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Které změny v oblasti řízení skladů a lo-
gistiky byly v minulých letech nejvýznam-
nější?

Josef Černý (ICZ):
Podniky si po odeznění krize konečně 

uvědomily svoje rezervy v oblasti skladové 
a výrobní logistiky a začaly je postupně od-
straňovat. To samozřejmě neplatí pro firmy 
v automobilovém průmyslu, kde byl tento 
proces zahájen již před mnoha lety a jejichž 
zkušenosti je možné mnohdy s výhodou vy-
užít. Zaznamenáváme snahy o centralizaci 
a intenzifikaci skladových provozů, které se 
většinou neobejdou jak bez obměny sklado-
vací a manipulační techniky, tak bez zavádě-
ní principů řízeného skladování, vyžadujících 
adekvátní podporu ze strany informační, ko-
munikační a identifikační techniky. V oblas-
ti výroby jsou stále častěji aplikovány taho-
vé principy řízení materiálového toku a tomu 
odpovídající typy řízení logistických procesů 
(supermarket, kanban, milkrun). V návrzích 
se začíná seriózně zvažovat využití logistic-
ké techniky s určitou úrovní automatizace.

Radim Lenort (Škoda Auto Vysoká škola):
V minulých letech byly ke zvýšení efek-

tivity logistických procesů firem využívá-
ny nové informační a komunikační systémy, 
např. systémy automatické identifikace, infor-
mační systémy typu WMS, MES, automatizo-
vané logistické systémy. Problémem je stále 
jejich dílčí implementace. Řeší se pouze vy-
brané logistické problémy v reakci na urgent-
ní potřeby firmy.

Pavel Motan (K2 atmitec):
Určit, které změny v řešení problematiky 

WMS byly nejvýznamnější, si netroufám. 
Vnímám však v poslední době tři základní 
požadavky:
– rychlost dodávek (vzhledem k obrovské-

mu nárůstu zboží expedovaného přeprav-
ními službami),

– elektronická evidence (využívání čárových 
kódů nebo kódů QR, čipů RFID, automa-
tizace značení a omezení chybovosti),

– komplexnost řešení, tedy snaha o snížení 
nákladů na logistické operace nejen pře-
pravní, ale i skladové; cílem je vše pokud 
možno řešit v jednom spojitém řetězci.

Jaké technické novinky v současné době 
nejvíce ovlivňují aktivity v oblasti řízení 

Budoucnost řízení skladů a logistiky – jak ji vidíte?

skladů, vnitropodnikové logistiky a řízení 
dodavatelských řetězců?

Josef Černý (ICZ):
V oblasti manipulační techniky je to be-

zesporu rozšiřování nabídky zařízení, která 
jsou schopna provádět některé činnosti zcela 
samostatně, ale nevyžadují přitom plnou au-
tomatizaci skladového provozu. Vzhledem 
k tomu se již dnes najdou procesy, kde vy-
užití těchto zařízení dává ekonomický smysl, 
a s dalším růstem ceny pracovní síly se pro-
stor pro jejich nasazení bude nepochybně dále 

rozšiřovat. Rovněž vývoj v oblasti informač-
ní, identifikační a komunikační techniky při-
náší nové možnosti jak do informační pod-
pory operátorů (například formou takzvané 
rozšířené reality), tak do plánování, řízení, 
sledování a vyhodnocování jednotlivých pro-
cesů i celých dodavatelských řetězů.

Radim Lenort (Škoda Auto Vysoká škola):
V současné době se začínají inovativní lo-

gistická řešení využívat systémověji. Příkla-
dem mohou být výrobci automobilů, kteří 
zavádějí komplexní logistické koncepty pro 
dodávky dílů od prvních dodavatelů po jejich 
vychystání na hlavní montážní linku (propo-
jení dodávek JIT/JIS, milkrunů, crossdocko-
vých center, automatizovaných skladů a vy-
chystávacích systémů). Z pohledu logistic-
kých principů jde však pouze o částečnou 
integraci, systémové plánování a řízení lo-
gistických toků všech společností v dodava-
telském řetězci je stále otázkou budoucnosti.

Pavel Motan (K2 atmitec):
Za hlavní novinku považuji dostupnost 

mobilních technologií. Mnoho aplikací dnes 

běží na chytrých telefonech, ze kterých si zá-
kazníci přímo objednávají zboží, dostávají in-
formace o stavu jejich objednávky a podobně. 
Tato dostupnost i rostoucí aplikační podpora 
výrazně posunuly představy zákazníků a uži-
vatelů o tom, co vše by mohli chtít. Klasické 
nasazení skladových terminálů samozřejmě 
běží vedle toho, díky jejich profesionálnímu 
provedení pro vysokou zátěž.

Jak si představujete komplexní řešení skla-
dového hospodářství v průmyslu?

Josef Černý (ICZ):
Skladové hospodářství výrobního podni-

ku by mělo vytvářet podmínky pro zajištění 
dodávek materiálu a polotovarů do výroby 
a hotových výrobků odběratelům. Komplex-
ní řešení by mělo zajistit, aby s tím souvisejí-
cí materiálové toky probíhaly efektivně, s mi-
nimem zbytečných manipulací a s vy užitím 
takových technických prostředků, které jsou 
pro danou situaci optimální. To podle mého 
názoru vede k takzvaným heterogenním skla-
dovým provozům, ve kterých jsou různé ma-
nipulační a skladovací technologie provozo-
vány společně s jediným cílem: poskytnout 
kvalitní a nákladově efektivní logistické služ-
by všem interním (vnitropodnikovým) i ex-
terním zákazníkům.

Radim Lenort (Škoda Auto Vysoká škola):
Plné efektivity mohou podle mého názoru 

dosáhnout pouze logistické systémy zaměře-
né na plánování a řízení dodavatelského ře-
tězce jako celku.

Pavel Motan (K2 atmitec):
Dlouhodobě pracujeme na stále větší pre-

cizaci a spojitosti pohledů na skladovou lo-
gistiku. Především nám jde o to, aby se na 
problematiku mohli uživatelé podniku podí-
vat z nejrůznějších úhlů podle jejich potřeb. 
Prvním hlediskem je precizní evidence po-
třeb a možností (to znamená pro koho, co, 

Pohled odborníků na současnost a budoucnost v oboru řízení skladů a logistiky ukazu-
je diskuse, které se zúčastnili RNDr. Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací pro logistiku 
a výrobu společnosti ICZ, a. s., Ing. Pavel Motan, obchodní ředitel společnosti K2 atmi-
tec, s. r. o., a vysokoškolský pedagog a logistický auditor prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s., katedra logistiky a řízení kvality.

RNDr. Josef Černý, 
ICZ, a. s.
„Komplexní řešení po-
vedou k heterogenním 
skladovým provozům, 
ve kterých jsou různé 
manipulační a sklado-
vací zařízení provo-
zována společně s je-

diným cílem: poskytnout kvalitní a ná-
kladově efektivní logistické služby všem 
interním (vnitropodnikovým) i externím 
zákazníkům.“

Ing. Pavel Motan, K2 
atmitec, s. r. o.
„Očekáváme další roz-
šiřování on-line klien-
tů v prostředí Android 
nebo iOS a také po-
stupné sbližování on-
-line a off-line verzí do 
hybridních řešení, kdy 

primárně vše bude on-line. Pouze při ne-
dostupnosti spojení se budou operace uklá-
dat off-line, aby se při obnovení spoje-
ní synchronizovaly a vrátily se do on-line 
provozu.“
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proč, na kdy, v jaké kvalitě a s jakými pa-
rametry atd.). Sem spadá celá oblast pokry-
tí materiálů, dílů a surovin, evidence šarží, 
sériových čísel, vlastností, ale i sklad podle 
kódů zakázek.

Druhým hlediskem je technické zabezpe-
čení, kde podporujeme elektronickou eviden-
ci, například pomocí čárových kódů řízeného 
skladu, jednotlivých lokací a úložných míst, 
příjem vychystávání atd.

Třetím hlediskem je optimalizace, a to 
jak z pohledu toku materiálu a dílů – co, 
kdy, u koho a v jakém množství objednat 
a následně vydat nebo vychystat, ale i z po-
hledu stavu skladu v systému – zde se po-
užívá ABC analýza, návrh minimálního 
množství, optimálních dávek a predikce do 
budoucnosti. Optimalizaci lze posuzovat 
z pohledu řízení skladu (tvorba front logi-
stických operací, jejich dělení na skladové 
operace, sledování časů a stanovování po-
třebných kapacit a podobně).

V komplexním řízení skladů vidíme ob-
rovskou přidanou hodnotu, protože odpad-
ne vytváření, údržba a modifikace mostů do 
externích specializovaných řešení. Uživatelé 
naopak mají možnost pracovat v souvislos-
tech s vazbami na data v celé potřebné šíři. 
Mnohdy jsou zákazníci výrazně překvapeni, 
jak široký standard je již dnes k dispozici.

Jsou uživatelé připraveni na komplexní ře-
šení? Proč jsme často svědky dílčích řešení 
a polovičatých požadavků ze strany koneč-
ného zákazníka?

Josef Černý (ICZ):
Dílčí řešení mají určitě více příčin. Někdy 

jde pouze o předem stanovený investiční rá-
mec, kterým je pak rozsah řešení jednoznač-
ně limitován bez ohledu na potenciál řeše-
ní komplexnějšího. Jindy omezení vyplýva-
jí z parametrů prostor, které jsou k dispozici 
(nebo které bez ohledu na požadavky logisti-
ky určil jejich projektant), popřípadě z vlast-
ností souboru technických prostředků, zvláště 
pokud byly vybírány jednotlivě bez vědomí 
určitých souvislostí a důsledků, které daná 
volba přináší. Zákazníci, kteří jsou připrave-
ni k realizaci komplexního řešení, si jsou ve 
většině případů vědomi složitosti a vzájem-
né provázanosti logistických procesů a jsou 
ochotni věnovat potřebné zdroje (ať už in-
terní, nebo externí) na důkladnou přípravu.

Radim Lenort (Škoda Auto Vysoká škola):
Zavedení komplexních řešení zpravidla 

znamená zásadní změnu logistických (pod-
nikových) procesů, která je přímo spojena 

s poměrně vysokými investicemi. Zcela po-
chopitelně se tato cesta jeví majitelům pod-
niků jako riziková. Čím menší bude podnik, 
tím rizikovější bude zavedení komplexního 
logistického řešení. Komplexní změny tak 
zpravidla zavádějí nadnárodní koncerny, kde 
se s rozsahem řešení zvyšují potenciální pří-
nosy a vytváří se tak „polštář“ snižující rizi-
ko zásadního neúspěchu.

Pavel Motan (K2 atmitec):
Příčiny dílčích řešení jsou podle mě dvě. 

Jednak obchodní umění reprezentantů dílčích 
systémů a jednak to, že v minulosti nebýva-
lo řízení skladů řešeno dostatečně komplex-
ně. Proto bylo zvoleno specializované řeše-
ní nebo úprava „na míru“. Dnes je již trend 

opačný, funkce komplexních řešení jsou na-
tolik přesvědčivé, že stavba skládaných ře-
šení je alespoň u našich zákazníků spíše vý-
jimečná.

Dílčí řešení bývají také důsledkem kon-
krétní situace. Mnohé společnosti již skla-
dový systém mají, ale hledají jeho vylepšení 
a nejsou ochotny uvažovat o celkové změně. 
Někdy jde o filozofii „vybereme si to nejlep-
ší z jednotlivých oblastí a poskládáme to do-
hromady“. Setkáváme se i s tím, že funkce, 
kvůli nimž bylo zvoleno dílčí řešení, nebyly 
do praxe nikdy zavedeny a zůstalo jen u ob-
chodních proklamací.

Jsou absolventi technických škol a univer-
zit připraveni pracovat se sofistikovanými 
systémy WMS a jsou partnery pro odbor-
né jednání?

Pavel Motan (K2 atmitec):
U absolventů, ale i jiných odborníků se 

setkáváme se dvěma odlišnými přístupy. Za-
prvé jde o vysoce teoretický přístup, kdy se 
definuje, co vše by se mělo a mohlo v sys-
tému WMS realizovat a jak, bez reflexe na 
jeho „genialitu“ a využitelnost v praxi. Tedy 
pokud řešíme logistické centrum, např. pro 
Amazon, je to v pořádku. Ale naprostá vět-
šina našich řešení je mnohem menší velikos-
ti a je již také automatizovaná. Při tomto pří-
stupu jde o to, uvést teorii do souladu s rea-
lizovatelností v praxi.

Druhý přístup je rovněž praktický a spo-
čívá v reálném posouzení výsledné složitos-
ti návrhu vzhledem ke skutečným přínosům. 
Výsledné řešení musí být finančně dostup-
né a zákazníci mají často stanoven rozpočet, 
který počítá se smysluplnou návratností. Pro 
úspěch je rozhodující vést se zákazníkem od-
bornou diskusi.

V čem by se měla zlepšit výuka na střed-
ních a vysokých školách?

Radim Lenort (Škoda Auto Vysoká škola):
Výuka musí jednoznačně reagovat na po-

ptávku z trhu práce. Současný vzdělávací 
systém, ale rovněž podnikatelská sféra ne-
jsou motivovány k přímé vzájemné spolu-
práci a pružné reakci na měnící se požadavky 
v oblasti logistiky a podnikání obecně. Podle 
mého názoru je nutné konečně zahájit refor-
mu českého školství. Příkladem může být vy-
sokoškolský zákon, který neprošel zásadněj-
šími úpravami od roku 1991.

Jakým směrem se podle vás bude vyvíjet 
obor logistiky a řízení skladového hospo-
dářství v budoucnosti? Jaké očekáváte no-
vinky a technologie?

Josef Černý (ICZ):
Vývoj logistiky bude jistě ovlivněn rozvo-

jem internetu věcí, konceptem Industry 4.0, 
novými technologiemi a v neposlední řadě 
i dalšími změnami obchodních modelů a pro-
dejních kanálů. Očekávám další zvyšování po-
dílu automatických činností na úkor těch ma-

Slovníček pojmů

milkrun
Rozvoz materiálu ze skladu po přesně ur-
čených logistických trasách s přesným har-
monogramem dodávek.

kanban
Tahový systém řízení výroby; patří mezi 
metody využívané k synchronizaci toků. 
Umožňuje kontrolovat a řídit rozpracova-
nost výroby, a tedy i rozsah zásob v roz-
pracované výrobě a velikost průběžné doby.

ABC analýza
Základem ABC analýzy je tzv. Paretovo 
pravidlo, podle nějž 80 % všech důsledků 
způsobuje jen asi 20 % příčin. Položky ve 
skladu se rozdělí podle toho, jak se jejich 
hodnota podílí na celkové roční spotřebě.

JIT (Just In Time)
Koncept výroby JIT je založen na myš-
lence výroby pouze nezbytných položek, 
v potřebné kvalitě, v potřebném množství 
a v nejpozději přípustných časech. JIT je za-
měřen na eliminaci základních druhů ztrát, 
plynoucích z nadprodukce, čekání, dopra-
vy, udržování zásob a nekvalitní výroby.

Crossdockové centrum
Provoz, kde jsou přepravovaný materiál 
a zboží vykládány z příchozích návěsů, ka-
mionů nebo vagonů a při velmi krátkém 
nebo žádném meziskladování jsou nalože-
ny do odchozích nákladních automobilů, 
přívěsů a nebo železničních vozů. V tomto 
centru se snadno změní typ dopravy, roztří-
dí se materiál určený pro různá místa urče-
ní nebo se zboží dovezené z různých míst 
sloučí do dopravních prostředků (nebo kon-
tejnerů), které míří na místo určení či do 
jeho blízkosti.

prof. Ing. Radim Le-
nort, Ph.D., Škoda Auto 
Vysoká škola, o. p. s.
„Současný vzdělávací 
systém, ale rovněž pod-
nikatelská sféra nejsou 
motivovány k přímé 
vzájemné spolupráci 
a pružné reakci na mě-

nící se požadavky v oblasti logistiky a pod-
nikání obecně.“
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nuálních a zavádění prvků rozšířené reality, 
umožňujících zlepšovat komunikaci s operáto-
rem a zvyšovat kvalitu a efektivitu jeho práce.

Radim Lenort (Škoda Auto Vysoká škola):
Také já se domnívám, že v současné době 

je vedoucím trendem v této oblasti projekt 
německé vlády Industry 4.0, který by měl 
představovat čtvrtou průmyslovou revoluci. 
Po mechanizaci, elektrifikaci a digitalizaci 
by měla nastat éra kyber-fyzikálních systé-
mů. Obdobné projekty jsou zaváděny v řadě 
průmyslových velmocí. Ukazuje se, že pro 
naplnění ambiciózních cílů tohoto projektu 
je již nyní možné využít mnoho technických 
novinek. Příkladem může být plánované užití 
dronů pro skladovou inventarizaci ve společ-
nosti ŠKODA AUTO, a. s.

Pavel Motan (K2 atmitec):
Myslím si, že bude pokračovat trend 

zrychlování expedice, snižování nákladů při 

nárůstu množství expedovaných balíků či do-
dávek. Dalšími směry budou zavádění auto-
matizace a omezování chyb. Přetrvávat bude 
i tlak na snižování zásob. Proto jsme vsadili 
na komplexnost řešení s elektronickou evi-
dencí, propojení na zásilkové služby, návaz-
nost na dopravu a mnohem podrobnější skla-
dovou logistiku tak, aby ji bylo možné kon-
figurovat nebo modifikovat pro konkrétního 
zákazníka.

Snažíme se, aby všechny potřebné funk-
ce byly již standardní součástí našeho řešení 
a bylo jen na uživateli posoudit, které z nich 
je smysluplné využít. V budoucnosti očeká-
váme další rozšiřování on-line klientů o pro-
středí Android nebo iOS a také postupné sbli-
žování on-line a off-line verzí, takže budou 
vznikat hybridních řešení, kde primárně vše 
bude on-line. Pouze při nedostupnosti spoje-
ní se budou operace ukládat off-line, aby se 
při obnovení spojení synchronizovaly a vrá-
tily se do on-line provozu.

Závěr

Z diskuse odborníků z různých oblastí o si-
tuaci a budoucnosti řízení skladového hospo-
dářství a logistiky vyplývá potřeba komplex-
ního pojetí systémů WMS a logistiky v rámci 
všech procesů ve výrobním podniku, nutnost 
důkladné přípravy projektu, včetně začlenění 
do datového modelu společnosti a s ohledem 
na návratnost vložených investic. Mnohým 
mohou tyto závěry připadat triviální, ale proč 
se tak často setkáváme s neúspěšnými řešení-
mi? Cestou do budoucnosti je určitě důklad-
ná odborná příprava na vybraných školách, 
detailní znalost podnikových procesů a stříz-
livé hodnocení nabízených řešení s ohledem 
na maximální prospěch konečného zákazníka.

Redakce časopisu Automa účastníkům 
diskuse děkuje za jejich názory a čas, který 
diskusi věnovali.

Diskusi vedl Radim Adam.

Vychystávání pomocí Pick by Light

Společnost IAC Group v Lozornu na Slo-
vensku získala v polovině roku 2014 novou 
zakázku na dodávky dílů pro dveře do vozů 
Audi, které se vyrábějí ve společnosti Volks-
wagen v Bratislavě. Pro vychystávání dílů 
zvolila systém Pick by Light. Světelnou sig-
nalizaci dodala společnost LogTech, s. r. o., 
a regály firma Stow ČR, s. r. o. Integraci s do-
savadním skladovým systémem DCIxWMS, 
sekvenčním systémem ILVS a podnikovým 
informačním systémem Infor LX zajistila 
společnost Aimtec, a. s.

Regálový sklad se světelnou navigací je 
určen pro přibližně 200 dílů. Je rozdělen na 
pravou stranu pro pravé dveře a stranu levou 
pro levé dveře. Vychystávání probíhá na zá-
kladě sekvenčních zpráv M1. Obsluha dostá-
vá vytištěný tzv. pick list a je naváděna roz-
svícenými světly, jakou položku a v jakém 
počtu má vychystat. Kromě procesu vysklad-
nění Warehouse Management System DCIx 
řídí také postup doplňování a ukládání do su-

Spolek SKLAD realizoval projekt Pick by Light 
pro vychystávání dveřních dílů

permarketu řízeného světelnou signalizací. 
Systém rovněž umožnuje další operace, jako 
je storno vyskladnění nebo vrácení vydané-
ho materiálu do skladu.

Rychlost, nižší chybovost, vizualizace

Projekt byl zahájen na podzim 2014 a již 
v únoru 2015 přešel do produktivního provo-
zu. Mezi hlavní přínosy patří zrychlení proce-
su vychystávání, nižší chybovost na základě 
vizualizace a rychlé zaškolení obsluhy. Jeli-
kož jde o sekvenční systém, který musí bě-
žet neustále a nesmí zastavit návazné procesy, 
je zajištěna plná, nepřetržitá podpora (v reži-
mu 24/7). V případě neočekávaného výpad-
ku jako záloha pro vychystávání fungují mo-
bilní skenery.

International Automotive Components 
Group

Nadnárodní společnost International Au-
tomotive Components Group (IAC) se spe-

cializuje na výrobu interiérových a exterié-
rových součástí a systémů pro automobily. 
Tržby skupiny IAC v roce 2013 činily 5,2 mi-
liardy amerických dolarů. Společnost provo-
zuje 76 výrobních závodů ve dvaceti zemích. 
IAC se sídlem v Lucembursku celosvětově 
zaměstnává asi 24 tisíc lidí. V Evropě vý-
robce provozuje závody v České republice 
(Přeštice, Hodonín, Zákupy), na Slovensku 
(Lozorno), v Polsku, Německu, Rumunsku, 
ve Švédsku a v dalších zemích. Další infor-
mace jsou uvedeny na www.iacgroup.com.

Spolek kompetentních logistiků 
a dodavatelů, SKLAD

Nezávislá iniciativa předních dodavate-
lů působících v oblasti logistiky a výroby 
SKLAD byla založena v roce 2014. Svým 
klientům je spolek schopen zajistit dodava-
tele a poskytnout poradenství v oblasti ne-
movitostí, regálových systémů, dopravníků 
pro sklady a výrobu, manipulační techniky, 
automatizace skladu, informačních systémů, 
zařízení pro identifikaci a sběr dat, financo-
vání nebo outsourcingu zaměstnanců. Členy 
spolku jsou: 108 Agency, Aimtec, Blumen-
becker Prag, JK Logistika, LogTech, Still, 
Stow a Zebra.

(AIMTEC)

Významný výrobce komponent pro automobilový průmysl, společnost IAC Group v Lo-
zornu, se rozhodl využít systém Pick by Light při vychystávání dveřních dílů pro osobní 
automobily Audi v automobilce Volkswagen. Na projektu se podíleli zástupci z logistic-
kého spolku SKLAD, předně společnosti LogTech a Stow. Integraci se současným logis-
tickým systémem DCIxWMS měla za úkol společnost AIMTEC.


