracování návrhů na zvýšení kapacity skladu, 

• zhodnocení přínosů navržených řešení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce bude představena tématika pomocí odborné literatury, jednotlivé 

okruhy se budou zaměřovat na řízení zásob, skladování, logistické technologie a další 

metodiky. Získané informace a vědomosti v oblasti logistiky budou využity v analytické 

a návrhové části bakalářské práce. 

1.1 Logistika 

Logistika se týká nejenom sféry výrobní, ale setkáváme se s ní i v každodenním životě. 

Všechny podniky či organizace jsou s logistikou velmi úzce spjaty včetně subjektů, jako 

jsou školy, nemocnice či subjekty poskytující obchodní či finanční služby (Lambert, 

Ellram a Stock, 2005, s. 3). 

Metody, které v logistice poznáváme, nejsou přímou tvorbou logistického managementu. 

Poznatky, které logistika využívá, jsou z různých vědních oborů jako produktivita či 

ergonomie. V logistice se můžeme setkat se spoustou rozhodovacích úloh, které jsou 

řešeny pomocí operační analýzy. K řešení těchto úloh se používá metoda matematického 

programování, pod kterou se člení další řada technik a různých metod (Drahotský a 

Řezníček, 2003, s. 3). 

1.1.1 Definice logistiky 

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

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

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

vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka 

(při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a 

v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku“ (Sixta a 

Mačát, 2005, s. 25). 

1.2 Pasivní prvky logistických systémů 

Mezi pasivní prvky logistických systému můžeme zařadit materiál, přepravní prostředky, 

obaly, odpad a informace. Pohyby těchto pasivních prvků z místa jejich vzniku do místa 

a okamžiku jejich výroby či spotřeby tvoří velkou měrou hmotnou část logistických 
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řetězců. Všechny operace, které jsou vykonávané s pasivními prvky, nevykazují žádný 

technologický charakter. 

Pasivními prvky můžeme nazývat manipulovatelné, přepravované nebo skladovatelné 

kusy, jednotky nebo zásilky. Cílem manipulačních, přepravních či kompletačních 

operací, které pasivní prvky musí vykonat, je překonat prostor a čas. U takových operací 

zahrnujících materiál, díly, výrobky aj. nedochází ke změně množství ani podstaty (Sixta 

a Mačát, 2005, s. 173). 

1.2.1 Manipulační a přepravní prostředky 

Manipulační jednotka je množství materiálu, s kterým se dá manipulovat, aniž by bylo 

nutné tento materiál nějak modifikovat, s manipulační jednotkou se manipuluje jako 

s jediným kusem. Přepravní prostředek je technický prostředek (paleta, kontejner), který 

slouží k ulehčení manipulace či přepravy daného materiálu. 

Mezi základní přepravní prostředky patří ukládací bedny a přepravky, palety, roltejnery, 

přepravníky, kontejnery či výměnné nástavby. Ukládací bedny a přepravky se vyrábějí 

ve čtyřech variantách: rovné, zkosené, ukládací, zásuvkové (ukládací bedny) či skládací 

(přepravky). 

Ukládací bedny jsou přepravní prostředky, které se využívají jako základní prostředky 

pro přepravu a skladování materiálu ve výrobě a skladech. Pro jednodušší identifikaci 

jsou bedny často opatřeny štítky s identifikačními údaji. 

 

Obr. 1: Ukládací bedna 

Zdroj: RAJAPACK, © 2019 

Přepravky slouží k rozvozu materiálu, mají podobné vlastnosti jako ukládací bedny. 

S přepravkami může být, na rozdíl od ukládacích beden, které jsou přizpůsobeny k ruční 

manipulaci, manipulováno také mechanicky či automaticky, pomocí válečkových, 
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kuličkových či kladičkových dopravníků nebo regálových zakladačů (Sixta a Mačát, 

2005, s. 179‒180). 

 

Obr. 2: Euro přepravka 

Zdroj: TBA Plastové obaly, © 2019 

1.3 Aktivní prvky logistických systémů 

Aktivní prvky v logistickém systému plní funkce a realizují operace s pasivními prvky 

např. balení, tvorbu a rozebírání přepravních a manipulačních jednotek, přepravu, 

nakládku, vykládku, uskladňování, vyskladňování, přenos a uchování informací atp. 

Aktivní prvky se využívají jako prostředky a zařízení pro přepravu, manipulaci, 

skladování, balení atd., jenž jsou spojeny s budovami, manipulačními a skladovými 

plochami a dopravními komunikacemi. Mezi aktivní prvky se zařazují také samotní řídící 

pracovníci. 

Aktivní prvky jsou nejlépe vyjádřeny dle druhu operací, pro které je aktivní prvek 

vyhrazen, a podle druhu přemisťovacích pohybů, které jsou schopny tyto prvky 

vykonávat. Základní členění je rozděleno na manipulační prostředky a zařízení, dopravní 

prostředky a skladovací systémy (Sixta a Mačát, 2005, s. 221). 

1.4 Skladové hospodářství (skladování) 

Velmi důležitou částí logistického systému je skladování. Skladování tvoří spojovací 

článek mezi výrobci a zákazníky. Umožnuje uskladnění produktů (surovin, dílů či 

hotových výrobků) v prostředí, kde produkt vzniká, mezi místem vzniku a v místě 

samotné spotřeby. Skladování zabezpečuje a předává informace managementu o stavu, 

podmínkách a rozmístění skladovaných výrobků. Sklady umožnují překlenout prostor 

a čas. Na jedné straně jsou zásoby výrobní, které umožnují plynulost výroby, a na straně 

druhé jsou zásoby obchodní, které zajištují plynulé zásobování obyvatelstva (Sixta 

a Mačát, 2005, s. 131). 
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Podle (Jurová, 2016, s. 197) je skladování otázkou „která ve způsobu řešení aplikuje 

exaktní, kauzální, ale i heuristické přístupy, Hlavním východiskem identifikace 

skladování jsou interní potřeby podniku (např. fyzikální vlastnosti, druh a velikost zásob 

atp.), ale i externí potřeby dalších článků logistického řetězce (tzn. zákazník, forma, 

způsob dopravy a přepravy, složitost manipulace, počet distribučních článků aj.), což by 

mělo být řešeno v kombinaci geografických podmínek specifických vlastností určitých 

lokalit.“ 

1.5 Základní skladové funkce (důvody skladování) 

Realizace sjednocení velkého množství ekonomických toků se považuje za základní úkol 

skladu, mezi hlavní důvody skladování se řadí následující funkce: 

• Vyrovnávací funkce je využívána v případě odchylek materiálového toku, 

materiálové potřeby z hlediska kvantity, kvality a uspořádání času, 

• Zabezpečovací funkce se pojí s nepředvídatelnými riziky, která mohou nastat 

během výrobního procesu nebo z důvodu kolísání potřeb na odbytových trzích 

a z časových posunů dodávek na zásobovacích trzích, 

• Kompletační funkce se zabývá kompletací zboží na základě požadavků 

jednotlivých prodejen nebo dílen, 

• Spekulační funkce je odvozená z očekávaného zvýšení cen na zásobovacích 

a odbytových trzích, 

• Zušlechťovací funkce vyplývá z jakostních změn stavu uskladněného zboží 

(např. stárnutí, zrání atd.) (Stehlík a Kapoun, 2008, s. 72). 

1.6 Skladové operace 

Rozlišujeme tři základní funkce skladových operací: přesun produktů, uskladnění 

produktů a přenos informací. 

1.6.1 Přesun produktů 

• Příjem zboží – zahrnuje vybalování, vykládání, aktualizaci záznamů, kontrolu 

stavu zboží a překontrolování původní reklamace, 
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• Transfer či ukládání zboží – hlavním úkolem je přesun produktů do skladu, 

uskladnění a další přesuny, 

• Kompletace zboží podle objednávky – přeskupování jednotlivých produktů dle 

přání a požadavků zákazníka, 

• Překládka zboží (cross-docking) – při překládce se zboží vůbec neuskladňuje, 

zboží z místa příjmu putuje přímo do místa expedice, 

• Expedice zboží – kontrola zboží podle objednávky, zabalení zboží a přesun 

zásilek do dopravního prostředku. Expedice zboží zahrnuje také úpravu 

skladových záznamů (Drahotský a Řezníček, 2003, s. 19). 

1.6.2 Uskladnění produktů 

• Přechodné uskladnění – tento typ uskladnění je nezbytný pro doplňování 

základních zásob, 

• Časově omezené uskladnění – takovéto omezení se týká pouze zásob, které 

nemohou být dlouho skladovány z důvodů své nadměrnosti (tzv. nárazníkové 

nebo pojistné zásoby). Důvody pro udržování těchto zásob jsou: sezónní 

poptávka, kolísavá poptávka, úprava výrobků, spekulativní nákupy či zvláštní 

podmínky obchodu. 

1.6.3 Přenos informací 

Pojem přenos informací zahrnuje ucelené hledisko o stavu zásob, umístění zásob, stavu 

zboží v pohybu, vstupních a výstupních dodávek, zákazníků a komplexní využití 

skladových prostorů (elektronická výměna dat, technologie čárových kódů). 

Technologie čárových kódů výrazně zjednodušuje práci ve skladu, usnadňuje činnosti 

evidence materiálu a zboží na skladě. Jakmile se odečte čárový kód, zobrazí se informace 

o konkrétním druhu materiálu či zboží, které se ihned poté automaticky přičte na sklad 

bez jakýchkoliv dalších operací. 

Elektronická výměna dat hraje důležitou roli při zefektivnění a zkvalitnění přenosu 

informací v informačním systému. Aby mohly všechny funkce na sebe při skladování 
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navazovat, je nezbytně důležité propojení všech počítačů v místní síti (Drahotský 

a Řezníček, 2003, s. 20). 

1.7 Řízení zásob 

V současné době je řízení zásob ve středu pozornosti, firmy jsou stále více 

přesvědčovány, že kvalitní řízení zásob může přinést efektivní změnu hospodářského 

výsledku podniku (Jurová, 2013, s. 88). 

Důležitou roli při řízení zásob hraje dodavatelský řetězec, jelikož definuje, jak řídit tok 

výrobků při požadované úrovni služeb za přijatelnou cenu. Pohyb a tok výrobků jsou 

významnými činiteli v řízení zásob. V případě, že dojde k zastavení toku, přidaná 

hodnota výrobku vznikne pouze tehdy, nejedná-li se o výrobek, který nabývá hodnotu 

dlouhodobě (Emmet, 2008, s. 43). 

Důvodů pro udržování zásob je hned několik, některé jsou spojeny s plánováním 

a řízením materiálu, další jsou úzce spojeny s charakterem poptávky nebo technologií 

výroby. Nejčastější důvody pro udržování zásob jsou: úspory z rozsahu, vyrovnání 

nabídky a poptávky, ochrana před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce, ochrana v době 

cyklu objednávky, nespolehlivost v dopravě, nespolehlivost dodavatele, velké 

vzdálenosti mezi logistickými články, technologické důvody, nižší kvalita materiálu či 

uspořádání výrobního závodu (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012, s. 94). 

1.7.1 ABC analýza 

Při provádění analýzy výrobků je velmi užitečnou pomůckou zjištění rychloobrátkové 

či pomalu obrátkové kategorizace položek pomocí ABC analýzy. Zahrnuje klasickou 

Paretovu analýzu, která je pojmenovaná po italském ekonomovi, který skrz výpočetní 

odhad určil, že 80 % majetku spočívá v rukou 20 % obyvatel. Paretovo pravidlo bývá 

také vyjádřeno jako poměr 80/20, tedy jinými slovy, 20 % položek tvoří 80 % zisku 

(Emmet, 2008, s. 38). 

V závislosti na účelu použití je ABC analýza rozdělena do tří kategorií: 

• Kategorie A – klíčové položky, které mají pro organizaci zásadní význam, 

přibližně 20 % položek tvoří 80 % obratu, 

• Kategorie B – středně důležité položky, přibližně 15 % položek tvoří 15 % obratu, 
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• Kategorie C – velké množství málo obrátkových položek, přibližně 65 % položek 

s 5 % obratem.  

 

Obr. 3: ABC analýza 

Zdroj: BENEFICO, © 2019 

1.8 Klasifikace zásob 

Zásoby jsou členěny podle následujících kritérií: 

• stupně rozpracování, 

• účetních předpisů, 

• funkčního hlediska, 

•  použitelnosti (Sixta a Žižka, 2009, s. 62). 

1.8.1 Podle stupně rozpracování 

Zásoby se běžně dělí na výrobní zásoby (suroviny, materiály, paliva, náhradní díly, 

nástroje, obaly, obalové materiály), zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary 

a nedokončené výrobky), zásoby hotových výrobků (distribuční zásoby) a zásoby zboží 

(produkty nakoupené za účelem dalšího prodeje) (Sixta a Žižka, 2009, s. 62).  
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1.8.2 Dle účetních předpisů 

Členění zásob dle účetních předpisů je téměř totožné s původním klasifikačním 

systémem. Liší se skladbou položek v jednotlivých kategoriích. Členění zásob dle 

účetních předpisů rozpoznává nakupované zásoby, které zahrnují skladový materiál 

(suroviny, základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, obaly, náhradní díly 

či skladovací zboží) a zásoby vlastní výroby, do kterých patří (výrobky, nedokončená 

výroba, polotovary a zvířata) (Sixta a Žižka, 2009, s. 63). 

1.8.3 Dle funkčního hlediska 

• Obratová zásoba 

U tohoto typu zásoby se můžeme často setkat s pojmem běžná zásoba. Takový typ zásoby 

je využíván v případě, když je ekonomičtější výrobky objednávat, vyrábět nebo 

expedovat v dávce. Kvantita takových objednávek je v jednotlivých dávkách větší než 

přímá spotřeba. To, jakou velikost bude mít dávka, se vztahuje mimo jiné i ke zkrácení 

přestavovacích časů ve výrobě, k nákladům spojeným s umisťováním a příjmem 

objednávek, k možnosti získat určité množství rabatu. 

• Pojistná zásoba 

Pojistná zásoba zabezpečuje potřebné výrobky či materiál v případě výkyvů v poptávce 

během dodací lhůty nebo při kolísání v dodací lhůtě. Taková zásoba se nazývá přídavná 

a udržuje se často s obratovou zásobou. Pojistná zásoba roste exponenciálně společně 

se zvyšováním služeb zákazníkům. 

• Zásoba pro předzásobení 

V případě, že výkyvy známe dopředu, využívá se zásoba pro předzásobení, tyto výkyvy 

nastávají v přísunu a odsunu zásob. Samotné kolísání zásob nastává v důsledku uzavření 

firmy či při sezónních jevech apod. Materiál pro předzásobení by se měl vyrábět za stavu, 

který vyžaduje úzkoprofilovou kapacitu. 

• Vyrovnávací zásoba 

Vyrovnávací zásoba se využívá pro zachycení malých nepředvídatelných výkyvů. 

Pomocí této zásoby se může zabránit prostojům práce linek či strojů. 
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• Zásoba v logistickém kanále 

Jedná se o zásoby, které mají již své požadované místo určení, ale na toto místo určení 

ještě zásoba nebyla dodána. 

• Dopravní zásoba 

Účelem dopravní zásoby je přeprava materiálu mezi podniky a sklady či sklady 

a zákazníky. Všechen materiálový tok, který putuje z jednoho místa do druhého, je 

označován jako dopravní zásoba (Jurová, 2013, s. 88‒89). 

1.9 Vybrané metody JIT a KANBAN 

1.9.1 Just-In-Time 

Počátky metody Just-In-Time sahají do 30. let 20. století. Koncept JIT je založen 

na propojení procesů a zdrojů mezi odběrateli a dodavateli v logistickém řetězci. Podle 

této metody by odběratel měl obdržet zboží v čase, kvalitě, obalu, označení, místě 

a množství, které požaduje, a to včetně dokumentace. Metoda JIT nepojednává o 

přenesení povinností od odběratele na dodavatele, ale o koordinaci mezi dvěma články 

logistického řetězce (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012, s. 165). 

Výhody metody JIT: 

• zkrácení průběžné doby skladování, 

• vyšší produktivita, 

• lepší dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

Nevýhody metody JIT: 

• náklady na implementaci, 

• přílišná závislost mezi odběratelem a dodavatelem (Jirsák, Mervart a Vinš, 

2012, s. 171‒173). 

1.9.2 Kanban 

Systém Kanban patří mezi prvky Toyota Production System. Tato metoda je určena 

k plánování a řízení materiálového toku na principu tahu. Základní podstatou metody 

Kanban je, že dodavatel vychystá či vyrobí a odešle objednávku odběrateli tehdy, až o ni 



22 

 

odběratel sám požádá pomocí příslušného signálu, který si obě dvě strany stanovily. 

Tradičním signálem byla plastová či papírová karta. V důsledku ztrácení karet se již 

využívá spíše E-kanban (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012, s. 151). 

Výhody metody KANBAN: 

• těsnější spojení materiálového a informačního toku, 

• nedochází k dlouhodobému skladování a zásoby jsou redukovány na minimum, 

• dodavatelé dodávají jen sortiment, na který dostali objednávku ve formě 

kanbanového signálu (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012, s. 152). 

Nevýhody metody KANBAN: 

• závislost odběratele na dodavateli, 

• vyšší náklady, 

• porušení kanban karty při manipulaci (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012, s. 154). 

1.10 Regálové systémy 

Sklady jsou běžně vybaveny různými regálovými systémy. Důležitým aspektem regálů 

je jejich konstrukce, využití, složitost manipulace v těchto systémech, využití prostoru 

a plochy skladu či možnostech mechanizace a automatizace jejich provozu (Gros, 2016, 

s. 305). 

• Policové regály 

Policové regály s jednoduchou konstrukcí jsou běžně používány pro skladování kusového 

zboží menších rozměrů a hmotností, skladování drobných dílů v rozdílných 

manipulačních obalech či krabicích apod. Tento skladový systém je dobře přizpůsobený 

pro skladování různého druhu zboží v různých velikostech. Police mohou být jednoduše 

přizpůsobeny a upravovány pro různé druhy materiálu, velikosti krabic či přepravek. 

Systém vyžaduje ruční obsluhu s nenáročnou a poměrně dobře cenově dostupnou 

manipulační technikou (Gros, 2016, s. 305). 

• Paletové regálové systémy 

Paletové regálové systémy jsou nejrozšířenější skupinou regálů ve skladech. Tyto 

systémy jsou nejčastěji stavěny ve výškách od 7 do 45 m, šířka uliček je od 1 do 3 m 
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podle použitých manipulačních prostředků. Paletové regály jsou rozděleny svislými 

sloupky do sekcí, v kterých je možné uložit tři (při šířce palet 800 mm) nebo dvě (pří 

šířce 1 000 mm) palety. Tyto regály jsou využívány pro skladování nejrůznějších 

materiálů od krabicových obalů až po několika set kilové sudy (Gros, 2016, s. 306). 

• Spádové gravitační regály 

Spádové gravitační regály jsou využívány pro skladování různého druhu zboží. Regály, 

které jsou nakloněny, jsou opatřeny válečkovými tratěmi a pohyb zboží je na nich 

zabezpečen gravitačními silami. U tohoto typu regálů lze dosáhnout vysokého využití 

skladovacího prostoru (Gros, 2016, s. 311). 

• Mobilní regálové sestavy 

Jedná se o regálovou soustavu umožňující skladovat paletové zásoby, fungují na 

podobném principu jako paletové regálové systémy, ale s tím rozdílem, že je možné celé 

regály posouvat. Lze tak výrazně navýšit využití skladovací plochy a snížit počet uliček 

na minimum. Nicméně systém je drahý a manipulace v tomto systému je poměrně složitá 

a pomalá (Gros, 2016, s. 312). 

• Stromečkové regály 

Stromečkové regály se využívají pro skladování dlouhých předmětů, rour, profilů 

z různých materiálů, dřevěných desek, plechů atd. Regály tedy mohou mít různé tvary 

a mohou být upraveny pro různé druhy uložení výrobků. Regály jsou zhotovovány 

dodavateli na míru. Šířka uliček bývá upravena tak, aby splňovala požadavky 

specializovaných manipulačních prostředků. Mezi hlavní výhody patří usnadněná 

manipulace s rozměrnými výrobky a poměrně nízké počáteční náklady (Gros, 2016, s. 

313‒314). 

• Horizontální a vertikální karuselové, páternosterové zásobníky 

Automatizované regálové systémy patří k nejdražším skladovacím systémům vůbec. 

Uplatňují se především pro drobné a nákladné součástky v malých a středních podnicích 

se středně rozsáhlým sortimentem. Podstatou tohoto skladování jsou police umístěné 

na vertikálních nebo horizontálních dopravnících, do kterých se uskladňuje materiál 

či krabice po více kusech. Kompletace takových systémů je středně rychlá a zajišťuje 
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vysokou úroveň ochrany zboží. Systémy také umožnují výrazně zlepšit ergonomii 

pracovišť. Zavedení tohoto systému je investičně velmi náročné (Gros, 2016, s. 315). 

1.11 Štíhlý management 

Štíhlý management je soubor operací, které se věnují v podniku principu štíhlé výroby, 

tedy zaměřují se na co nejefektivnější možnou výrobu. Toto uplatnění se může mimo 

výrobu vztahovat na všechny podnikové činnosti, které se nachází v logistickém řetězci. 

Uplatnění štíhlého managementu je zaměřeno především na klíčového zákazníka, který 

tvoří konečnou hodnotu (Bartošek, Šunka a Varjan, 2014, s. 30). 

1.11.1 Principy štíhlého managementu 

Principů, které se zabývají štíhlým managementem, je mnoho, mezi základní metody 

a varianty je možné zahrnout: spojení znalostí a odpovědnosti, standardizace, zabránění 

plýtvání a chybám, flexibilita, zpětná vazba, spolupráce a týmová práce, zaměření na 

zákazníka, synchronizované a plynulé materiálové toky, snaha o neustálé zlepšování, 

schopnost reengineeringu a změn (Bartošek, Šunka a Varjan, 2014, s. 30‒31). 

1.11.2 Zabránění plýtvání a chybám 

Každá chyba, která v podniku nastane, je narušením procesu, a proto by měly být příčiny 

řešeny co nejrychleji. Nejlepší možné řešení je, když se podaří jednotlivé chyby úplně 

odstranit, bohužel ne vždy je to možné. Někdy se podaří tyto chyby pouze redukovat či 

eliminovat pomocí patřičné kontroly či testu. V praxi bez testování nelze chybám 

zabránit, nejefektivnější formou zavádění testování je až těsně před expedicí, ve formě 

finálního testu, například funkčnosti procesu (Bartošek, Šunka a Varjan, 2014, s. 31). 

Plýtvání je rozděleno na základních 7 druhů: 

• Plýtvání z důvodu nadprodukce – tento druh plýtvání vzniká výrobou většího 

množství materiálu, než je zákazníkem poptáváno. Hlavními důvody vzniku 

nadprodukce je možnost využití veškerých výrobních kapacit, a tím dochází k 

zvýšení produktivity podniku, nebo pro případ výpadku či výkyvu spotřeby. 

• Plýtvání z důvodu nadbytečných zásob – tento typ plýtvání se týká skladování 

jakéhokoliv materiálového toku, hotových výrobků, rozpracované výroby či 
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polotovarů. Na všechny položky, ať už hlavní či pomocný materiál, vznikají 

podniku zbytečné finanční náklady na držení zásob, které by se mohly využít 

v jiném sektoru. 

• Plýtvání způsobené defekty – jedná se o plýtvání z důvodu výroby nekvalitních 

či neshodných výrobků, které na sebe vážou zbytečné náklady navíc. Tyto 

náklady jsou spojeny s opravami výrobků, opravami poškozeného stroje či 

přesčasy zaměstnanců. 

• Plýtvání z důvodu zbytečných pohybů – pohyby po pracovišti, které nejsou 

nutné, nepřináší produktu hodnotu navíc. Jen málokterý pohyb pracovníka na 

pracovišti přidá materiálu hodnotu, hodnotu pohybu pracovníka může přidat 

například montáž součástek na výrobek. 

• Plýtvání z důvodu špatného zpracování – jedná se o plýtvání, které je možné 

identifikovat v procesu výroby. Může se jednat o vznik otřepů z nespolehlivého 

stroje, špatné rozmístění montážních linek či neúměrně náročnou kontrolu kvality. 

Obvykle stačí k odstranění tohoto druhu plýtvání zdravý rozum. 

• Plýtvání z důvodu prostojů – jde o plýtvání, které kvůli čekání pracovníků 

nevytváří přidanou hodnotu danému procesu. Jedná se zejména o prostoje 

z důvodu poruchy stroje, nedostatku materiálu, nerovnoměrné výroby, ale také 

absence potřebných informací či přílišné množství administrativy. Plýtvání v této 

oblasti může trvat několik vteřin či minut. 

• Plýtvání v oblasti dopravy – výroba se v podniku neobejde bez externí a interní 

dopravy. Náklady navíc v oblasti dopravy vznikají převážně mezi jednotlivými 

úseky v interní dopravě, přičemž náklady na tuto dopravu znamenají plýtvání 

(Jurová, 2016, s. 88‒89). 

1.12 Metody a nástroje pro identifikaci plýtvání 

Nástroje pro identifikaci plýtvání slouží především k analýze aktuálního stavu. Aby bylo 

možné dosáhnout cílového stavu, je nutné získání vědomostí a znalostí procesu 

v kombinaci s identifikacemi jednotlivých metod a analýzy plýtvání. Je nezbytné 

se zaměřit na činnosti v hodnototvorném toku a v případě potřeby provést detailní rozbor 

těchto činností. Pomocí analyzování jednotlivých činností a pohybů, které přináší, 
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či nepřináší hodnotu, vznikne ucelený obraz činností, pro které je možné vytvořit návrhy 

na zlepšení (Bartošek, Šunka a Varjan, 2014, s. 36). 

1.12.1 Snímek pracovní činnosti 

Použití metody snímku pracovní činnosti není komplexní, omezuje se pouze na vybrané 

pracoviště. Pokud chceme, aby snímek pracovní činnosti byl relevantní, je ideální 

provádět snímkování stejné operace na více pracovištích či snímkovat více pracovníků 

provádějících stejné činnosti, kvůli vyloučení subjektivity. Jedná se o velmi jednoduchou 

metodu, u které je potřeba měřit a zaznamenávat čas a poté vyhodnotit, zdali se jedná o 

činnosti produktivní či neproduktivní (Bartošek, Šunka a Varjan, 2014, s. 40). 

1.12.2 Spaghetti diagram 

Jedná se o jednu z nejjednodušších metod analýzy materiálového toku, která se využívá 

při hledání nejvhodnější přepravní cesty či návrhu layoutu pracoviště. Hlavním principem 

metody je zakreslení každého pohybu pracovníka po pracovišti v přesném časovém 

úseku. Pro zaznačení každého pohybu se využívají odlišně barvy. V případě, že pracovník 

vykoná zbytečnou cestu/pohyb na pracovišti, je tato cesta zaznačena jinou barvou než 

běžné pracovní činnosti (Jurová, 2016, s. 219). 

 

Obr. 4: Spaghetti diagram 

Zdroj: ALLABOUTLEAN, © 2015  
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1.12.3 Postupový diagram 

Postupový diagram se používá pro analýzu věcné, časové a prostorové stránky 

logistických či výrobních procesů. Hlavním cílem postupového diagramu (procesní 

analýzy) je vyobrazit posloupnost všech manipulačních, technických a kontrolních 

operací na produktu či v určitém procesu. Postupový diagram využívá jednoduchých 

symbolů, které mohou být v případě potřeby rozšířeny o doplňkové symboly pro ložné 

operace, vážení a balení (Jurová, 2016, s. 219‒220). 

 

Obr. 5: Symboly procesní analýzy 

Zdroj: API – Akademie produktivity a inovací, © 2020 

1.12.4 Procesní modely (vývojový diagram) 

Procesní modely se využívají jako vazba mezi obecnými modely podniku a detailními 

diagramy procesů. Jsou určeny pro zobrazení jasného přehledu souvislostí, vazeb 

a vztahů mezi činnostmi. Mohou mít formu jednoduchých tabulek či složitých 

hierarchických struktur podobných podnikové organizační struktuře (Svozilová, 2011, s. 

145‒146). 
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Obr. 6: Symboly vývojového diagramu 

Zdroj: GMprofi, © 2020 

1.12.5 Metoda „Pětkrát proč?“ 

Tato metoda vybízí účastníky zamýšlet se nad příčinami problémů do hloubky. 

Ve většině případů se metoda využívá jako volné pokračování diskusí nad diagramy, 

které již byly sestaveny. Hlavním účelem této metody je kladení si cílených otázek 

na jednotlivá témata, která povedou k jádru problému (Svozilová, 2011, s. 160). 

1.13 Návrh skladovacího systémů 

Přestože většina dodavatelů skladovacích systémů využívá spíše zkušenosti, intuici či 

simulační experimenty apod. při zavádění dílčích částí skladů, v novodobé literatuře lze 

nalézt doporučení pro identifikaci požadavků a klíčové kroky při postupu zavádění 

nových skladů (Gros, 2016, s. 355). 

1.13.1 Základní kroky při navrhování skladu 

V následující tabulce jsou popsány příkladově základní kroky navrhování skladu od 

autorů, kteří se touto problematikou zabývají již dlouhodobě.  
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Tab. 1: Postup pro zavedení nového skladového systému 

ROWLEY 2000 WATERS 2009 

RUSHTON, 

CROUCHER, BAKER 

2000,2006 

Formulace požadavků na 

systém a návrh omezení 

Odhad budoucí 

poptávky 

Formulace požadavků a 

omezení 

Specifikace požadavků skrz 

informace 

Předpověď požadavků 

na materiálové toky 

Specifikace nároků na 

získání informací 

Analyzování dat - 
Formulace základních 

principů funkce systému 

Výběr manipulačních jednotek - 
Hodnocení různých typů 

zařízení 

Formulace předpokládaných 

procesů 
- 

Návrh vnitřní a vnější 

dispozice skladu 

Identifikace dostupných zařízení 
Srovnání dostupných 

zařízení 

Návrh požadavků na 

informační systém a 

vrcholový systém 

Základní výpočet potřebných 

zařízení 

Kalkulace požadavků 

na prostor pro 

skladování a 

manipulaci 

Zhodnocení flexibility 

návrhu 

Identifikace vedlejších služeb 
Určení druhu materiálu, 

jenž by měl být u sebe 

Výpočet počtu potřebných 

zařízení 

Návrh variant dispozice skladu 
Zpracování plánu 

skladu 
Výpočet počtu pracovníků 

Výběr nejlepší varianty - 
Kalkulace provozních a 

investičních nákladů 

Kvantifikace výkonu skladu a 

výdajů 

Realizace stanovených 

plánů 

Srovnání návrhu a 

požadavků 

Ověření funkce skladu na 

simulačním modelu 
- 

Dokončení vybrané 

varianty 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Gros, 2016, s. 356   
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Při analýze současného stavu bude důkladně vyhodnocena komplexní funkčnost všech 

procesů v expedičním skladu TM23. Vzhledem k tomu, že se k expedičnímu skladu 

vážou i jiná pracoviště, bude součástí analýzy také pracoviště dokončovacích operací a 

samotná expedice, nicméně tato pracoviště budou analyzována pouze okrajově bez 

rozebírání detailních informací. Na základě získaných údajů z analýz budou detailně 

vypracovány vlastní návrhy řešení. V úvodních odstavcích bude v krátkosti představena 

společnost THERMACUT, k.s. 

 

Obr. 7: Logo společnosti 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

2.1 Představení společnosti 

Společnost THERMACUT, k.s., která sídlí v Uherském Hradišti, je jedna z největších 

výrobců spotřebních dílů, náhradních dílů a hořáků pro plazmové řezání a svařování 

v Evropě. Produkty, které firma vyrábí, jsou vylepšenými náhradami dílů originálních 

výrobků, tedy nejedná se o OEM výrobky ani o výrobky kopírované od jiných firem. 

Samotné výrobky jsou vyráběny s nadstandardní kvalitou, díky čemuž vytváří přidanou 

hodnotu pro stálé i potencionální nové zákazníky v podobě vysoko jakostních produktů 

a příznivé ceny.  

2.1.1 Historie a současnost 

Společnost byla založena v roce 1990 v americkém státě New Hampshire pod původní 

značkou ZAP Plasmatherm, kde svoji činnost začala formou telefonního prodeje. Na 

počátku svého působení měla firma tři zaměstnance a prodávala výrobky přímo 

koncovým zákazníkům. Veškerá produkce byla určena jen pro vývoz až do roku 1996, 
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kdy bylo otevřeno obchodní oddělení a spotřební díly a hořáky pro plazmové řezání se 

začaly prodávat na trzích po celé Evropě. 

V roce 2012 firma THERMACUT koupila firmu HOLMA® AG, která se zabývala 

výrobou špičkových spotřebních dílů na řezání laserem. Cílem této koupě bylo 

uspokojení dlouhodobé poptávky zákazníků po kvalitních laserových dílech. V roce 2017 

změnila své právní působení na komanditní společnost.  

Od roku 2016 se firma snaží posunout do pozice výrobce plnohodnotné řady originálních 

plazmových produktů, přičemž s touto novou vizí se firma rozhodla změnit i svůj slogan, 

který nese název „THE CUTTING COMPANY“, a přetrvává dodnes. 

2.1.2 Vývoj a výzkum firmy 

Firma klade tvrdý důraz na výběr kvalitních uchazečů a také se snaží již dlouhodobě 

spolupracovat s regionálními školami. V roce 2019 společnost THERMACUT, k.s., 

začala realizovat projekt na výstavbu nové výrobní haly. Do budoucna bude hala sloužit 

jako modernizované výrobní středisko s novými kancelářemi, výrobou i expedičním 

skladem. 

2.1.3 Řízení lidských zdrojů 

Společnost THERMACUT, k.s., zaměstnává k 1. 1. 2020 přes 280 zaměstnanců. 

Fluktuace dle interních materiálů společnosti klesla z 16,6 % na 14 %. Více než 40 % 

zaměstnanců pracuje ve společnosti déle než 10 let, což svědčí o výborném kolektivu ve 

firmě a fantastickém platovém ohodnocení. V rámci různých benefitů firma nabízí svým 

zaměstnancům příspěvek na penzijní pojištění, různé vzdělávací programy či školení. 

Mimo zákonných školení probíhají ve společnosti THERMACUT, k.s., jazykové kurzy 

angličtiny, ruštiny nebo němčiny. Firma také poskytuje závodní stravování a investuje do 

pracovních oděvů a ochranných pomůcek pro zaměstnance. 

2.1.4 Produktové portfolio 

Společnost THERMACUT, k.s. má velmi rozsáhlou základnu výrobků, mezi těmito 

výrobky se nachází originální díly, náhrady originálních spotřebních a náhradních dílů, 

kompletní hořáky a spotřební díly pro originální výrobce v oblasti plazmového řezání, 
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svařování a nově také laserového řezání a řezání plamenem. V samotném výrobním a 

prodejním sortimentu lze nalézt více jak 130 hořákových řad. 

 

 

Obr. 8: Ukázka produktového portfolia 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

2.1.5 Organizační struktura společnosti 

Společnost je rozdělena na několik úseků, celkem má firma 13 oddělení, mimo úseky 

jako personální, finanční či průmyslové oddělení má firma i oddělení logistické 

a výrobní, jelikož společnost součástky nejenom dováží, ale i vyrábí. Celá organizační 

struktura podniku je graficky zpracována na (Obr. 9) (Výroční zpráva, 2018). 
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Obr. 9: Organizace společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 
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2.2 Analýza základních údajů 

Analyzovaný sklad TM23 společnosti THERMACUT k.s., se nachází v propracovaném 

komplexu tří pracovišť, která jsou vzájemně propojena. V první části se nachází 

pracoviště dokončovacích operací, toto pracoviště se skládá z šaten pro pracovnice, 

pracoviště pro balení výrobků, pracoviště s laserem a kanceláře, v které se nachází 

vedoucí směny a pracovnice zpracovávající zakázky. Ve druhé části haly je situován 

expediční sklad a v poslední části objektu se nachází pracoviště expedice. 

Z důvodu více situovaných pracovišť v jednom objektu, bylo nutné pro vypracování 

analýzy současného stavu směřovat pozornost i na dílčí operace, které probíhají nejen v 

samotném expedičním skladu, ale také na pracovišti dokončovacích operací. Pracoviště 

dokončovacích operací slouží převážně k balení a kontrole výrobků, které jsou následně 

přemisťovány do expedičního skladu nebo v jednotlivých případech přímo do expedice. 

Další operace, které na pracovišti probíhají, jsou například lepení štítků či montáž 

specifických prvků na součástky. Jakmile jsou výrobky zabaleny, ukládají se na patřičné 

pozice do expedičního skladu, odkud putují do expedice, kde je překontrolována jakost 

součástek. Pokud nenastává žádný problém a všechny údaje o výrobcích se shodují 

s výdejním listem, jsou manipulační jednotky (dále MJ) s výrobky zabaleny na euro 

palety a předány přepravním společnostem k rozeslání zákazníkům. 

Vlivem nárůstu počtu vyráběných součástek a jistou měrou zvyšující se poptávky, 

dochází k hromadění MJ se součástkami mimo regálové pozice, kde MJ nejsou dostatečně 

označené a vizuálně identifikovatelné. V případě neřešení této problematiky 

v dlouhodobém časovém horizontu mohou vznikat přidružené problémy. Již za 

současného stavu je místy velmi složitá orientace, manipulace a uskladňování výrobků 

kvůli vznikajícím skladovým pozicím mimo policové regály. 

Základní vstupní údaje při analyzování expedičního skladu společnosti THERMACUT, 

k.s: 

• celková plocha expedičního skladu: 225 m2 

• analyzovaná skladová plocha 175 m2 

• světlá výška skladu ‒ 3 200 mm, 

• maximální nosnost plochy skladu ‒ 1 450 kg/m2, 
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• manipulační jednotky využívány ve skladu – kartonové krabice/ přepravky, 

• počet součástek ve skladu hotových výrobků TM23 – cca 490 000 kusů, 

• rozměry skladovaného materiálu vyjádřeno v procentech (včetně krabiček 

a sáčků, v kterých je materiál uložen) ‒ rozměry materiálu: 150 mm (70 % 

materiálu); 150–200 mm (25 % materiálu); 200 mm a více (5 % materiálu), 

• maximální nosnost policového regálu – 1 250 kg, 

• identifikované zásoby skladu TM23 – běžná zásoba, pojistná zásoba, 

technologická zásoba, 

• využití metody JIT – cca na 150–200 kusů výrobků se vztahuje metoda  

JUST-IN-TIME (součástky jsou z výroby či přijaté dodávky směřovány přímo 

na expedici), 

• manipulační prostředky – manipulační schůdky, manipulační košíky a vozíky, 

• integrovaný firemní ERP systém pro řízení skladu – FOSS mobile, 

• pracovní doba – dvousměnný provoz, směna 7,5 hodiny, 5 dní v týdnu, 

• počet pracovnic vykonávajících skladové operace – 2 pracovnice. 

2.2.1 Pracoviště dokončovacích operací 

Na dokončovacím pracovišti probíhají operace laserování, kontrolování výrobků, montáž 

o-kroužků, štítkování a balení výrobků. 

• Balení výrobků – pracoviště dokončovacích operací má v místnosti rozmístěné 

čtyři velké zdvojené stoly, na kterých může pracovat zároveň až 22 pracovnic. Při 

procesu balení jsou výrobky rozdílných velikostí usazovány do krabiček či sáčků 

podle jejich rozměrů. V případě, že se výrobky ukládají do krabiček, jsou 

vakuovány, aby odolaly náročným skladovacím podmínkám. 

• Štítkování – proces štítkování se provádí na veškeré výrobky, které projdou 

balením a kontrolou, jakmile jsou výrobky překontrolovány, polepí se štítky 

s referenčním číslem a poté jsou připraveny na balení do krabiček či sáčků. 

• Kontrola – každá součástka musí být vizuálně zkontrolována, zdali je 

v perfektním stavu bez jakýchkoliv vad. Pokud pracovnice shledá některý 
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z výrobků vadný, je umístěn do připravených nádob na zmetky. Kontroluje 

se hlavně povrch součástky a jejich čistota. 

• Montáž, komplementace – některé součástky musí být před balením ještě 

okroužkovány. Na danou součástku se aplikuje gumový kroužek, a až poté může 

být součástka balena do sáčků či krabiček. 

• Laserování – tímto procesem prochází až 90 % výrobků. Na pracovišti 

dokončovacích operací je umístěn laser, kde jsou na součástkách prováděny 

laserové operace za přítomnosti jednoho pracovníka. 

Na následujícím layoutu (Obr. 10) můžeme zpozorovat detailní vyobrazení pracoviště 

dokončovacích operací. Součástky z výroby směřují na příjmový sklad (1), ve kterém se 

nachází laser a regály pro dočasné uskladnění výrobků. Zde jsou některé výrobky, které 

přišly z výroby, dočasně uloženy do regálů (2). Ostatní součástky, které nebyly označeny 

při výrobě, putují na laser (3), nebo v případě, že označeny byly, jsou součástky 

přepraveny manipulačním prostředkem na pracoviště dokončovacích operací (4). Jakmile 

jsou součástky přepraveny na pracoviště dokončovacích operací, jsou pracovnicemi 

rozebrány pro překontrolování, montáž doplňujících součástek a následné balení do 

krabiček a sáčků, které pracovnice provádí u stolů (5). Zabalené výrobky dále putují na 

„výdejní stůl“ (6), kde jsou rozebrány skladnicemi a následně naskladňovány do 

expedičního skladu. 

V místnosti určené pro balení a kontrolu součástek se dále nachází počítač, který je 

vybaven ERP systémem pro řízení skladu (7). Vedle počítače se nachází tiskárna na tisk 

štítků (8), kterými jsou některé součástky označovány před umístěním do skladu. Ještě 

před samotným naskladněním si pracovnice musí zadat do ERP systému FOSS mobile 

referenční čísla daných výrobků, které budou naskladňovat, a až poté můžou být výrobky 

manuálně převezeny do expedičního skladu a uloženy do regálů. Dále se na pracovišti 

nachází šatna pro pracovnice a kancelář, z které řídí chod pracovišť pracovnice vedoucí 

směny. Vedoucí směny řídí všechny klíčové operace, sleduje vyřizování objednávek, 

komunikuje s vedením firmy, kontroluje jednotlivé stavy zásob v expedičním skladu, 

ukládá pracovnicím úkoly či pomáhá s řešením problémů při balících, skladovacích nebo 

expedičních činnostech.  
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Obr. 10: Layout pracoviště dokončovacích činností 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

2.2.2 Expediční sklad TM23 

Expediční sklad TM23 má celkově 26 uliček s regály. V celém skladě je celkově 

192 úložných regálů, přičemž 152 regálů je určeno pro výrobky vlastní výroby, zbylých 

44 regálů se využívá pro strategické položky a nakupované díly, které nebudou součástí 

další analýzy. Celková plocha expedičního skladu činí 225 m2 a plocha, v které se nachází 

regály se zásobami vlastní výroby, činí 175 m2. 

Tab. 2: Využití plochy skladu TM23 

Sklad TM23 Rozměry ploch Využití plochy v % 

Celý sklad TM23 225 m2 41 % 

Analyzovaná plocha skladu 175 m2 39 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 11: Rozložení expedičního skladu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Každá ulička má šířku 0,85 m a je určená pro pohyb a manipulaci s krabicemi. Ve skladu 

jsou z boku uliček rozmístěny manipulační jednotky, které slouží jako odkládací „košíky“ 

pro výrobky při vyskladňování či naskladňování a velkou měrou usnadňují práci 

skladnicím při manipulaci s těžkými břemeny. 

Hlavní ulička je ohraničená žlutými čárami a dosahuje šířky 1,25 m (Obr. 11). Jak již 

bylo zmíněno v předchozím odstavci, z boční strany regálů v hlavní uličce se nachází 

přepravní prostředky (vozíky) či krabice s výrobky, proto je průchodnost uličky místy 

značně omezená. Orientace regálové soustavy je řešena na šířku s podélnými uličkami 

mezi regály. 

Expediční sklad je průchozí objekt mezi pracovištěm dokončovacích operací a samotnou 

expedicí. V expedici se nachází několik stolů pro kontrolu výrobků, kam putují zásilky 

z expedičního skladu. Součástky zde pracovnice skladu po vyskladnění přenechávají 

k expedičním procesům (kontrole, balení). Uprostřed expedice se nachází balička určená 

pro zabalení výrobků na euro palety. Zabalené zboží je poté přepraveno pomocí 

přepravního prostředku na paletách do přistavených nakládacích vozidel. Všechny regály 

a jejich kapacity, které budou analyzovány a dále propočítávány, jsou označeny modrou 
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čarou na (Obr. 12). Procesy „naskladňování“ a „vyskladňování“ a jejich činnosti jsou 

znázorněny pomocí vývojového diagramu v příloze (I a II). 

 

Obr. 12: Expediční sklad a expedice 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

2.3 Analýza prostorových možností expedičního skladu 

V expedičním skladu byly analyzovány a zjištěny prvky, které nejsou řešeny úplně 

zdařile. Mezi tyto prvky, skrývající potenciál ke zlepšení, je možné zařadit skladování 

manipulačních jednotek, manipulace s běžnými a objemnými zásobami ve vyšších 

regálových pozicích a ukládání materiálu do prostor pod regálovou a nad regálovou 

soustavou. 

2.3.1 Skladování krabic mimo regálové prostory 

Zabalené součástky, které není možné v expedičním skladu uložit do MJ v policovém 

regálu, se musí ukládat do regálových uliček, pod poslední regálovou polici na zem, nad 

poslední regálovou polici do výšky či do meziprostor hlavní uličky. V případě, že jsou 

všechny krabice s výrobkem XY již zaplněné, musí se během naskladňování vytvořit (pro 

daný výrobek XY) dočasná nová MJ mimo regál, dokud nedojde k expedici daných 

výrobků a neuvolní se opět kapacita některé MJ v regálu. Součástky, které přichází 

z výroby, nemají určený přesný počet MJ, do kterých mohou být uloženy. Rozdělení 

materiálu dle obrátkovosti ve skladu je fungující, nicméně tyto kapacity se u některých 

produktů mění v závislosti na poptávce spotřebitele či sezónních vlivech. Nutné je zmínit 

i neukázněné chování některých konečných spotřebitelů, kdy některé zakázky zákazník 

zruší, vrátí či změní jejich požadované množství, což je faktor, který se nedá téměř nijak 

ovlivnit. Z výše uvedených důvodů nastává jev, kdy nevyužité prázdné MJ, čekající na 
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doplnění materiálu, zabírají ve skladu TM23 skladové pozice několik dní či dokonce 

týdnů, a proto se některé nově příchozí zásoby musí dočasně uskladňovat mimo regálové 

prostory. 

Na obrázkách (Obr. 13) a (Obr. 14) můžeme vidět přeplněné skladové uličky plnými 

manipulačními jednotkami či pouze prázdné krabice již připravené na nové várky 

výrobků, které budou přicházet z výroby. 

   

Obr. 13: MJ skladované na zemi   Obr. 14: Zaplněná ulička krabicemi 

Zdroj: Vlastní zpracování   Zdroj: Vlastní zpracování 

2.3.2 Skladování a manipulace se zásobami ve vyšších regálových pozicích 

Během analyzování současného stavu na ranní směně nastala několikrát situace, kdy 

pracovnice musely naskladnit či vyskladnit výrobky z vrchních pater regálů, jež se 

nacházely v úrovni, kdy již nebylo možné na tyto MJ dosáhnout, kvůli výšce těchto pozic, 

která přesahovala 2 metry. Pro tyto potřeby mají skladnice dostupné manipulační 

schůdky. 

Z důvodu ušetření času pracovnice využívají různé alternativní metody, aby schůdky 

nemusely používat. Samotná manipulace s krabicemi ve vyšších pozicích bez použití 

pomocných manipulačních schůdků může urychlit jednotlivé procesy, nicméně takovéto 

počínání může být nebezpečné, zvláště tehdy, když se v těchto prostorech nachází 

objemné MJ. Ušetření času a zjednodušení práce je klíčovým důvodem, proč se 

pracovnice vyhýbají používání schůdků, což je za současného stavu poměrně diskutabilní 

záležitost. 
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Současný ERP systém pro řízení skladu nedisponuje dostatečnými inovativními prvky, 

aby rozpoznal, do jaké úrovně by objemné výrobky již neměly být naskladňovány, aby 

mohl být celý proces naprosto bezpečný a práce mohla být vykonávána jednoduše. 

Skladové pozice jsou ERP systémem vybírány náhodně bez ohledu na velikost 

a hmotnost výrobku. Vzhledem k těmto skutečnostem mají skladnice často značně 

ztížené pracovní podmínky. 

2.3.3 Specifikace úložných regálů 

Na MJ, které se nachází ve skladu, jsou používány 2 typy policových regálů. Regály 

v expedičním skladu dosahují výšky 2,2 m a mají hloubku 0,8 m. První typ policového 

regálu, který je ve skladu nejvíce zastoupen, je regál o 9 policích s třemi skladovacími 

pozicemi, tento regál má rozměry 0,3 x 0,8 x 2,2 m. Druhý typ regálu, který se ve skladě 

vyskytuje, má 7 pater, tyto regály mají stejné rozměry jako první typ, pouze výška mezi 

patry/policemi je rozdílná a slouží k ukládání rozměrnějších výrobků. 

 

Obr. 15: Ukázka kovového regálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4 Analýza a výpočet skladové kapacity 

Pro zjištění současného stavu skladových pozic bylo provedeno analyzování jednotlivých 

skladových míst v každém regálovém nosníku. Jak již bylo zmíněno v kapitole výše, 

regálový nosník má celkem 9 pater a do každého patra se dají umístit 3 krabice. Krabice 

mají rozměry 235 x 325 x 170 mm, pro tyto rozměry jsou upraveny téměř všechny 

regálové police. 
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Při analyzování kapacity skladu bylo zjištěno, že každá šestá krabice je zaplněna pouze 

z poloviny a téměř v každé desáté krabici je pouze jeden výrobek nebo jen několik málo 

výrobků (za současného stavu), přičemž větší část kapacity MJ zůstává nevyužita. 

V celém skladě se poté nachází pouze cca 30 krabic, které mají odlišné rozměry, kvůli 

objemnějším součástkám. 

Pro skladování výrobků jsou použity kartonové krabice, referenční čísla jsou na krabici 

označeny obyčejnou fixou. Tyto krabice jsou poměrně dobře skladovatelné, nicméně mají 

několik nevýhod. Jednou z nevýhod těchto krabic je omezená životnost, po určité době 

používání se krabice zdeformují a již se nedají použít. Další nevýhodou je místy složitá 

manipulace, jelikož krabice nedrží stálý tvar a mohou se pod tíhou součástek prohnout či 

ohýbat do stran. 

V extrémních případech může také dojít k protrhnutí krabice pod tíhou součástek a poté 

i k případnému znehodnocení výrobků způsobeným pádem. V horních částech regálů, na 

které pracovnice nedosáhne z pozice bez manipulačních schůdků, či dosáhne, ale pouze 

bez vizuální kontroly obsahu MJ, si pracovnice musí dávat obzvlášť pozor na manipulaci 

s těmito krabicemi, aby nedošlo k poškození součástek či k úrazu pracovníka. 

Kapacity MJ jsou rozděleny do tří kategorií. První kategorie jsou krabice, v kterých se 

součástky nachází, tyto krabice nesou název „plné pozice“. Druhá kategorie jsou krabice, 

které jsou „volné“, tedy krabice se v regálu nachází, ale neobsahují žádnou součástku. 

Poslední kategorie je označena jako „prázdná pozice“, znamená to, že určitá pozice 

v regálu neobsahuje krabici vůbec, pozice je tedy prázdná. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výpočty jednotlivých skladových pozic. V (Tab. 

3) jsou uvedeny všechny pozice, které se nachází v celkem 38 policových regálech, 

výpočty těchto pozic budou hrát klíčovou roli v návrzích bakalářské práce. V (Tab. 4) 

jsou vyobrazeny volné, prázdné a plné pozice, které se nachází na zemi pod poslední 

regálovou policí. V (Tab. 5) jsou uvedeny opět volné, prázdné a plné pozice, nyní jsou 

však zaměřeny na prostory nad poslední regálovou policí. 

2.4.1 Současný stav základní části regálů 

Dle analýzy současného stavu bylo zjištěno, že celkový počet skladových pozic 

bez spodní a vrchní části regálové soustavy čítá 4 098 míst, v kterých se nachází 

dle interních materiálů cca 2 500 druhů součástek. Z celkové zaplněné kapacity je 
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1 223 pozic volných, to znamená, že ze 4 098 skladových pozic je 1 223 těchto pozic bez 

plně využité kapacity. 

Tab. 3: Současný stav základní části regálů 

Sklad TM23 

Aktuální stav základní části 

Celkové množství volných pozic 1 223 pozic 

Celková kapacita základní části 4 098 pozic 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.2 Současný stav spodní části regálů  

Současný stav spodní části regálů je využit jenom z části, a to součástkami s malou 

obrátkovostí. Tyto prostory nejsou označeny jako klasické policové pozice, nemají 

specifické značení, dle kterého by bylo možné součástky rychle vyhledat. Výrobky, které 

jsou zde uloženy, pracovnice v případě nutnosti spíše náhodně hledají. Skladování na zem 

pod regálové police je neefektivní a nepraktické, krabice jsou zde skladovány velmi 

nepřehledně, a to bez pořádného systémového zařazení. Výrobky se v krabicích často 

mohou pomíchat s jinými druhy, kvůli čemuž mohou vznikat prostoje při vyskladňování 

výrobků. Celkové množství zaplněných pozic v současném stavu je 241 ze 463 kapacitně 

možných. 

Tab. 4: Současný stav spodní části regálů 

Sklad TM23 

Aktuální stav spodní části 

Volné pozice 139 pozic 

Prázdné pozice  83 pozic 

Zaplněné pozice 241 pozic 

Celková kapacita spodní části 463 pozic 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.3 Současný stav vrchní části regálů 

Ve vrchních pozicích, které jsou obsazené, se dle interních informací objevují pouze málo 

obrátkové výrobky či pojistné zásoby. Celkové možné využití kapacity v horní části 

regálu je 467 pozic, přičemž z této kapacity je využito pouze 98 pozic, což je téměř třikrát 
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méně než ve spodní části. Důvodem, proč pracovnice ukládají zásoby raději mimo 

regálové pozice než do vrchních částí regálů, je složitá přístupnost do těchto skladových 

míst. Pro samotné pracovnice je tak v případě nutnosti jednoduší a efektivnější skladovat 

krabice na zem či do uliček. 

Tab. 5: Současný stav horní části regálů 

Sklad TM23 

Aktuální stav horní části 

Volné pozice 136 pozic 

Prázdné pozice  233 pozic 

Zaplněné pozice 98 pozic 

Celková kapacita vrchní části 467 pozic 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.4 Výpočet volné kapacity 

V následující tabulce jsou vyobrazeny jednotlivé propočty kapacit skladu. Postupnými 

propočty bylo dosáhnuto zjištění, kolik skladových pozic se musí uvolnit, aby expediční 

sklad navýšil svou požadovanou kapacitu o cca 20 % tak, jak bylo stanoveno 

v podnikovém projektu. 

Tab. 6: Výpočet reálné volné kapacity expedičního skladu 

Zaplněné pozice (zem + vrch) 339 pozic 

Celkové množství skladových pozic zaplněných + volných 

(všechny části) 
4 712 pozic 

Celkové volné pozice (všechny části) 1 498 pozic  

Aktuálně skutečně zaplněné pozice (všechny části) 3 214 pozic 

Reálná volná kapacita skladu 884 pozic 

Reálná volná kapacita skladu uvedena v % 22 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Reálná volná kapacita základní části skladu (po odečtení zaplněných pozic spodní a horní 

části) dosahuje 884 skladových míst, což jsou pozice, které v případě modernizace a 

reorganizace skladu mohou být z větší části zaplněny výrobky. 
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Tato volná kapacita se musí do budoucna plně využít, aby se zvýšila reálná kapacita 

skladu bez fyzického navýšení počtu skladovacích pozic. Pro budoucí řešení skladového 

systému je nutné všech 930 současně možných skladových pozic (horní a dolní kapacita 

regálů) zrušit a materiál z těchto prostorů přemístit a využít v ergonomicky přístupnějších 

místech. 

2.5 Metoda pro identifikaci problémů „Pětkrát proč?“ 

Pro zjištění kořenové příčiny problému byla vybrána metoda „Pětkrát proč?“ Poté, co 

bude identifikována kořenová příčina problému, bude možné předběžně navrhnout 

patřičná opatření, aby mohl být tento problém eliminován. Jednotlivé otázky jsou 

poskládány posloupně tak, aby kořenová příčina byla vyjádřena jasně a zřetelně. 

• Proč je nutné zvýšit kapacitu expedičního skladu? 

Expediční sklad TM23 se dle vedení firmy již dostal na maximální využitelnou skladovou 

kapacitu, tudíž některé nově příchozí součástky již není možné uskladnit do policových 

regálů, ale musí být uloženy na zem, do skladových uliček či do jiných neergonomických 

míst, kde není možné tyto MJ dostatečně evidovat. 

• Proč se musí některé zásoby ukládat mimo regálovou soustavu? 

Každý druh materiálu, který je v expedičním skladu TM23 má své stanovené místo 

v polici dle specifického referenčního čísla, jakmile se připravené MJ fyzicky danými 

součástkami zaplní, nemůže se materiál uložit na jiné volné MJ v regálu s jiným 

označením. 

• Proč nemohou být zásoby uloženy na jakékoliv skladové místo s volnou fyzickou 

kapacitou? 

Všechny zásoby mířící na uskladnění jsou označeny, jak již bylo zmíněno, specifickým 

referenčním číslem, které se musí vždy shodovat s referenčním číslem MJ. Počet MJ pro 

danou zásobu se stanoví vždy až podle fyzického množství součástek. Jakmile je daná 

zásoba ze skladového místa vybrána a odeslána zákazníkovi, skladová pozice s MJ 

zůstává prázdná, v případě, že už v daném období po této součástce nebude poptávka, tak 

i nevyužitá, a to několik dnů, v extrémních případech i týdnů. 
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• Proč zůstávají některé MJ nevyužity několik dní či dokonce týdnů? 

Některé krabice zůstávají nevyužité, jelikož fungují na principu fixních skladových pozic. 

To znamená, že se do volné krabice nemůže uložit materiál s jiným označením, protože 

by nastal zmatek v systému a materiál by nebyl dostatečně evidován. 

• Proč skladování zásob funguje na principu fixních skladových pozic? 

Tento princip v expedičním skladu TM23 společnosti THERMACUT, k.s., je stále 

praktikován, jelikož systém pro řízení skladu není modernizován a vykazuje pouze velmi 

nízké známky automatizace. Téměř všechny skladové procesy stále fungují na principu 

„papírové formy“, což znamená, že skladnice přepíše referenční číslo součástek do 

počítače společně s místem určení pro uložení této zásoby a až poté se pracovnice 

přemisťují do skladu tyto výrobky uložit na patřičnou skladovou pozici. Přitom není 

známo, zdali se v pozici nachází jen jedna součástka či je MJ již zcela zaplněná. 

Pomocí metodiky „Pětkrát proč?“ bylo zjištěno, že kořenová příčina se skrývá v principu 

fixních pozic uskladňování součástek. Již v analýze skladové kapacity je uvedeno, že 

v současném stavu je 1 223 pozic nevyužitých z celkového počtu 4 092 skladových pozic 

v základní části regálového systému. 

2.6 SWOT analýza expedičního skladu 

Expediční sklad (sklad hotových výrobků) má velké množství kritérií, dle kterých se 

mohou sestavit silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Na základě zjištěných 

kritérií z již provedených analýz byly ke každé části SWOT analýzy přiřazeny 

nejpodstatnější aktivity, kterými se dají efektivně zhodnotit jednotlivé procesy ve firmě. 
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Silné 

stránky

Slabé 

stránky

Příležitosti Hrozby

• nedostatečně označené skladové 

pozice 

• časové prostoje  v důsledku 

chybného naskladňování/

vyskladňování

• skladování krabic mimo  

regálové pozice

• nejsou stanoveny vysoké a nízké 

priority pro optimální umístění 

manipulačních jednotek

• nezrealizování projektu z 

důvodu vyšší finanční náročnosti 

• neochota pracovnic přizpůsobení 

se novým změnám

• problémy s vyladěním ERP 

systému  či možné pády systému 

v počátcích zavádění

• nedotažení plánovaných změn 

do finální podoby

• nízká fluktuace zaměstnanců

• ochota si pomáhat mezi 

pracovnicemi

• motivující a vstřícné vedení 

firmy

• všudy přítomné přepravní 

prostředky na případný 

převoz těžkých břemen

• vizuální změna  krabic/

přepravek

• zavedení nových 

manipulačních jednotek

• využití čteček čárových kódů 

pro zefektivnění skladových 

operací

• modernizace/automatizace 

skladu

 

2.6.1 Silné stránky 

Expediční sklad TM23 má několik silných stránek, díky kterým práce probíhá poměrně 

svižně. Nejsilnější stránkou pracoviště je vzájemná podpora a motivace pracovnic. Pokud 

se některá pracovnice dostane do složité situace a neví si rady, jiná, zkušenější pracovnice 

se vždy snaží pomoci, v případě potřeby se zapojí i vedoucí směny a vzniklý problém 

profesionálně vyřeší a pracovnici poučí. Další silnou stránkou, která musí být zmíněna, 

jsou všudy přítomné košíky a vozíky na přepravu materiálu, pracovnice tak nemusí na 

žádném místě pracoviště přenášet objemný materiál bez možnosti využití manipulačního 

prostředku. 

2.6.2 Slabé stránky 

Nejslabšími stránkami expedičního skladu jsou jednoznačně časové prodlevy, způsobené 

hledáním materiálu v regálových soustavách. Je zapotřebí tyto prostoje co nejvíce 

minimalizovat, aby pracovnice zbytečně neztrácely čas malichernostmi, které zpomalují 

celý proces a mají za následek zhoršení soustředěnosti samotných pracovnic v dalších 
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aktivitách. Na stejnou úroveň slabých stránek expedičního skladu je možné zařadit 

skladování krabic mimo regálové pozice, což je hlavním důvodem, proč vznikají právě 

zmiňované prostoje způsobené hledáním výrobků. Je nutné si uvědomit, že veškeré 

činnosti spojené s hledáním výrobku nemají žádnou přidanou hodnotu zákazníkovi. 

2.6.3 Příležitosti 

Pro samotný expediční sklad existuje mnoho příležitostí, které by nejenom usnadnily 

práci, ale také ji velmi zefektivnily, bohužel některé změny by mohly být velmi nákladné, 

proto podnik přistupuje ke změnám velmi pomalu. Nejdůležitější roli hraje návratnost 

investic. Jako výhodná investice se jeví vizuální změna regálových pozic, která by pro 

podnik nebyla nikterak nákladná a usnadnila by pracovnicím hledání výrobků, dle nových 

stanovených vizuálních kritérií. Největší příležitostí je určitě modernizace pracoviště, 

mezi tyto modernizace patří zavedení čteček čárových kódů. Pokud by podnik byl 

ochotný investovat větší částku do automatizace skladu, určitě by vynikl karuselový 

sklad, který by mohl pomoci v omezení úkonů, jež jsou vázány na pracovnice, čímž by 

se eliminovala i častá chybovost v jednotlivých skladovacích procesech, která je 

způsobena lidským faktorem. 

2.6.4 Hrozby 

Důležitou části SWOT analýzy je kategorie hrozeb. Nad některými hrozbami je nutné se 

zamýšlet do hloubky. Mimo vysokou finanční náročnost projektu, která by jistě 

neumožnila realizovat zavedení nových návrhových řešení, je velkou hrozbou postoj 

pracovníků k zavádění novinek. Skladnice dle osobních dotazů nemají kladný postoj 

k zavádění nových prvků. Důvodem tohoto postoje jsou již dlouholeté zkušenosti se 

současným systémem řízení skladu a obavy z neporozumění novému systému či možnosti 

ztráty zaměstnání z důvodu realizace automatizovaného skladu.  
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2.7 Analýza snímku pracovní činnosti 

Analýza snímku pracovní činnosti byla prováděna v 5 různých pracovních dnech, aby 

mohla být data po zprůměrování co nejvíce důvěryhodná. Pracovní snímky jsou 

zaměřeny na pracoviště dokončovacích operací a expediční sklad. Činnosti se neustále 

opakují, proto se každý snímek pracovní činnosti liší pouze počtem jednotlivých aktivit, 

které byly během směny zaznamenány. Cílem tohoto měření je rozlišit činnosti, které 

hodnotu zákazníkovi přidávají a které naopak hodnotu nepřidávají. Je tedy nutné 

diferencovat jednotlivé činnosti na „práci“ a „plýtvání“, což podniku poskytne poměrně 

jasný výkonnostní ukazatel. 

Analýza snímku dne byla rozdělena do několika kroků. Prvním krokem je popis procesu, 

druhým je grafické znázornění činností v procentuálních hodnotách a třetím je znázornění 

pohybu pracovnic pomocí špagetového diagramu. 

2.7.1 Popis procesu 

Celý proces začíná na pracovišti dokončovacích operací. Pracovnice si na tomto 

pracovišti na začátku směny připraví své stanoviště a rozdělí jednotlivé pracovní činnosti. 

Pracovnice věnující se naskladňování/vyskladňování si své role s ostatními pracovnicemi 

na pracovišti nemění. Oproti tomu pracovnice, které se pravidelně věnují balení, montáži 

a kontrole výrobků mají přidělenou pokaždé jinou práci, díky čemuž pro ně práce není 

vždy jednotvárná.  

V případě, že skladnice mají v určitém momentu všechny součástky vyskladněny či 

naskladněny, pomáhají v rámci mezičasu ostatním pracovnicím balit a kontrolovat 

výrobky. V následující tabulce (Tab. 7) jsou vypsány všechny činnosti, které byly během 

ranní směny na pracovišti zaznamenány, včetně mapování jednotlivých procesů. Jak již 

bylo zmíněno, všechny činnosti se během směny opakují, proto je více stejných událostí 

sepsáno v tabulce vždy do jedné činnosti.  
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Tab. 7: Snímek pracovních činností a mapa procesů 
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Činnost 

O
p
er

ac
e
 

T
ra

n
sp

o
rt

 

K
o
n
tr

o
la

 

S
k
la

d
o
v
án
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ek
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D
o
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a 
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v
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í 

(m
in

u
t)

 

1 Příprava pracoviště 
 

        
8 

2 Balení, montáž a kontrola výrobků 
    

 

    
234 

3 Zápis dat do ERP systému 
 

        
5 

4 Překládka výrobků 
  

 

      
17 

5 Naskladňování 
      

 

  
29 

6 Vyskladňování 
      

 

  
51 

7 Zpětné lepení štítků  
  

 

      
16 

8 Úklid pracoviště 
 

        
15 

9 Plýtvání  
        

 

72 

10 Přestávka 
        

 

33 

  
Celkem 

          
480 

Zdroj: Vlastní zpracování 

• Krok č. 1 hlavní směna začíná v šest hodin ráno. Pracovnice se před příchodem 

na pracoviště převleče do pracovního úboru v převlékací místnosti (šatně), poté si 

nachystá prostředky pro práci s výrobky: sáčky, krabičky, gumové kroužky 

a přepravky. Vzhledem k tomu, že pracovnice přichází na samotné pracoviště 

několik minut před začátkem směny, do snímku pracovní činnosti se neprojeví 

veškerý čas strávený přípravou pracoviště. 

• Krok č. 2 balení, montáž a kontrola výrobků, náplní pracovního dne pracovnic je 

převážně kontrola a balení hotových výrobků do sáčku či krabic a následné 

přesunutí na tzv. expediční stůl, kde si zhotovené výrobky přeberou pracovnice 

k naskladnění. 
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• Krok č. 3 zapisování dat do ERP systému. Pracovnice si musí před samotným 

uložením výrobků do expedičního skladu zapsat jednotlivé skladové pozice 

(referenční číslo výrobku) do systému a až poté mohou být součástky uloženy do 

expedičního skladu. 

• Krok č. 4 u malého procenta součástek je využívána metoda „překládky“. To 

znamená, že součástky nejsou uskladňovány na skladu, ale míří 

z logistického příjmu okamžitě do místa expedice. 

• Krok č. 5 naskladnění zásob do expedičního skladu na určené pozice. 

• Krok č. 6 vyskladnění zásob z expedičního skladu do expedice, výrobky se 

přesunou na palety a transportují k jednotlivým zákazníkům. 

• Krok č. 7 zpětné lepení štítků, tato metoda se využívá pouze u některých 

specifických výrobků. 

• Krok č. 8 úklid pracoviště, na konci směny si pracovnice uklidí své pracovní místo 

a připraví jej pro nadcházející směnu. 

• Krok č. 9 plýtvání, plýtvání vzniká kvůli zbytečným pohybům a prostojům při 

hledání konkrétní zásoby v případě, že se zásoba nenachází na stanovené pozici 

ve skladě. Následná konzultace problému mezi pracovnicemi má za následek další 

prostoje. 

• Krok č. 10 přestávka, půl hodinová přestávka na oběd, tato přestávka probíhá od 

10:40 do 11:10 na ranní směně. 

Z tabulky dle doby trvání činnosti můžeme zpozorovat fakt, že pracovnice věnovala 

nejvíce času balení a kontrole výrobků. Tato činnost převažovala procentuálně při všech 

provedených analýzách. Dle interních informací nastávají i výjimky, kdy procesy 

naskladnění/vyskladnění trvají déle než operace balení a kontrola součástek, nicméně 

taková situace se stává jen zřídka. Činnosti jako konzultace osobních problémů, hledání 

výrobků, zbytečné pohyby, prostoje či konzultace zjištěných vad na výrobcích s ostatními 

kolegyněmi byly zařazeny do kategorie plýtvání, naopak například fyziologické potřeby 

nebyly nijak diferenciovány a byly logicky zařazeny do kategorie přestávek, jelikož se 

jedná o základní lidské potřeby. 
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Na následujícím grafu (Graf 1) je uvedeno rozdělení činností pomocí grafického snímku, 

jednotlivé činnosti jsou vyjádřeny v procentech. 

 

Graf 1: Snímek dne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je možné vyčíst procentuální dobu trvání jednotlivých činností. Největší 

procentuální zastoupení, jak již bylo zmíněno, má činnost balení, montáž a kontrola 

výrobků, které tvoří téměř polovinu času pracovní směny, z čehož se dá vyvodit, že 

skladnice strávily více času na pracovišti dokončovacích operací balením výrobků než 

v samotném skladu skladovými operacemi. 

Druhou nejvíce procentuálně zastoupenou položkou je plýtvání s 15 %, vyjádřeno v čase 

1 hodinou a 12 minutami. Plýtvání bylo zapříčiněno především hledáním MJ s výrobky 

během vyskladňování a naskladňování. Občas se některým pracovnicím přihodí, že si 

špatně určí referenční číslo součástek z evidenčního listu a poté naskladní či vyskladní 

špatný výrobek, což má za následek prostoje a zbytečné pohyby po skladu z důvodu 

zjišťování chyb, které po těchto nezdařilých aktivitách vzniknou. Sklad není řízen 

žádným mobilním systémem, který by tyto přehmaty mohl eliminovat, tudíž ve skladu 

funguje zpětná vazba pouze ve formě slovního upozornění od jiných pracovnic. Proto se 

některé prostoje mohou protáhnout do řádů až desítek minut. 
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Vyskladnění a naskladnění tvoří dohromady 17 %, což dělá v přepočtu 1 h a 20 minut, 

tedy v časovém intervalu to je téměř stejná délka, jakou tvoří plýtvání. Kvůli takto 

dlouhým časovým prodlévám, které způsobila chybovost lidského faktoru, je určitě nutné 

se zaměřit na návrhy, které by tyto nedostatky eliminovaly. 7 % tvoří přestávka 

pracovníka a podíl 4 % z celku se váže na překládku výrobků. Zbylé činnosti představují 

přípravu pracoviště na začátku směny, zapisování potřebných informací o výrobcích do 

ERP systému a úklid pracoviště pro nadcházející směnu. Tyto činnosti nehrají důležitou 

roli pro vypracování návrhů na zlepšení, a proto není nutné je detailně rozebírat. 

 

Graf 2: Analýza práce a plýtvání 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu (Graf 2) jsou rozlišeny jednotlivé operace dle snímku pracovní činnosti na práci, 

plýtvání a přestávku pracovníka. Podíl práce za celou pracovní směnu tvoří 78 %, do této 

kategorie jsou zahrnuty všechny činnosti uvedené v (Tab. 7), kromě zmiňované přestávky 

a plýtvání. Aby byla analýza komplexní, bylo provedeno ještě rozkouskování prostojů, 

které jsou označovány jako plýtvání. V grafu (Graf 3) jsou prostoje rozděleny na tři druhy. 

Nespecifikované činnosti nesouvisející s prací zabraly časově cca 19 minut. 

Prostoje/čekání z důvodu hledání výrobků trvaly cca 37 minut a prostoje z důvodů 

zbytečných pohybů (přechody mezi sklady) trvaly cca 16 minut. 
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Graf 3: Specifikace plýtvání 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na závěr byl snímek pracovních činností doplněn i špagetovým diagramem. Snímky 

zaznamenané během celé směny jsou velmi podobné, proto byla zvolena varianta 

s jedním snímkem pro lepší přehlednost. 

Takto vyhotovený snímek špagetového diagramu byl zpracován mezi 9:00‒10:00 h na 

ranní směně. Na snímku můžeme rozeznat, kolikrát probíhalo vyskladňování, které je 

vyobrazeno černou barvou, a kolikrát proběhlo naskladnění, které je vyobrazeno 

červenou barvou. Největší koncentrace pohybů je zaznamenána v hlavní uličce 

expedičního skladu, jelikož se pracovnice neustále musí vracet pro evidenční list, který 

si většinu času nechávají v manipulačním prostředku (vozíku), aby zkontrolovaly, zdali 

provádí operaci se správným materiálem. Pracovnice během celé směny (7,5 h) ušla 3 878 

kroků, což je v přepočtu 2 874 m. Tato informace bude hrát důležitou roli při porovnání 

vytíženosti a počtu kroků pracovnic po zavedení nových skladovacích technologií. 
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Obr. 16: Spaghetti diagram 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti  

2.8 Vyhodnocení analytické části 

Aby mohla být analytická část bakalářské práce efektivně zhodnocena, bylo důležité se 

při analýze zaměřit na všechny procesy, které by vedly ke zjištění jednotlivých možností 

ke zlepšení. Na základě zjištěných potencionálů a detailní analýzy současného stavu pak 

bude možné vybrat nejvhodnější návrhy, které by mohly být do budoucna realizovány. 

Analýza současného stavu byla zaměřena na detailní rozbor expedičního skladu společně 

s popisem činností na přidružených pracovištích. 

Pro analyzování současného stavu byly vybrány metody: 

a) Analýza prostorových možností expedičního skladu, 

b) Analýza a výpočet skladové kapacity, 

c) Metoda pro zjištění kořenového problému „Pětkrát proč?“, 

d) SWOT analýza expedičního skladu, 

e) Snímek pracovních činností společně s mapováním procesů, 

f) Špagetový diagram. 

Ad a) Při analýze prostorových možností byly zjištěny příležitosti skladu, které se týkají 

lepšího rozmístění manipulačních jednotek. Krabice s výrobky jsou umístěné mimo 

regálové pozice, proto pracovnice často výrobky v těchto krabicích hledá. Další 

příležitostí pro zlepšení je stanovení vysoké a nízké priority pro MJ umístěné v regálech. 
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Je nutné navrhnout řešení, které zachová efektivnost a rychlost manipulace, přičemž se 

nutnost používat manipulační schůdků alespoň minimalizuje, objemný materiál bude 

přemístěn do lépe přístupných prostorů a materiál nebude skladován na zemi. 

Ad b) Pomocí propočtů všech skladových pozic, které se v expedičním skladu vyskytují, 

byl zjištěn aktuální stav zaplněné a volné kapacity skladu. Velké množství krabic, které 

jsou v základní části regálových pozic, je dlouhodobě nevyužitých, proto také vznikají 

pozice mimo regálové prostory. 

Ad c) Metoda pro zjištění kořenového problému ukázala, že přetížení kapacity 

expedičního skladu je zapříčiněno využíváním principu fixních pozic. Jednodušeji 

řečeno, každá krabice je určena pro jeden druh výrobku a nemůže se do ní vložit jiný 

materiál, proto jsou některé pozice nevyužité a zabírají zbytečně prostor. 

Ad d) SWOT analýza expedičního skladu shrnula jednotlivé analýzy a odhalila potenciál 

pro zavedení nových logistických prvků v expedičním skladu, jedná se o možnosti 

zavedení čteček čárových kódů, nové vizualizace krabic či zavedení nového 

automatizovaného skladového systému. 

Ad e) Snímek pracovní činnosti byl zaměřen především na pohyb skladnic v expedičním 

skladu. Proces naskladňování/vyskladňování je fungující, nicméně nízká automatizace 

skladu společně s velkou početní chybovostí lidského faktoru při jednotlivých činnostech 

má za příčinu dlouhé prostoje. 

Ad f) Na závěr byl proveden špagetový diagram. Nejvíce kroků bylo pracovnici 

naměřeno v hlavní uličce expedičního skladu, je to jakýsi hlavní bod, kam se pracovnice 

vždy vracejí, aby mohly naskladnit či vyskladnit materiál na patřičné pozice. Pohyb 

v hlavní uličce je navýšen neustálým vracením se k manipulačnímu vozíku, kde si běžně 

pracovnice nechávají evidenční list kvůli kontrole, zdali provádí svou práci bez 

provozních chyb. 

Pro jednotlivé zjištěné příležitosti v expedičním skladu bude navrženo (ve spolupráci 

s vedením firmy) zavedení čteček čárových kódů, díky kterým se rapidně zvýší počet 

flexibilních pozic. Další varianta na možné zavedení bude obsahovat novou vizualizaci a 

úpravu manipulačních jednotek společně s diferenciovaným rozmístěním těchto jednotek 

v regálových soustavách. Kromě těchto návrhů bude uveden také návrh na zavedení 

automatizovaného skladového systému.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhy na zlepšení se odvíjí od zpracovaných analýz, v kterých byly zjištěny jednotlivé 

potencionály expedičního skladu. Společně s dodržením hlavního cíle projektu je nutné 

vyzdvihnout jednotlivé příležitosti a vytvořit praktická řešení pro jejich realizaci. Návrhy 

budou ekonomicky zhodnoceny vhodnou kalkulační metodou a poté bude vyhodnocen 

přínos návrhů pro podnik. Ještě před samotným uvedením návrhů jsou pomocí metody 

SMART specifikovány cíle a je vypracován harmonogram projektu. 

3.1 SMART cíl 

Klíčovým faktorem zadaného projektu je správné definování cíle. Cíl projektu je 

stanoven pomocí metody SMART, díky které je možné vyhodnotit požadované 

parametry pro naplnění cíle. 

• Specifický 

Primárním cílem projektu je zvýšení kapacity skladu.  

• Měřitelný 

Aby byl splněn primární cíl, musí být navýšena kapacity skladu o 20 %. Projekt musí být 

také investičně návratný během krátkého časového intervalu, je nutné, aby návratnost 

investice byla cca do 24 měsíců. 

• Akceptovatelný 

Zvýšení kapacity skladu je v souladu se strategickými záměry podniku a vedení podniku 

tuto změnu podporuje. 

• Realistický 

Jasně stanovený cíl na začátku projektu nesmí být zmařen nevhodnými návrhy, které 

kvůli vysokým počátečním investicím či nevhodnému zpracování nebude možné 

realizovat. Plánovaná investice na možné zavedení změn v expedičním skladu byla 

stanovena na maximální možnou hranici 2 mil. Kč, která se musí bezpodmínečně dodržet.  
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• Termínovaný 

Začátek projektu se datuje na 30. května 2019 a konec projektu je stanoven na přelom 

měsíce dubna a května 2020. 

3.2 Harmonogram projektu 

Harmonogram projektu zobrazuje časovou osu od prvotního seznámení se s projektem 

/společností až po vyhodnocení přínosů daného návrhu. Dle uvedeného harmonogramu 

byla nejdéle prováděna a zpracovávána analýza snímku dne společně s analýzou 

pracovišť a skladové kapacity. Hlavním důvodem tak dlouhého časového intervalu 

zpracování těchto analýz je provádění více měření. Na každé ose je pro přesnější 

přehlednost uveden počet dní trvání těchto aktivit. Časová náročnost jednotlivých částí 

projektu je uvedena v příloze (IV). 

3.3 Zavedení čteček čárových kódů 

Firma THERMACUT, k.s., se rozhodla z důvodů modernizace pracoviště pro zavedení 

čteček čárových kódů, díky kterým bude sklad fungovat již plně na principu flexibilních 

pozic. Kromě zvýšení kapacity skladu by měly čtečky čárových kódu zjednodušit 

skladnicím práci a výrazným způsobem eliminovat prostoje, které byly zjištěny během 

analýzy snímku pracovní činnosti. Všechny procesy týkající se naskladňování a 

vyskladňování již nebudou muset být zapisovány na evidenční papír a poté přepisovány 

do ERP systému, jak to fungovalo doposud. Mobilní terminál bude mezi jednotlivými 

systémy propojen, to znamená, že jednotlivé kroky pracovnic budou kontrolovány 

systémem. Pokud skladnice oskenuje špatný kód, displej čtečky oznámí chybovou hlášku, 

která zmizí až po oskenování správného kódu určeného výrobku či manipulační jednotky. 
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Obr. 17: Čtečka čárových kódů 

Zdroj: PDAFLORES, © 2019 

Pro tento expediční sklad byla vybrána čtečka čárových kódů od značky PDAFLORES, 

která se řadí mezi jedny z nejvyužívanějších mobilních terminálů pro řízení skladu. Tato 

čtečka je vybavena WI-FI sítí a je možné do ní vložit i rozšiřující porty jako například 

SIM kartu či MICRO SD kartu. Čtečka má také plně dotykový displej. 

V následující tabulce jsou detailně popsány veškeré náklady spojené se zaváděním těchto 

čteček. 

Tab. 8: Kalkulace nákladů na zavedení čteček čárových kódů 

Položka Jednotka/čas 
Jednotkové 

náklady 

Náklady 

celkem 

Nákup čteček 2 ks 15 729 Kč/ks 31 458 Kč 

Natisknutí štítků čárových kódu 5 080 ks 0,10 Kč/ks 508 Kč 

Zavedení nového prvku do ERP 

systému 
1 ks 20 000 Kč 20 000 Kč 

Zaškolení 2 pracovníků 16 h 300 Kč/h 4 800 Kč 

Celková suma - - 56 766 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V uvedené tabulce (Tab. 8) jsou rozpočítány jednotlivé náklady na zavedení čteček 

čárových kódů. Budou využívány dvě čtečky, jelikož se ve skladu pohybují dvě 

pracovnice. Školení bude trvat přibližně 16 hodin, aby se pracovnice mohly detailně 

seznámit s novým systémem. Štítky čárových kódů jsou cenově stanoveny na 0,10 Kč/ks. 

Jeden štítek se tedy rovná jedné pozici ve skladu. Nový prvek, který bude společnost 
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zavádět do ERP systému FOSS mobile umožnuje analyzovat kapacity manipulačních 

jednotek, které jsou již z části zaplněny výrobky. Při skladovacích činnostech systém pak 

dokáže sám vyhodnotit, zdali v manipulační jednotce je ještě dostatečná kapacita pro 

danou naskladňovanou součástku, nebo je již krabice zaplněná. Tato inovace je 

jednorázový náklad v hodnotě 20 000 Kč. Celkové náklady vypočítané v (Tab. 8) na 

zavedení čteček čárových kódů se tak vyšplhaly na necelých 57 tis. Kč. 

Návratnost investice se bude odvíjet od informací zjištěných při analýze snímku pracovní 

činnosti. Dle analýzy bylo zjištěno, že při směně došlo k plýtvání, které je způsobeno 

zbytečnými pohyby a prostoji. Toto plýtvání tvořilo z celé směny 15 %. Od tohoto 

procentuálního vyjádření je možné se odrazit při návratnosti investic. 

Pokud by se podařilo eliminovat po zavedení čteček čárových kódů veškeré prostoje 

způsobené čekáním a alespoň z části plýtvání z důvodů zbytečných pohybů, mohla by být 

návratnost investice čteček čárových kódů poměrně rychlá. 

V následující tabulce je uvedeno, o kolik by se mohly jednotlivé činnosti, které 

nepřidávají hodnotu, časově zkrátit podle předpokládaných scénářů na základě eliminace 

plýtvání. 

Tab. 9: Návratnost investice 

Hypotéza návratnosti investice 

Snížení plýtvání  

v min. 

Snížení plýtvání  

v % 
Měsíční úspora 

Návratnost investice  

v měsících 

35 min 7,80 % 3 600 Kč 16 

45 min 10 % 4 400 Kč 13 

55 min 12,30 % 5 250 Kč 11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hypotéza nejvíce se blížící realitě se rovná úspoře 45 minut. Úspora je počítána z 

celkového času plýtvání 1 hodiny a 12 minut. Návratnost investice by tedy měla být 

přibližně za 13 měsíců. Měsíční úspora je založena na takové kalkulaci, která počítá s 

omezením plýtvání, které je způsobeno jednotlivými prostoji, přičemž uspořený čas bude 

využíván na balení a kontrolu výrobků. Tímto způsobem vznikne podniku přidaná 

hodnota ve formě většího množství zabalených výrobků připravených na expedici pro 
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konečné spotřebitele. Hodnota měsíční úspory je stanovena podle pracoviště firmy 

THERMACUT, k.s., ve kterém zavedení čteček čárových kódů již proběhlo. 

 

Obr. 18: Ukázka pokusného zavádění čteček čárových kódů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4 Návrh ergonomických úprav: Varianta A 

U návrhu varianty A nebude změněn původní regálový systém (zvětšením prostor haly či 

přidáním nových regálů). Tato varianta se zaměřuje na co nejmenší investiční náročnost 

v porovnání s adekvátním nárůstem výkonu jednotlivých procesů v expedičním skladu. 

Návrhy se týkají především reorganizace skladových pozic a změny vizuální stránky 

manipulačních jednotek. Bude se jednat o inovaci jednotlivých skladových prvků, které 

zlepší ergonomické podmínky pro pracovnice a zároveň naplní požadavky zadaného 

projektu. Tento návrh je doporučeno z důvodu větší efektivnosti propojit se zaváděním 

čteček čárových kódů, nicméně není to nutností, jelikož samotný návrh je dostačující pro 

splnění podnikového cíle. 

3.4.1 Návrh na zavedení nových manipulačních jednotek 

Návrh nových úložných přepravek vychází z původních rozměrů skladových krabic, 

jelikož regálový systém zůstane nepozměněn. Nově navrhované přepravky jsou vyrobeny 

z tvrdšího materiálu, mají lepší manipulovatelnost a jsou barevně rozděleny podle 

obrátkovosti. 

Díky tvrdšímu materiálu se krabice nebudou prohýbat, jako tomu bylo u původních MJ. 

K ulehčení práce pracovnicím dojde zejména při manipulaci ve vyšších pozicích nad 
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úrovní hlavy, kdy pracovnice obsah krabice budou moci vizuálně zkontrolovat, jelikož 

bude možné uchytit přepravky z každé strany, což zajistí při manipulaci maximální 

bezpečnost. Pokud by přepravky byly zaváděny společně s čtečkami čárových kódů, 

mohou být také vybaveny štítky s EAN kódy, které by byly umístěny přímo na dané 

přepravce. Názorná ukázka takto zhotovené úložné přepravky je na obrázku (Obr. 19). 

Dle ABC analýzy by do regálů byly přepravky uskladněny tak, aby se skladnice mohly 

lépe orientovat při skladových činnostech a manipulace byla co nejjednodušší. Červená 

barva je určena pro přepravky, v kterých budou uloženy A výrobky, modrou barvou jsou 

označeny přepravky s B výrobky a žlutou barvou s C výrobky. 

 

Obr. 19: Ukázka modré přepravky s EAN kódem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Klíčové a strategicky důležité položky by pak mohly skladnice lépe rozeznávat pomocí 

diferenciálního rozdělení. Ve výšce od úrovně trupu do úrovně očí by byly uloženy A 

výrobky, aby skladnice měly co nejvíce usnadněnou manipulaci. B výrobky by byly 

uloženy ve spodní části regálu a C ve vrchní části, jelikož jsou nejméně obrátkové. Čárové 

kódy nebo referenční čísla výrobků by pak byly umístěny na přepravkách formou 

nálepek, aby v případě nutnosti mohly být jednoduše vyměnitelné. 
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Obr. 20: Ukázka diferenciovaných přepravek dle ABC analýzy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Samotné přepravky by byly vyrobeny v menší variantě než původní krabice, aby se do 

jedné police mohly umístit 4 manipulační jednotky namísto původních tří, což zajistí 

fyzické navýšení kapacity. Pro lepší manipulaci ve výškách je navrženo využívat pouze 

8 regálových polic namísto původních 9. Pracovnicím se tak částečně minimalizuje 

nutnost využívání manipulačních schůdků (či jiných alternativních metod).  

S návrhem na zavedení většího počtu úložných přepravek se zvýší kapacita skladu 

na 4 864 pozic z původních 4 098 pozic. V plánu je zahrnuto ponechání cca 30 pozic pro 

větší manipulační jednotky z důvodů objemných výrobků. 

Tab. 10: Kapacita skladu po zavedení nových prvků 

Původní množství skladové kapacity  4 098 pozic 

Celková kapacita po zavedení nových prvků 4 864 pozic 

Původní volná kapacita skladu  884 pozic 

Teoretická volná kapacita po zavedení nových prvků 1 650 pozic 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce (Tab. 10) jsou uvedeny změny kapacit, které při zavádění nastanou. Jak si lze 

z tabulky všimnout, po zavedení nových prvků se celková volná kapacita skladu zvýší 

z původních 885 pozic na teoretických 1 650 pozic, což je téměř dvojnásobné zvýšení 
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kapacity volných pozic. Slovo „teoretických“ je použito právě z důvodu nutnosti 

ponechání několika původních krabic s většími rozměry pro objemnější výrobky. 

3.4.2 Volba nových manipulačních schůdků 

Jak se uvádí již v analytické části, v expedičním skladu se nachází manipulační schůdky, 

které se využívají v případě potřeby vyskladňování či naskladňování výrobků ve vyšších 

pozicích. Tyto manipulační schůdky jsou v celém skladu pouze jedny a kvůli své velikosti 

jsou na běžné denní používání nepraktické.  

Zamezení využívání 2 posledních vrchních polic regálů sice sníží nutnost používání 

manipulačních schůdků, nicméně ji úplně neeliminuje. Proto, aby zůstala zachována 

efektivita práce, bude zakoupeno více skládacích pracovních plošin s lepšími 

ergonomickými vlastnostmi.  

Tyto manipulační schůdky by mohly být umístěny pod libovolné regálové soustavy. 

V případě potřeby by si schůdky pracovnice jednoduše vytáhla a po provedeném úkonu 

zase složila a uložila pod regál. Hlavní výhodou těchto schůdků je, že jsou v porovnání 

s původními plošinami menší a lépe skladovatelné. Pracovnice by již nemusely přecházet 

celý sklad a hledat místo, kde se zrovna manipulační schůdky nachází či hledat osobu, 

která je v daný moment využívá, jelikož by byl jejich počet navýšen.  

 

Obr. 21: Skládací manipulační schůdky 

Zdroj: B2bpartner, © 2020 
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V následující tabulce jsou uvedeny náklady, které vzniknou při řešení návrhu variantou 

A. Celkové náklady na variantu A se vyšplhaly na konečných 574 740 Kč. 

Tab. 11: Ekonomické zhodnocení varianty A 

Varianta A Počet Cena 

Pořízení nových MJ 4 864 ks 532 740 Kč 

Náklady na dopravu  35 000 Kč 

Skládací manipulační plošiny 10 ks 7 000 Kč 

Náklady celkem  574 740 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Počet pořizovaných manipulačních jednotek uveden v (Tab. 11) je stanoven dle 

současných skladových kapacit a navýšen o požadované kusy stanovené výpočtem 

v (Tab. 10). Počet manipulačních plošin byl stanoven na 10 kusů, jelikož jedna plošina 

vystačí na 1 celou uličku v expedičním skladu.  

3.5 Návrh na zavedení nového skladového systému: Varianta B 

Realizace nového skladového systému variantou B bude řešena pomocí automatického 

vertikálního zakladače. Automatický vertikální zakladač (dále jen AVZ) je vhodný pro 

skladování materiálu jakýkoliv rozměrů. AVZ splňuje všechny požadavky pro 

dynamické skladování drobných dílů a umožnuje skladovat velké množství materiálu na 

minimální ploše, čímž je možné dosáhnout vysoké úrovně flexibility i produktivity. 

Skladování drobných materiálů pomocí AVZ zprostředkovávají na českém trhu dva 

hlavní dodavatelé těchto zařízení, firma Jundgenrich a Bohemia – SysTech group, s.r.o. 

Pro navrhované řešení byl vybrán AVZ od firmy Bohemia – SysTech group, s.r.o. 

z důvodu nižších pořizovacích nákladů a velmi kvalitních služeb, mezi které patří 

například deklarovaný pozáruční servis v délce min. 10 let ode dne uvedení stroje do 

provozu. 

Společnost Bohemia – SysTech group, s.r.o. byla založena v roce 2015. Zabývá se 

především projekty v oblastech automatizace skladování či optimalizace manipulačních 

procesů, také spolupracuje s kvalitními a spolehlivými dodavateli AVZ, mezi které patří 

společnosti Modula či Baumalug. Právě od společnosti Modula byl vybrán automatický 

sklad. 
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AVZ typu Modula se dělí do tří kategorií podle kapacity a velikosti uskladněného zboží 

na: Modula Lift, Modula Slim a Modula Sintes 1. Modula Sintes 1 a Slim jsou zařízení 

navržená pro skladování na malých prostorech, jsou ideálními pomocníky při skladování 

elektronických komponentů a medicínských výrobků, nicméně tato zařízení mohou 

pokrýt jen malé množství skladové kapacity a jsou určena spíše pro sklady s malým 

materiálovým tokem, proto byl pro expediční sklad TM23 vybrán typ Modula Lift. 

V klasických statických skladových regálech funguje princip „pracovník za zbožím“, což 

znamená, že pracovník chodí po skladu mezi uličkami a doslova „hledá“ zboží podle 

identifikačního čísla v jednotlivých policích. Automatizované sklady však pracují na 

opačném principu „zboží za pracovníkem“, což je princip, který umožní pracovníkovi 

vykonávat všechny skladové operace na malé skladové ploše bez nutnosti zdlouhavých 

přechodů mezi skladovými uličkami. 

Základním prvkem tohoto principu je, že pracovník zadá materiálový požadavek do 

zařízení a poté již jen čeká na danou polici s materiálem ve vymezeném prostoru, nikam 

nechodí, nic nehledá ani nikam nemusí vylézat či ohýbat se. Celý proces probíhá na 

způsobu dopravy z bodu A do bodu B a pracovník přitom jen stojí na místě a čeká. 

Zařízení má vlastní konstrukci a nevyžaduje žádné podpěry, proto je možné v zařízení 

snížit či navýšit počet polic v případě potřeby. Jednotlivé skladové činnosti jsou řízeny 

pracovnicemi pomocí 10,5 palcového barevného dotykového displeje, který představuje 

komunikační rozhraní mezi operátorem a operačním systémem. Zařízení Modula je 

dostupné v jedno policové či dvou policové variantě v provedení s interním či externím 

oknem. V případě rozhodování mezi těmito variantami je důležité porovnávat možnosti 

využití prostoru pracoviště a množství materiálového toku. 

Dle veškerých zadaných technických požadavků bylo ve spolupráci se společností 

Bohemia – SysTech group, s.r.o. vybrán pro expediční sklad TM23 společnosti 

THERMACUT, k.s., automatický vertikální zakladač MODULA Lift ML 50D. Jedná se 

o zařízení určené pro uskladňování velkého množství manipulačních jednotek a patří 

mezi jedno z největších možných automatických skladovacích zařízení pro drobný 

materiál, které současný trh nabízí. Veškeré výpočty se odvíjí od zjištěného aktuálního 

stavu skladové kapacity, která byla vypočítána v analytické části. Při zavádění 

automatizovaných skladů je důležité vybrat vhodný prostor pro umístění zařízení, aby 
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daná plocha byla co nejlépe využita. Proto se nejvíce přihlíží na šířku a výšku skladového 

prostoru. 

Expediční sklad TM23 bohužel disponuje světlou výškou pouze 3 200 mm, proto není 

možné zařízení MODULA umístit do vnitřních prostor skladu. Alternativní možností by 

mohlo být pořízení několika zařízení se světlou výškou do 3 100 mm, nicméně aby tato 

zařízení pokryla celkovou skladovou kapacitu, muselo by být nakoupeno minimálně 17 

zařízení, což by bylo extrémně nákladné řešení. Z těchto důvodů bude navrženo využití 

externí instalace, díky které bude možné uložit současnou materiálovou kapacitu skladu 

pouze do jednoho zařízení. 

Navrhované zařízení MODULA Lift ML 50D je vybaveno 1 externím výdejním oknem, 

které je oproti internímu oknu ideální pro absolutní maximalizaci materiálového toku. 

Karuselový sklad byl navržen tak, aby pokryl veškerou skladovou kapacitu, která 

momentálně čítá 4 098 skladových pozic. Proto zařízení MODULA obsahuje 

nadefinovaných 89 polic, přičemž do každé police bude možné uložit 48 kusů MJ. Police 

jsou vyrobeny z pozinkovaných kovových plechů z vyztužené oceli, která zajištuje 

maximální životnost. Proto jsou jakékoliv operace, ať už uvnitř zařízení či u výdejního 

okna, naprosto bezpečné. Kromě tohoto zabezpečovacího prvku nabízí zařízení 

MODULA další speciální elementy pro zajištění maximální bezpečnosti. 

Fotobuňky uvnitř zařízení zastavují pohyb stroje při jakýchkoliv vniknutí do výdejního 

okna, přední a zadní police mají nainstalované „dorazy“ pro bezpečné umístění polic ve 

výdejním okně a v případě nejvyšší nouze je zařízení vybaveno tlačítkem „STOP“, které 

zastaví všechny probíhající procesy. 
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Obr. 22: Automatický vertikální zakladač 

Zdroj: MODULA, © 2019 

Celá konstrukce se skládá z nosného rámu, ocelových profilů a externích panelů 

z ocelových plechů s plastovým povlakem. Samotné naskladňování či vyskladňování 

výrobků funguje na bázi specifického příkazu, který musí zadat operátor stroje. Jakmile 

pracovník zadá příkaz s informacemi pomocí ovládacího pultu, spustí se výtahový 

systém, který pomocí ozubených koleček přemístí požadovanou polici do výdejového 

okna. Průměrná doba doručení police do výdejového okna závisí na jejím zatížení. 

U police bez zatížení se odhaduje průměrná doba doručení na 28 s a u police 

s maximálním zatížením je tato doba stanovena na 33 s. Maximální nosnost jedné police 

je 500 kg a celkový úložný objem police je stanoven na 53,11 m3. 

V případě instalace tohoto zařízení ve skladu TM23 by vnitřní zastavěnou plochu skladu 

tvořilo pouze výdajové okno a zakrytovaná část stroje. Zbylá zastavěná plocha by tvořila 

již zmiňovanou venkovní zástavbu. 

Automatický vertikální zakladač poskytuje komfort při vyskladňování a naskladňování 

materiálu, pracovník při těchto operacích již nemusí několikrát kontrolovat své předešlé 

úkony jako u běžných statických skladových systémů, které nejsou automatizované. 

Veškerou kontrolu při operacích s materiálem již provádí místo pracovníka samotné 

systémové zařízení. Při odebírání či vkládání materiálu do MJ systém porovnává aktuální a 

reálné množství materiálu v přepravce. 
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V případě, že ERP systém nezaznamená žádnou chybu při operaci, pracovník může 

pokračovat v dalších procesech. Pokud chybu přístroj zaznamená, na displeji ovládacího 

pultu se objeví chybová hláška a pracovník musí zkontrolovat, zda vložil či odebral materiál 

ze správné MJ a až poté může pokračovat v dalších operacích. Dochází tedy téměř k úplné 

eliminaci chyb lidského faktoru. 

V následující tabulce jsou zobrazeny technické parametry automatického vertikálního 

zakladače MODULA Lift ML 50D. 

Tab. 12: Technické parametry automatického vertikálního zakladače 

Technické parametry zařízení Počet Jednotky 

Celková nosnost zařízení 60 000 kg 

Váha konstrukce 5 018 kg 

Celková maximální teoretická váha 85 018 kg 

Napájecí napětí 400 V, 3fázový střídavý proud 

Frekvence 50/60 Hz 

Celková spotřeba energie 8,3 kW 

Výška zařízení 10 700 mm 

Šířka zařízení 4 514 mm 

Hloubka zařízení 4 062 mm 

Parametry polic 

Šířka police 4 100 mm 

Hloubka police 857 mm 

Nosnost police 500 kg 

Celkový počet polic 89 ks 

Celková váha všech polic 8 811 kg 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálu společnosti Bohemia - SysTech group 

Kompletní softwarový modul od společnosti MODULA je možné integrovat s firemním 

systémem FOSS mobile, software je opatřen moderními funkcemi, mezi které patří například 

správa zboží a jeho pozice s pokročilými funkcemi, přizpůsobitelné skladové reporty, správa 

zboží na základě FIFO či seznam zboží, který umožnuje operátorům vychystání pomocí kódu 

zboží a spousty dalších velmi užitečných softwarových vlastností pro řízení skladu. 
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Umístění nového skladovacího systému na reorganizovaném layoutu je uvedeno 

v (příloze III) společně s nákresem samotného zařízení. AVZ zjednoduší pracovní 

podmínky pro zaměstnance, zvýší tok materiálu, zvýší efektivitu práce a výrazným 

způsobem zlepší ergonomické podmínky, které v současném expedičním skladu vykazují 

možnosti k potencionálnímu zlepšení. 

Tab. 13: Porovnání zastavěné plochy 

Sklad TM23 Zastavěná + man. plocha 

Původní regálový systém 175 m2 

Automatický vertikální zakladač  18,33 m2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce (Tab. 13) je vyjádřena úspora zastavěné a manipulační plochy v případě 

porovnání současného stavu využití plochy s realizací vertikálního zakladače. Díky AVZ 

dojde k úspoře plochy o 68 %. V následující tabulce (Tab. 14) jsou uvedeny veškeré 

náklady, které jsou se zavedením AVZ spojeny. S touto variantou jsou ještě navíc spojeny 

stavební náklady. Jednotlivé náklady na stavební úpravy jsou pouze odhadované. 

Tab. 14: Ekonomické zhodnocení varianty B 

Varianta B Počet Cena 

Náklady na pořízení stroje 1 1 680 000 Kč 

Instalace SW Modula (včetně integrace do firemního 

ERP) 
1 17 500 Kč 

Práce IT technika (1 den) 1 12 000 Kč 

Náklady na stavební přípravy (bourání stěny + vystavění 

nových základů pro AVZ) 
  110 000 Kč 

Doprava   50 000 Kč 

Montáž   45 000 Kč 

Náklady celkem   1 914 500 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti Bohemia - SysTech group 

S variantou B se pojí i další věci, musí se schválit výška budovy v porovnání 

s navrhovanou variantou zakladače, také se musí důkladně projednat vystavění nových 

základů pro zařízení a budovu, kterou bude zařízení obestavěno. Stavební úřad musí také 

povolit stavbu takto vysoké budovy v dané oblasti (některé oblasti mají maximální 
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povolenou výšku staveb omezenou). Před samotnou plánovanou koupí zařízení je proto 

nutné si tyto jednotlivé náležitosti pohlídat. 

3.6 Přínos návrhů a zhodnocení projektu 

Cílovým aspektem při vyhodnocování návrhů bude porovnání účinnosti a efektivnosti 

jednotlivých řešení vzhledem k zjištěným nedostatkům v analytické části. Návrh na 

zavedení čteček čárových kódů pojednává o plném zavedení flexibilních pozic na 

všechny dostupné skladové pozice, díky čemuž se podaří zvýšit kapacitu skladu, 

zefektivnit manipulační procesy a minimalizovat plýtvání způsobenými prostoji a 

zbytečnými pohyby. Je nutné podotknout, že čtečky čárových kódů projektový cíl 

naplnily a jejich zavádění proběhlo až v průběhu řešení bakalářské práce. 

U varianty A se setkáváme s novými vizuálně upravenými skladovacími přepravkami, 

tyto přepravky byly navrženy tak, aby splňovaly veškeré normy a náležitosti pro 

zefektivnění manipulace ve skladu. Při selektování jednotlivých dodavatelů byly náklady 

na pořízení stanoveny dle běžných cen přepravek vyskytujících se na českém trhu. 

V případě, že by se se zaváděním přepravek uskutečnilo i návrhové řešení pojednávající 

o snížení jedné skladové police u každého regálu včetně nákupu nových skladovacích 

plošin, bude možné zlepšit ergonomii pracoviště, alespoň částečně minimalizovat 

jednotlivé prostoje a zvýšit kapacitu skladu. U této varianty nedojde k poklesu či nárůstu 

skladovací či manipulační plochy, jelikož samotná regálová soustava zůstane z důvodů 

minimalizace investičních nákladů beze změny. 

Řešení variantou B je návrh na automatizovaný vertikální sklad. Hlavním faktorem 

v tomto návrhu je možnost úspory skladovací plochy, zlepšení ergonomie a efektivity 

skladovacích operací. Automatizovaný vertikální zakladač je výborným řešení pro firmy, 

které potřebují minimalizovat skladovací prostor, a přitom zvýšit efektivitu operací 

s materiálem. U varianty B je zaznamenáno snížení skladovací a manipulační plochy 

z původních 175 m2 na pouhých 18,33 m2. AVZ naplňuje všechny možné potencionály 

skladu, které byly při analýze současné situace zaznamenány. 

Celkové náklady varianty A jsou 574 740 Kč a Varianty B 1 914 500 Kč. Pokud bychom 

se při realizaci projektu rozhodovali pouze podle ekonomické stránky, určitě bychom se 

rozhodli pro návrh A, jelikož je téměř 4x levnější než varianta B. Nicméně ke každé 

variantě je potřeba přistupovat individuálně a s ohledem na účinnost a efektivnost v praxi. 
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U varianty B je vyšší pořizovací cena vzhledem k variantě A vyvážena úsporou prostoru, 

zvýšením přesnosti a rychlosti manipulace s materiálem, zlepšením ergonomie a 

bezpečnosti práce obsluhy. Proto se investice do automatického vertikálního zakladače 

jeví jako výhodnější varianta. Následná návratnost investice se odvíjí od zkrácení doby 

jednotlivých manipulačních procesů, možnosti redukce počtu zaměstnanců na pracovišti 

a zvýšení produktivity. Velmi dobrou příležitostí u varianty B jsou nově vzniklé volné 

prostory, které mohou být využity k dalším investičním plánům bez nutnosti realizace 

nové budovy. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout nový expediční sklad ve společnosti Thermacut, 

k.s., který umožní navýšení a využití většího množství skladové kapacity. Na začátku 

projektu byla provedena literární rešerše zkoumající skladové hospodářství, řízení zásob, 

skladové systémy a další metody a nástroje, které pomohly k vypracování analytické a 

návrhové části. 

V analytické části byla v krátkosti představena společnosti Thermacut, k.s. Po prvotním 

představení společnosti a krátkém shrnutí základních údajů jednotlivých pracovišť byl 

detailně analyzován expediční sklad. Rozbor skladu proběhl pomocí analýzy 

prostorových možností, výpočtu skladové kapacity, SWOT analýzy, snímku pracovních 

činností společně se spaghetti diagramem a základní procesní analýzou.  

Z výsledků prováděných analýz byly zjištěny nedostatky jako uskladňování 

manipulačních jednotek mimo regálové pozice, neurčení nízké a vysoké priority pro 

uskladňování běžných a objemných zásob do regálů, plýtvání způsobené prostoji a 

zbytečnými pohyby či opakující se chybovost lidského faktoru při skladovacích 

činnostech. 

Vypracování návrhové části se odvíjelo od projektového cíle podniku společně 

s možností využití jednotlivých příležitostí a zefektivnění jednotlivých operací. Společně 

s projektovým týmem podniku bylo navrženo a realizováno řešení na zvýšení kapacity 

skladu pomocí čteček čárových kódů. 

V návaznosti na toto zavedení byly navrženy další dvě varianty řešení. Varianta A se 

zabývá novou vizualizací a změnou velikostí manipulačních jednotek, tato varianta 

umožní navýšit kapacitu skladu, rozdělit skladový materiál dle ABC analýzy a výrazně 

zjednodušit práci pro pracovnice ve vyšších regálových pozicích. Varianta B zahrnuje 

nové dispoziční řešení skladu v podobě automatického vertikálního zakladače.  

Jako vhodnou variantou pro možnou realizaci byla vybrána varianta B (automatický 

vertikální zakladač) z důvodu vysoké automatizace práce, zvýšením přesnosti a rychlosti 

manipulace s materiálem, zlepšením ergonomie a úsporou skladovací plochy. 

U obou variant je možná implementace čteček čárových kódů, nicméně není to nutností, 

jelikož obě varianty samy o sobě naplňují primární cíl podniku. Samozřejmě kromě 
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fyzického navýšení kapacity skladu či zavedení flexibilních pozic, existují i jiné varianty, 

jak se vyvarovat přeplňování skladové kapacity. Jednou z možností je zavedení metody 

Just-In-Time na co největší množství výrobků, nicméně takovéto řešení je „běh na 

dlouhodobou trať“, kvůli neustálým sezónním výkyvům na poptávané zboží a jisté 

neukázněnosti konečných spotřebitelů. 
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