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PREDMLUVA
Preprava a skladovani tvori duleźitou soucast realizace dodavatelského retèzce. Proto je

znalost tèchto dvou oblasti pro ùspèsné rizeni dodavatelského retèzce duleźita. Kniha Tvorba
dodavatelského retèzce a logistiky vznikla jako vÿsledek projektu Vÿuka moderni logistiky:

Aprobovanÿ modul magisterského studia ERASMUS + (2017-1-PL01-KA203-038698). Cilem
projektu je vytvorit inovativni aprobovanÿ studijni modul logistiky urcenÿ pro magisterské studijni
programy spolu s kompletnimi vÿukovÿmi materialy, jeź budou pro jeho implementaci nezbytné.
Kurzy nového studijniho modulu stejnè jako souvisejici vÿukové materialy jsou standardizované

a certifikované Evropskou logistickou asociaci (ELA) a implementované do studijnich programu

partnerskÿch univerzit (Poznan School od Logistics, Poznań, Polsko; Ekonomicka fakulta v
Osijeku, Josip Juraj Strossmayer University v Osijeku, Chorvatsko; Ceské vysoké uceni

technické, Praha, Ceska republika; Keletiho fakulta obchodu a managementu, Óbuda University,
Budapest, Mad’arsko; Fakulta logistiky, Maribor University, Celje, Slovinsko). Tento projekt také
diky vyuźiti standardizovanÿch materials dostupnÿch v sesti jazycich zajistuje jestè vètsi

internalizaci vzdèlani budoucich promovanÿch logistiku a snazsi horizontalni mobilitu studentu a
ucitelu v prostoru Evropské unie. Dostupnost logistického vzdèlavani usnadńuji navic i zdarma
online dostupné inovativni materialy.

Ucebnice se vènuje otazkam planovani v oblasti dodavatelského retèzce, které definovala
Evropska logisticka asociace (ELA) v dokumentu „Evropské kvalifikacni standardy pro specialisty

na logistiku“ na ùrovni 6: Seniorni management:
O 6.4.06.01 Optimalizuje skladovaci naklady,
O 6.4.06.02 Implementuje program bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,
O 6.4.06.03 Vylepsuje prejimani zbozi od dodavatelû,
O 6.4.06.04 Vybira vhodny skladovaci system,
O 6.4.06.05 Implementuje ve skladovacim prostredi program 5S,
O 6.4.06.06 Zhodnocuje zachazeni s riziky v ramci skladu,
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O 6.4.06.07 Definuje a implementuje klicove ukazatele vykonnosti (KPI) za ucelem zlepseni
skladovych operaci,

O 6.4.06.08 Ovlada a implementuje vhodnou technologii pro skladovani,
O 6.4.06.09 Vybira a implementuje vhodne IT systemy jako je system rizeni skladu (WMS)
O 6.4.07.01 Optimalizuje vyber dopravy,
O 6.4.07.02 Vyhodnocuje nabidku na trhu s nakladni dopravou a vybira vhodne prepravce
O 6.4.07.03 Implementuje dohody s prepravci,
O 6.4.07.04 Optimalizuje planovani dopravy,
O 6.4.07.05 Vybira poskytovatele logistickych sluzeb,
O 6.4.07.06 Navrhuje distribucni sit’,
O 6.4.07.07 Definuje a implementuje klicove ukazatele vykonnosti (KPI) za ucelem zlepseni

prepravy,
O 6.4.07.08 Vybira a implementuje vhodne IT systemy jako je system pro rizeni dopravy

(TMS).

Nasledujici kapitoly predstavuji teoreticke aspekty vyśe vyjmenovane problematiky a vytvari
zaklad pro osvojeni profesnich kompetenci oznacovanych jako „evropske kvalifikacni standardy
pro odborniky v oblasti logistiky“. Obsah jednotlivych kapitol koresponduje se schopnostmi
popsanymi ve druhem a tretim stupni Kvalifikacniho ramce Evropske logisticke asociace

(ELAQF).
Autori ucebnice doufaji, źe predkladane temata pomohou budoucim logistikum k rychlejśimu

osvojeni si profesnich dovednosti a k tvorbe efektivni dodavatelskych retezcu.
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1. ORGANIZACE PREPRAVY
1.1.

DRUHY PREPRAVY

Na prepravu je moiné v rámci ekonomiky pohlfźet z pohledu poskytovatele a odbératele.
Poskytovatel nabízí prepravní sluźby. Prepravují se suroviny, materiály a polotovary urcené pro

vyrobu (v prümyslu, stavebnictví) a finální produkty urcené ke spotrebé. Preprava muźe probíhat
na vnitrostátní nebo na mezinárodní úrovni. Preprava navazuje v oblasti obchodu na vyrobu
jakoźto poslední fáze vyrobního cyklu v celé jeho síri. Preprava se vyuiívá jak v odvétvích

souvisejících s vyrobou materiálu, tak v odvétvích nevyrobních (napr. ve zdravotnictví,

vzdélávání, soudnictví, státní správé). Poskytuje také sluźby lidem: zajistuje jejich individuální
prepravní, spolecenské, ekonomické i kulturní potreby a pomáhá rozvoji turismu1.

Preprava je spravována jinymi ekonomickymi sektory. Bez prümyslu, lesnictví, stavebnictví
a dalsích sektorü by nebyly investice do prepravy moźné. Vzhledem ke své závislosti na palivu a
elektriné nemuźe preprava existovat bez téźarského a chemického prümyslu a bez elektráren. Je

tedy zrejmé, źe vztahy mezi prepravou a ostatní vyrobními odvétvími jsou vzájemné.

V globální ekonomice zastává preprava trojí roli2:

1. Spotrební, tj. poskytováním sluźeb uspokojuje potrebu prepravy.
2. Vyrobní, tj. poskytováním prepravních sluźeb uspokojuje vyrobní potreby tím, źe vytvárí

podmínky pro ekonomickou aktivitu, její stimulování a má vliv na fungování trhu a obchodu.
3. Propojovací, tj. umoźńuje propojení státu a spolecnosti.

1 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Rydzkowski W., 2009, Transport, Wojewódzka-Król K. (ed.), PWN, Warsaw.
Hajdul M, 2006, Organizacja transportu w przedsiębiorstwie, w: Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie
technik logistyk, red. Fertsch M., Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
2 Tamtéz.
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1.2.

NAKLADY PODLE ODVETVi
Naklady predstavuji hodnotu spotreby pracovnich prostredku, pracovnich polozek, externich

sluzeb a prace samotne3.
Velice dulezitym parametrem vzhledem k cinnosti prepravnich spolecnosti jsou naklady na
realizaci prepravni sluzby, pro nez je charakteristicka variabilita - tj. zavisi na objemu vyroby,
prepravnim odvetvi, podminkach a casovem useku realizace. Pro spravne rizeni nakladu, jejich

kontrolu a optimalizaci je zapotrebi znat jejich konkretni strukturu a specifika. Zakladem

spravneho stanoveni nakladu a zhodnoceni efektivity obchodni aktivity je rozdeleni celkovych
nakladu na dilci slozky. Monitorovani vybranych nakladovych parametru navic umoznuje osobe
zodpovedne za prepravu rychle identifikovat mozne hrozby a rychle realizovat preventivni

opatreni. Zhodnoceni aktualniho stavu nakladu na prepravu usnadnuje indikace oblasti, jez je
mozne zlepsit, urcuje smer pro dalsi rozvoj dopravniho systemu a umoznuje vzajemne porovnat

odlisne prepravni systemy (benchmarking).
K prvkum, ktere maji primy vliv na vysi prepravnich nakladu, patri4:
O echnologie poskytovane prepravni sluzby,
O hmotnost zbozi,
O objem zbozi,
O vzdalenost prepravy,
O nebezpeci spojena s prepravou zbozi (vztahuje se na zbozi v rezimu bezpecnosti ADR),
O mira nachylnosti prepravovaneho zbozi
O hodnota zbozi.

Celkove naklady na prepravu (Ct) je mozne vyjadrit nasledujicim vzorcem5:
Ct = Cas + Cpts + Kmts + Cb + Cu + Crs + Cd + Cints + Cet

(1.1)

kde:
Cas - naklady na amortizaci vozidel a budov, v nichz jsou parkovana,
Cpts - naklady na praci ridicu a prepravnich sluzeb s priplatkem,

3 Tamtez.
4 Hajdul M, 2006, Organization of transport in an enterprise, in: Basics of logistics. A textbook for training in the profession of
a logistics technician, Fertsch M. (red), Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
5 Hajdul M, Transport organization in a compny, 2006, [in:] Fertsch M., Basics of logistics. A textbook for training in the
profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
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Cmts - nakłady na spotrebu materiału, paliva a energie v souvislosti s vyuźivanim vozidel,
Cb - uredni nakłady,
Cu - nakładu na pojistèni rüznÿch druhu prepravy,
Crs - nakłady na opravy a udrźbu rüznÿch druhu prepravy,

Cd - nakłady na najemné (garaźe, parkovistè, zarizeni),
Cints - dałśi nakłady spojené s dopravni zakładnou,

Cet - nakłady na externi prepravni słuźby.
Vseobecnè lze rici, źe nakłady je moiné klasifikovat podle rüznÿch kritérii. V nasledujici casti
této kapitoly se budeme vènovat podrobné klasifikace nakladü v zavislosti na rüznÿch

parametrech.

V soucasné dobè se pri rozdèlovani nakladü v ramci podniku nejhojnèji vyuźiva obecnÿ
systém, jenź umoźńuje seskupit nakłady podle ekonomického obsahu vstupnich prvkü vÿrobnich
prostredkü nezbytnÿch pro vÿpocet pridané vÿroby. Veskeré naklady, které spolecnost v rüznÿch

oblastech hradi, je moiné rozloźit na urcité elementarni sloźky. Ty tvori prvotni, homogenni prvky
nakladü, nebo-li prvky pracovniho procesu dané spolecnosti. Tyto prvky nazÿvame typy nakladü
a jejich klasifikaci obecnÿ rozbor nakladü. Standardni obecna struktura nakladü by mèla
obsahovat6:

O amortizaci,
O spotrebu materialû a energie,
O externi sluzby,
O platy a mzdy,
O dane,
O dalsi naklady.
Platy a mzdy obsahuji dva nakladove prvky: prispevky na socialni zabezpeceni a odpisy na

specialni fondy, jeź je możne vyuźit pro specificke ucely nebo k ochranę spolecnosti pred rizikem
plynoucim z jejich aktivit (napr. socialni fond, fond prace). Do dańove sloźky spada tzv. dańove

naklady, jako je dań z nemovitych veci. Mezi dalsi naklady patri predevśim pronajem pozemku,

budov a objektu, poplatky za pojiśteni majetku a naklady na sluźebni cesty.
V zavislosti na zmenach objemu poźadavku na realizaci prepravy rozliśujeme fixni a

variabilni naklady.

6 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
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O Fixni naklady jsou nezavislé na zmènach v objemu realizované prepravy. Do skupiny tèchto

nakladû patri: naklady na zamèstnance, amortizace, pojistèni majetku (napr. vozidel),
naklady na licence a povoleni, dan z nemovitych vèci, pronajem, leasing.

O Variabilni naklady se mèni v zavislosti na objemu produkce, napr. s vètsim mnozstvim

prepraveného zbozi rostou. Do této skupiny nakladû patri: naklady na pohonné hmoty,

energii, pneumatiky a naklady na opravy, ùdrzbu a nahradni casti.

Nakladova jednotka za realizaci transportu je vysledkem vypoctu, ktery zahrnuje naklady
na vyrobu specifickeho produktu (prepravni sluźbu, produkt) v urcitem casovem obdobi.
Nakladova jednotka predstavuje financni hodnotu veśkereho lidskeho, źivociśneho i hmotneho
pracovniho vstupu (tj. souhrn nakładu) vynaloźenou na specifickou aktivitu za vyrobni jednotku,

tj. jednotku sluźby nebo vyrobni jednotku. V preprave se jako vyrobni jednotka nejcasteji uźiva

pocet prepravenych pasaźeru nebo tun materiału a objem realizovanych osobnich kilometru a
tunokilometru7.
Pri zvaźovani vynosnosti rozśireni śkaly sluźeb se vyuźiva dalśi kategorie nakładu: mezni
naklady. Definuji se jako narust celkovych nakładu na posledni (mezni) vyrobni jednotku -

prepravu. Mezni naklady jinymi slovy urcuji objem, o nejź celkove naklady stoupnou, pokud se v
objemu vyroby zvyśi pocet jednotek.

1.3.

CHARAKTERISTIKY RÙZNYCH DRUHÙ PREPRAVY

SILNIĆNi PREPRAVA

Silnicni preprava je jednim z nejcasteji vyuźivanych druhu a tvori ji preprava lidi a/nebo
zboźi silnicnimi vozidly. Pro tento druh prepravy je charakteristicka vysoka rychlost a flexibilita,

jeź prameni z huste site silnic, ktere umoźńuji, aby byli pasaźeri a zboźi doruceni primo do cilove
destinace. Tento druh prepravy muźe proto nabidnout doruceni zasilky z a na temer jakekoliv
misto, v jakemkoliv case a s jakoukoliv frekvenci8.

Vzhledem k technickym a operacnim specifikum delime vozidla urcena pro prepravu zboźi

na:

7 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
8 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Rydzkowski W., 2009, Transport, Wojewodzka-Krol K. (ed.), PWN, Warsaw.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
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O motorova vozidla a to vcetne kamionu, specialnich vozidel a tahacu,
O vozovy park a to vcetne pffvesu a navesu.

Kamion je nezavisla prepravni jednotka s navesem, ktery determinuje możny zaber
prepravy. Rozlisujeme kamiony s navesem9:
O univerzalnim, jenz umoznuje prepravu ruzneho druhu zbozi s vyjimkou toho, ktere vyzaduje
specialni upravu,

O specializovanym, ktery je zkonstruovany pro prepravu striktne omezene skupiny nakładu,
napr. spojene se specifickym vyrobnim odvetvim,

O specialnim, jenz je vyhrazeny pro prepravu jedineho typu zbozi, ktere pri transportu
vyzaduje stale podminky nebo ktere je urcene pro konkretni typ aktivity, napr. prepravniky,

hasicske vozy.
Tahace jsou motorova vozidla bez pevne pripojeneho tela. V kombinaci s pnvesy a navesy

vytvari segmentova vozidla. Tahace rozliSujeme na:

O tahace pro navesy,
O zateźove tahace vhodne pro tahani tezkotonaznich navesu,
O zemedelske traktory, ktere mohou tahat bezne nakladni vozy.

Vozovy park je możne rozdelit podle nosnosti. RozliSujeme10:
O dodavky - jednotky s nosnosti do 1,9 tuny,
O nizkotonazni vozidla - jednotky s kapacitou 2 az 4 tuny,
O strednetonazni vozidla - jednotky s kapacitou 4 az 12 tun,
O teźkotonaźní vozidla - jednotky s kapacitou prekracujici 12 tun.

Je dobre nezapominat, że organizaci prepravniho procesu usnadńuji stroje a vybaveni

vyużivane pro mechanizace nakladky. S vyużitim techto stroju se proces nakladky, vykladky a
prekladky stava dynamictejSi a to ovlivńuje efektivitu a intenzitu prace v celem odvetvi silnicni

prepravy.
Specificky typ karoserie predstavuji vymenne nastavby tahacu, ktere umożńuji jejich vyużiti
jakożto intermodalniho dopravniho prostredku, obzvlaSte pak pro żeleznicni prepravu. S vyużitim

9 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
10 Tamtez.
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vyśe zminenych stroju a vybaveni se nastavby nakladaji na plośinove vagony a pokracuji dal v

ceste po źeleznici.

Vzhledem k tomu, źe silnicni preprava vyuźiva rozmanitou silnicni sit, je velmi rychla a

flexibilni. Pripomeńme si zakladni charakteristicke rysy silnicni prepravy. K tem patri neomezena

dostupnost jejich zakladnich prostredku, diky cemuź je moźne vozovy park umistit kdekoliv,
dostupnost velkeho poctu dopravnich prostredku, vysoka rychlost prepravy, ktera je obzvlaśte
duleźita na kratkych a stredne dlouhych trasach, stejne jako vcasnost a dochvilnost poskytovane

sluźby. Pro platnost techto charakteristik je nezbytna adekvatni infrastruktura. Tu delime na11:
O linearni, jejiz zaklad tvoff silnicni sit v dane zemi, kterou se rozumi:

o

jakykoliv vytyceny pruh uzemi urceny pro dopravu nebo parkovani vozidel,

o

każda vytycena cast terenu urcena po pesi dopravu vcetne inzenyrskych staveb,
namesti, chodniku a prechodu, cyklostezek, kolektivnich cest, stromu, keru a technickeho

vybaveni souvisejiciho s rizenim a dopravni bezpecnosti,
O bod, v nemz se nachazi prostorove ohranicene objekty zajistujici sluzbu:

o

pasazerum - sem patri autobusove zastavky, vlakova nadrazi a stanice,

o

nakladu - sem patri verejne pristupne prostory, v nichz probiha vykladka, stanice,

nadrazi a mista prekladky,

o dopravnim prostredkum - sem patri stanice technicke kontroly, autoservisy a
benzinove pumpy.
Linearni prepravni infrastrukturu muźeme rozdelit podle jeji funkce v silnicni siti a podle
miry pristupnosti a sluźby prilehle oblasti.

ŹELEZNIĆNI PREPRAVA
Źeleznićni preprava zahrnuje prepravovani osob a/nebo zboźi dopravnim prostredkem
tvorenym lokomotivou a vagóny nebo motorovou/elektrickou jednotkou (lokomotiva a vagóny jsou

pevne spojene). Tento druh prepravy je charakteristicky vyśśi prepravni kapacitou v porovnani
se silnicni prepravou probiranou v predchozi kapitole. Zajiśtuje take rychlejśi doruceni zboźi,

obzvlaśt pokud je nutne prekrocit hranice. Pro źeleznićni prepravuje je typicka spolehlivost,

11 Rydzkowski W., 2009, Transport, Wojewodzka-Krol K. (ed.), PWN, Warsaw.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
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pravidelnost a cetnost spoju. Na źeleznici dochazi take k niźśimu poctu nehod v porovnani se

silnici12.
W transporcie kolejowym można wyróżnić dwa rodzaje pojazdów silnikowych. Są to
lokomotywy i zespoły trakcyjne. Lokomotywy stanowią oddzielną jednostkę przystosowaną do
wywarzania siły pociągowej i ciągnięcia składów pociągowych lub wykonywania manewrów na

stacjach. Zespół trakcyjny to pociąg złożony z dwóch lub więcej wagonów, trwale zespolonych,

przystosowanych

do

przewozu

pasażerów.

Dodatkowo

jeden

z

wagonów

w tym składzie posiada napęd.

V źeleznicni preprave rozliśujeme dva typy motorovych vozidel: lokomotivy a elektricke

jednotky. Lokomotivy jsou samostatne jednotky upravene tak, aby vynaloźenim sily dokazaly
tahat vagony nebo je na nadraźi ci v depu posunovat. Motorova jednotka je vlak tvoreny dvema
a vice vagony, jeź jsou permanentne spojene a upravene k prevaźeni cestujicich. Jeden z vagonu

v sestave ma navic ridici kabinu.
V soucasne dobe se pro prepravu osob a zboźi vyuźivaji dva typy pohonu: dieselovy a

elektricky. Vyhodou samostatnych lokomotiv je moźnost sestavit vlak s odliśnym poctem

vagonu a nakladem v zavislosti na objemu dopravy a aktualnich potrebach. Nejcasteji se vyuźivaji

vagony se ctyrmi napravami a maximalni nosnosti 60 tun. Existuji i vetśi vagony, jeź maji nosnost
aź 90 nebo dokonce 500 tun. Tyto vagony se vyuźivaji pro prevoz nadrozmernych nebo
nestandartnich nakladu. Vagony dohromady tvori vlak, jehoź celkova hmotnost se pohybuje mezi
300 aź 1000 tunami a vic.

Vlaky, stejne jako automobily, se pohybuji po specificke siti cest, v tomto pripade źeleznic.

Źeleznice spolu s nadraźimi, prekladiśti, vedlejśimi kolejemi a vybavenim nezbytnym pro jejich

fungovani jako je elektrifikace, pripojeni k vodovodni a kanalizacni siti, signalizacni a

komunikacni vybaveni tvori infrastrukturu źeleznicni prepravy. Jejim hlavnim cilem je umoźnit
bezpecnou organizace źeleznicni prepravy.
Bodove prvky infrastruktury predstavuji sit stanic, jeź je moźne rozdelit podle jejich

velikosti a specializace: osobni nebo nakladni, uzlove nebo neprime, prepravni, pristavni. Vetśi

stanice obvykle disponuji prekladkovym vybavenim, skladiśti, prekladiśti, rampami, vahami a

meridly. Duleźitou roli hraji stanice na hranicnich prechodech, na kterych je zboźi urcene pro

mezinarodni transport kontrolovano.
Źeleznice jsou prvkem linearni infrastruktury, kterou je moźne rozdelit na: verejnou,

soukromou, jednokolejnou, dvoukolejnou, mnohokolejnou, primarni, sekundarni a lokalni.
12 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladovani
LETECKÀ PREPRAVA

Letecka preprava predstavuje nejrychleji rostouci prepravni odvètvi na svètè, nicménè
vyźaduje znacné kapitalové vÿdaje a vysoce kvalifikovanÿ personal. Jeji rozvoj a stabilni

modernizaci si mohou dovolit jen bohaté staty.
Nejvètsi letecké spolecnosti, které provozuji linkové lety, jsou: PAN-American, Aeroflot,

Lufthansa, Air France, KLM, Sabena, British Airways, SAS, JaL a Air India. Vsichni jsou cleny
Mezinarodniho sdruźeni pro leteckou dopravu (IATA), které bylo zaloźeno v roce 1945 v
Havanè13.

Letecké preprava probiha s vyuźitim letadel, které se podle zamÿsleného ùcelu dèli na14:
O dopravni letouny,
O nakladni letouny,
O civilni,
O vojenské.

Pri letecké dopravè zboźi predstavuje nejvètsi problém konstrukce letounu, ktera
znemoźńuje prepravu zboźi, jeź je prilis vysoké, siroké, dlouhé a také tèźké. Proto se oblibenou

metodou prepravy zboźi v dopravnich letounech stala prepravni jednotka v podobè kontejneru a

palet, které usnadńuji manipulaci. Zboźi prepravované na lehkÿch paletach bÿva obvykle zakryto

fólii nebo specialnimi sitèmi. Letadla nejsou schopna uspokojit vsechny poźadavky prepravcu. Z
tohoto duvodu mivaji nakladni letouny zabudované v predni a zadni casti vÿklopné rampy s

mechanicky ovladanÿmi valecky, po nichź se nakladové jednotky presouvaji. Tato zarizeni mivaji
nosnost aź 120 tun.

Infrastruktura letecké prepravy se stejnè jako infrastruktura dalsich dopravnich odvètvi
dèli na:

O linearni infrastrukturu,
O bodovou infrastrukturu.

Zakladnim prvek linearni infrastruktury v aviatice predstavuji letové koridory a spravované
oblasti letist’. Letové koridory jsou casti vzdusného prostoru. Spravované oblasti letist’ obvykle
zabiraji oblast v okoli letistè v perimetru nèkolika desitek kilometru, ve které spojeni a rizeni

13 Tamtéz.
14 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
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dopravy zajiśtujl organy rizeni letistniho provozu. Tento prvek spojuje linearni infrastrukturu

aviatiky s bodovou infrastrukturou, kterou tvori letiśte. V jinych odvetvich dopravy je v pripade
nutnost możne prijmout ruzne dopravni prostredky mimo vyznacenou oblast a adekvatne
zkonstruovane prepravni body, napr. pristavy, zastavky nebo stanice, u letecke prepravy to vśak

neni z technickych duvodu możne.
Rysy letecke prepravy15:

O schopnost prepravit relativne male mnozstvi produktu, jez se vyznacuji omezenou zivotnosti

z prirodnich, technickych ci ekonomickych duvodu,
O casove nejefektivnejśi, obzvlaśte na dlouhych trasach, coz je dano nejvetśi operacni rychlosti

a stale rostouci mirou dostupnosti a spolehlivosti letecke dopravy,
O vysoky stupen bezpeci prepravovaneho zbozi, obzvlaśte u produktu, ktere jsou nachylne k
pośkozeni pri manipulaci, narazu nebo kontaktu s vlhkem,

O vysoke naklady na mobilitu, jez na dlouhe vzdalenosti vzhledem k prepravovane jednotce

zasadnim zpusobem klesaji.
NAMORNl DOPRAVA

Lodni prepravou rozumime transport pasażeru a nakładu lodi morskymi vodami za ucelem
zisku. Pro prepravu zbożi se vyużiva rada specialne konstruovanych lodi: na prepravu sypkeho
nakładu, beżneho nakladu, kontejneru, tankery, chemicke tankery a dalśi. Podrobny vycet
prepravnich prostredku vyużivanych v lodni preprave bude nasledovat.
Vzhledem k vyużiti rozliśujeme nasledujici typy lodi16:

O univerzalni:

o

k preprave bezneho nakladu (bezna nakladni lod’)

o

k preprave sypkeho nakladu (lod pro prepravu sypkeho nakladu),

O specializovane:

o chladirenske lode,
o

plavidla urcena k preprave ovoce

o

kontejnerove lode,

o

nakladni ricni cluny

15 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
16 Tamtez.
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o

lode pro kombinovanou prepravu specifického nákladu vcetne rudy, petroleje a
dalsího hromadného nákladu

o

lode urcené pro prepravu automobilu (RO-RO)

o tankery:

■

urcené k preprave tekutého nákladu predevsím ropy a jejích

derivátu

■

urcené k preprave zkapalnenych plynu (LNG a LPG tankery).

O prevozní lode:

o prepravující automobily,
o prepravující automobily i pasazéry,
o zeleznicní,
o pasazér-automobil-zeleznice
o

pro pasazéry (katamarány, vznásedla, krídlové lode).

Lode zajistující realizaci dopravního procesu na morí se oznacují jako námorní doprava. Ta

hraje velice duleźitou roli v soudrźnosti Evropy, nebot’

:

17

O zde existuje nicím omezené nákladní struktura,
O udrzuje dulezité prepravní trasy
O redukuje náklady na nákladní dopravu,
O vzdálenost, kterou dokázou lode obsáhnout, je témer neomezená.

Pokud hovoríme o lodní preprave, máme na mysli vedle samotné plavby také veskeré

prístavy. Ty plní prepravní funkci a zajistují manipulaci s nákladem a rüznymi dopravními
prostredky z odlisnych odvetví jako námorní lode, źeleznićni vagony, kamiony anebo rícní cluny.
V rámci námorní dopravy rozlisujeme dve základní formy: pravidelné a nepravidelné
plavby, jinak známé také jako liniová a trampová preprava17
18:

O pravidelné (liniové) plavby - cesta obvykle od zacátku nakládky v prístavu, z nehoz lod’

vyplouvá, a koncí vykládkou v tom samém prístavu;

17 Tamtéz.
18 Tamtéz.
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O nepravidelne (trampove) plavby - cesty obvykle trva od zacatku nakladky v pffstavu A a

konci ve chvili, kdy je naklad kompletne vylozeny v pffstavu B.

Typicke rysy liniove prepravy:
O prevlada v preprave bezneho nakładu (pocitatelne zbozi prevazene v balenich nebo bez

obalu splnujici prepravni podminky, kvuli manipulaci je baleno jednotlive nebo v omezenem
poctu, tvori jej finalni produkty nebo polotovary),
O pravidelna nakladka a vykladka v konkretnich pristavech a v souladu s dohodnutym

plavebnim radem,
O aplikace prepravnich sazeb v souladu s rozpisem stanovenym prepravcem,
O neni zavisla na jedinem prepravci.

Liniova preprava se uskutecńuje mezi pevne danymi pristavy, v niź maji lode konkretni,

nemenni kotviśte. Liniove sluzby jsou poskytovany bez ohledu na mnoźstvi zboźi, ktere je v
jednotlivych pristavech naloźeno, coź znamena, źe sluźba nemusi byt vźdy vyhodna pro

poskytovatele, jenź nese nakłady spojene s udrźbou linky bez ohledu na to, do jake misty je
vyuźita nakladni kapacita a nosnost. Kvuli vysokemu podilu fixnich nakładu se v liniove preprave

aplikuji tarifni (prepravni) sazba19.
Trampova preprava se vyuźiva v pripade sypkeho a tekuteho nakladu pro jednoho nebo
omezeny pocet odesilatelu. Pro tento druh prepravy je typicke20:
O vyuzivani stejne lodi na ruznych trasach, tj. tam, kde je nejvyhodnejśi pouzit danou lod’

vzhledem k danemu nakladu a jeho mnozstvi,
O zajiśtuje predevśim prepravu sypkeho nakladu (takoveho, jez je mozne zmerit a zvazit, ale

nelze jej spocitat),
O majitel lodi s majitelem nakladu domlouvaji cenu za prepravu pokazde zvlaśt’ a je dana na

zaklade uzavrene smlouvy.
V trampove preprave jsou v porovnani s prepravou liniovou fixni naklady ze strany majitele

lodi niźśi. Trampovou prepravu proto poskytuji jak male spolecnosti tak spolecnosti disponujici
rozsahlou flotilou.

19 Taryfy frachtowe są zbiorem stawek wraz z komentarzem.
20 Rydzkowski W., 2009, Transport, Wojewódzka-Król K. (ed.), PWN, Warsaw.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
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Námorní preprava je povaZována za jednu z nejuniverzálnéjsích vzhledem k její schopnosti

zajistit transport témér jakéhokoliv druhu zboZí.
Nejuniverzálnéjsí lodi se vyuZívají v liniové prepravé, nebot’ nákladní lodé a kontejnerové

lodé mohou transportovat jakykoliv obecny náklad stejné jako cástecné sypky náklad (napr. pytle
cukru).

Trampové lodi se vyuZívají pro prepravu sypkého nákladu. Vétsinu z nich predstavují

speciálné upravená plavidla, která mohou preváZet jen jeden typ nákladu, napr. cement, síru,

automobily, atd.
Pro námorní prepravu je typické21:
O schopnost prevázet hromadny náklad na ruzném stupni náchylnosti,
O obsluha prepravních cest po celém svété,
O nejvyhodnéjsí ceny pro nejdelsí cesty v dusledku nejvyssího poklesu jednotkovych nákladu,
O nízká operacní rychlost a relativné omezené frekvence a presnost spoju,
O relativné nízká míra bezpecí pro zbozí citlivé na vlhko, delsí lhuty dorucení a prekladu,
O nezbytnost vyuzití dorucovacích nebo vyzvedávacích sluzeb vzhledem k omezenému

prostoru v prístavech.

Toto prepravní odvétví je stále povazováno za:
O technicky neflexibilní - vseobecné lze ríci, ze se vyuzívají víceúcelová plavidla, ackoliv trh

vyzaduje plavidla specializovaná,
O komplexní vzhledem k organizaci, zdlouhavym a slozitym celním postupum, oprávnéním,
kontrolám a slozité dokumentaci,

O prílis pomalé vzhledem k frekvenci plaveb, nebot’ nékteré druhy zbozí vyzadují rychlé

dorucení (napr. náklad o vysoké hodnoté).
VNITROZEMSKÁ VODNÍ PREPRAVA
Vnitrozemskou vodní prepravu tvorí transportování osob a zbozí po vnitrozemskych vodních
cestách a vodních tocích. Vnitrozemská vodní preprava se obvykle odehrává za odliśnych
podmínek neź námorní doprava, vyznacuje se podstatné Niś^i poZadavky a tím pádem

21 Tamtéz.
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umoźńuje

univerzalnejśi vyuźiti.

Jedinym

nedostatkem je

omezeni

moźneho

rozsahu

jednorazove prepravy osob nebo zboźi22.

Dopravni prostredky vyuźivane pri vnitrozemske plavbe delime na motorizovane

(samohybne) a nemotorizovane. K nemotorizovanym lodim radime specialni vlecne cluny nebo
remorkery.

Preprava probiha s vyuźitim plavidel (tento termin je śirśi neź lod) a oznacuje jakoukoliv

konstrukci schopnou vznaśet se na vodni hladine, pripadne docasne zustat po hladinou,
vybavenou vlastnim pohonem nebo pohanenou necim jinym (vlecenou nebo tlacenou).
Vnitrozemska vodni doprava ma po namorni doprave druhy nejvetśi pocet prostredku.
Vnitrozemska

vodni

doprava

je

povaźovana

za

odvetvi

s

nizkou

univerzalnosti

a

specializovanymi plavidly. Nejcasteji v jejim ramci prevaźeji kryte ci otevrene nakladni cluny
sypky naklad, napr. uhli, koks, drevo, atd.
Vnitrozemska vodni preprava vyuźiva prirodni cesty a umele vytvorene vodni cesty (tj. vodni

kanaly a umele vytvorene vodni plochy), ktere predstavuji soucast linearni infrastruktury. Ty maji
vzhledem ke sve dostupnosti mnohostranne vyuźiti, napr. v oblasti rybareni, lesnictvi, energetiky

a cestovniho ruchu. Naklady vznikajici v souvislosti s ricni regulaci byvaji obvykle pokryte v ramci
rozpoctu centralnich a lokalnich uradu. Vzhledem k tomu, źe prepravci za vyuźivani rek neplati
poplatky, jsou naklady na tento druh dopravy pomerne nizke. Naklady spojene s nakupem a

provozovanim plavidel (vyuźivani prutocni vodnich elektraren) jsou kvuli jejich jednoduchemu
designu take nizke. Vśechny tyto faktory maji vliv na vyśi prepravnich sazeb, ktere jsou v

porovnani s źeleznicni nebo silnicni dopravou velmi nizke.
Pro vnitrozemskou vodni prepravu je typicke23:
O schopnost prevazet sypky naklad nizke hodnoty,
O nizka cena za prepravu pocetneho nakładu na dlouhe a stredne dlouhe vzdalenosti,
O dlouhe dorucovaci łhuty v dusledku operacni rychlosti a znacne nepravidelnosti transportu,

ktere ovlivnuje pocasi a klimaticke podminky,
O spatna pristupnost, nebot’ vodni sif neni uzpusobena k distribuci na dodavatelske a prodejni
trhy,

O relativne nizka mira bezpeci pro zboźi citlive na vlhko, delsi prekladove a dorucovaci łhuty,

22 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
23 Tamtez.
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O vodní cesty jsou nevhodne umístené vzhledem k prumyslovym a obchodním centrum (omezení
primé dopravy zbozí a sluzeb v mestskych oblastech),

O nepravidelnost dopravy zpusobená prírodními faktory (klimatické podmínky).
INTERMODÁLNÍ DOPRAVA

Intermodální doprava

predstavuje

komplexní prepravní proces, v nemź je zbozí

prepravováno rúznymi prepravními odvétvími. V intermodální prepravé se vedle terminu
multimodální preprava pouZívá také jako synonymum kombinovaná preprava24.

V rámci intermodální prepravy probíhá kompletni doprava zboźi v jedné a téZe nákladní
jednotce nebo dopravním prostredku a to od odesílatele k príjemci. Prostredkem muźe byt silnicní
vozidlo, Zeleznicní vuz nebo lod’.

Multimodální preprava naopak oznacuje prepravu zboZí s vyuZitím alespoń dvou odlisní
prepravních odvétví, kdy zboZí muźe ménit nákladní jednotku, tj. muźe byt béhem zmény

dopravního prostredku preloźeno do jiné. Intermodální preprava proto predstavuje specificky druh
multimodální prepravy.

Kombinovaná preprava je taková intermodální preprava, pri které je probíhá vétsina

prepravy po źeleznici, vnitrozemskou vodní dopravou nebo po mori a pocátecní a/nebo konecná

fáze je pak zajisténa silnicní dopravou na nejkratsí moźnou vzdálenost.
Dalsí moźná definice kombinované prepravy, kterou stanovilo Evropské spolecenství,

stanoví, źe se jedná o prepravu zboźí mezi clenskymi zemémi, pricemź kamion, návés s nebo

bez taźné jednotky, vyménná nástavba nebo dvacetistopy a vétsí kontejner vyuź^ silnici pro
pocátecní a konecnou fázi cesty a pro dalsí etapu delsí neź sto kilometru v kuse pak źeleznici,

vnitrostátní vodní prepravu nebo námorní prepravní sluźbu, pricemź pocátecní fáze je na silnici
realizována:

O mezi místem nakládky zbozí a nejblizsí vhodnou nákladní zeleznicní stanicí pro absolvování

první cásti cesty a mezi nejblizsím vhodnou vykládací stanicí a místem, kde je zbozí vylozeno
pro absolvování finálního úseku,

24 Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, [in:] Fertsch M., Basics of logistics. A textbook for training in the
profession of a logistics technician,Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
Rydzkowski W., 2009, Transport, Wojewodzka-Krol K. (ed.), PWN, Warsaw.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
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O v okruhu nepresahujícím 150 kilometru prímou carou od vnitrozemského prístavu nebo

námorního prístavu vhodného pro nakládku a vykládku.
Pri intermodální dopravé prepravních jednotek se vyuiívají ruzné technologie. V Evropé se
nejcastéji vyuiívá źeleznićni doprava. Podstata této technologie spocívá v tom, źe na hlavním

dopravním úseku jsou intermodální prepravní jednotky, tj. velké kontejnery, vyménné nástavby a
návésy spolu s nákladem prepravovány po źeleznici, zatímco dodávku a prepravu nákladu do a
z terminálu zajist’ují prostredky silnićni dopravy.

Tento druh prepravy umoźńuje zkombinovat dva nabízené zpusoby vnitrostátní dopravy v
jednom procesu a zároveń pritom eliminuje jejich negativní prvky.
Vétsina prepravních operací probíhá v intermodálních prepravních jednotkách (UTI).

Aplikují se na prepravní jednotky, jejichź konstrukce a znaćeni odpovídá źeleznićnim predpisum
a kodifikacím evropskych źeleznic.

UTI se délí na: velké kontejnery, vyménné nástavby a návésy.

Velky kontejner - standardizovaná prepravní jednotka upravená tak, aby do ní mohlo byt
zboźí opakované nakládáno jak horizontálné, tak vertikálné.
Vyménná nástavba - kontejner vybaveny sklopnymi nohami, nevhodny k skladování,

vytvorené pro kombinovanou nákladní źeleznićn prepravu, jeho konstrukce umoźńuje jeho
yy^źin jakoźto návésu na siln^ním vozidle nebo jako transportní jednotky (velky kontejner).

Návés - jakykoliv dopravní prostredek, ktery je moźné pripojit k motorizovanému silnićmmu
vozidlu takovym zpusobem, źe na ném ćástećné spoć^ a signifikantní ćást jeho hmotnosti a
hmotnosti nákladu prebírá motorizované vozidlo. V kombinované prepravé musí byt návés

schopny vertikální prekládky.

Vyhody intermodální prepravy25:
O dosazení nizsích prepravních nákladu na úkor prijatelne delsí prepravní lhuty,
O zkrácení prepravní lhuty na úkor prijatelného navysení nákladu,
O na rade tras panuje velká konkurence, coz znamená, ze ceny mohou byt v dusledku

konkurencního boje o zákazníka nizsí,
O umozñuje bezpecne snízit prepravní náklady v prípade, ze specializovaní prepravci, kterí

nabízejí kombinovanou prepravu, nemají pevne stanovené poradí pro danou trasu.

25 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics Library, Poznan.
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Nevyhody intermodalni prepravy26:

O komplikovane prepravni dokumenty; casto neprijatelna forma prepravy pro zasilky kryte
akreditivy (kvuli velkemu mnozstvi prepravnich dokumentu),

O na konkretnich trasach jsou nabizene plne funkcni kombinovane prepravni sluzby; pokud na
trhu neni fungujici spediter nabizejici fungujici sluzbu (trvale, obcasne, prilezitostne), existuje

riziko, ze nebude mit spediter odpovidajici zkusenosti na vami vybrane trase - to muze vest

ke zbytecnemu zvyseni rizik spojenych s prepravou,
O znacne omezene moznosti prepravy specialnich zasilek, jako jsou nebezpecne latky nebo
ziva zvirata (problemy s prekladkou a prepravnimi dokumenty), pripadne rozdily ve

vybaveni nezbytnem pro odpovidajici transport zbozi (prekladky zbozi mezi izotermy je

extremne nakladne a riskantni).

1.4.

UDRZITELNY ROZVOJ PREPRAVY
Narust produkce neni jediny nasledek ekonomickeho rozvoje, ktery muźeme pozorovat od

pocatku dvacateho stoleti. Jsme teź svedky negativnich nasledku lidske aktivity, konkretne
zneciśteni źivotniho prostredi. Z tohoto fenomenu se postupne stala celosvetova hrozba, ktera si
vyźadala pozornost na mezinarodni urovni. Poprve se o tom, źe je nezbytne vzit v potaz prijeti

principu udrźitelneho rozvoje, hovorilo na konferenci Organizace spojenych narodu v roce 1969.

OSN v nasledujicich letech vypracovalo detailni principy udrźitelneho rozvoje, ktere zavadely
celosvetove novy spolecensky a ekonomicky rad. Jejich odhady byly prezentovani v roce 1987
ve zprave nazvane „Naśe spolecna budoucnost“. Tato zprava jako prvni definuje udrźitelny rozvoj

jako zpusob, jak by se spolecnost mohli harmonicky rozvijet, aniź by museli ohroźovat nadeje
budoucich generaci na dosaźeni jejich rozvojove potreby.

Zprava dospela k zaveru, źe k vytvoreni plne udrźitelneho źivotniho stylu je zapotrebi provest
naleźite kroky ve trech klicovych oblastech27:

O Ekonomicky rust a rovna distribuce vydobytku. Cilem je dosahnout zodpovedneho,
dlouhodobeho rustu, na kterou se budou podilet vsichni lide a komunity. To vsak vyzaduje

integrovany pristup k soucasnym propojenym globalni ekonomickym systemum.

26 Tamtez.
27 Hajdul M., 2010, Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development,
LogForum, no. 3 (21), s. 45-55.
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O Ochrana prírodních zdroju a zivotního prostredí. Abychom uchovali prírodní dedictví a
prírodní zdroje pro budoucí generace, je nezbytné nalézt ekonomicky racionální resení, jez

povede k redukci vyuzívání zdroju, zastavení znecist’ování zivotního prostredí a zachování

prírodních ekosystému.
O Sociální rozvoj. Cílem je poskytnout lidem práci, stravu, vzdelání, energii, zdravotní péci,

vodu a sanitaci. V reakci na tyto potreby musí mezinárodní komunita vynalozit veskeré úsilí,

jez zajistí, ze se bohatství spocívající v kulturní a spolecenské diverzite nestane predmetem

kompromisu a ze clenové spolecnosti budou mít vzdy k dispozici nástroje k utvárení vlastní
budoucnosti.

V praxi predstavuje udrźitelny rozvoj dlouhdoby proces, v nemź jsou vsechny tri systémy -

ekonomika, źivotni prostredí a spolecnosti - v rovnováze. Cílem udratelného rozvoje není bránit
ekonomickému rustu. Udrźitelny rozvoj je definovany jako spolecensky a ekonomicky rozvoj, v

nemź je ekonomicky, politicky a sociální rust propojeny s uchováváním prírodní rovnováhy a
udrźitelnosti prírodních procesu tak, aby bylo moźné zajistit základní potreby danym entitám, jak

v soucasné dobe, tak v budoucnu. Princip udrzitelného rozvoje stanoví, źe nejdüleźitéjśím cílem
je lidské blaho. Koncept udrzitelného rozvoje se vyuź^ pro urcení zmeny smeru a pri vyberu
mezi protichudnymi hodnotami. Éivotní prostredí a jeho ochrana a svoboda ekonomické cinnosti

se nacházejí v juxtapozici. V prípade obchodní aktivity proto tento rozvoj postuluje rovnováhu v
oblasti28:

O ekonomické,
O ekologické a
O spolecenské.

28 Hajdul M., 2010, Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development,
LogForum, no. 3 (21), s. 45-55.
Rydzkowski W., Wojewodzka-Krol K. (ed.), 2009,Transport, PWN, Warsaw.
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K Klicove prvky konceptu udrźitelnosti jsou zobrazene v Obrazku 1.1.

Obrazek 1.1. Klicoveprvky udrzitelneho rozvoj
Zdroj: Vlastni zpracovani na zaklade Hajdul M., 2010, Model of coordination of transport processes according to the
concept of sustainable development, LogForum, no. 3 (21), s. 45-55

Dneśni spolecnost navzdory smernicim OSN pohani dva cile: za prve je to dosaźeni nejvyśśi
urovne materialovych statku a za druhe ziskat moc. Dosaźeni materialni prosperity je zjevnym

cilem a obvykle jej Ize dosahnout na zaklade ekonomicke aktivity. Podle analyzy OSN v dusledku
techto konzumnich priorit spotrebovava 30 procent populace bohatych zemi 75 procent svych
zdroju, ziskava 85 procent celosvetovych prijmu a zanechava po sobe 70 procent komunalniho

a prumysloveho odpadu.
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Pokud podrobime vyśe uvedene statistiky rozboru, zjistime, jak nebezpecny dopad muźe
aktualni lidske pocinani mist. Z pohledu ekonomicke aktivity obsahuje koncept udrźitelneho
rozvoje nasledujici doporuceni29:
O vyuzivani obnovitelnych prirodnich zdroju tempem, v nemz konzumace neprekracuje miru

jejich prirozene obnovy,
O vyuzivani neobnovitelnych zdrojum zpusobem, ktere nepovede k jejich naprostemu

vycerpani driv, nez bude objevena nahrady,
O citliva rekultivace pudy,
O minimalizace negativniho dopadu na ovzdusi, vodu a jejich environmental™ prvky,
O zdrzenlivost, tj. vytvoreni jinych zebricku hodnot a pristupu.

Pro spolecnosti by mely byt duleźite take nasledujici predpoklady konceptu udrźitelneho

rozvoje:
O pravo pred mnozstvim (blaho lidskeho kapitalu),
O lidske cile v souladu s rozvojovym potencialem prirody na lokalni i celosvetove urovni,
O efektivni vyuziti neobnovitelnych prirodnich zdroju,
O ekonomicky rozvoj respektujici pozadavky a moznosti prirodniho prostredi a neodehravajici

se na ukor budoucich generaci,
O vytvareni rovnych prilezitosti pro rozvoj a zivot vsech lidi.
Take Svetova komise OSN pro źivotni prostredi a rozvoj definovala principy udrźitelneho

rozvoje. Z pohledu podniku jsou nejduleźitejśi tyto:
O 1. princip, jenz stanovuje pravo cloveka na zdravy a produktivni zivot v souladu s prirodou,

pricemz clovek je vniman jako predmet udrźitelneho rozvoje,
O 3. princip, jenz pripisuje rovne pravo na rozvoj soucasnym a budoucim generacim,
O 4. princip, jenz charakterizuje roli ochrany zivotniho prostredi jakozto nedilne soucasti

procesu udrzitelneho rozvoje,
O 8. princip, jenze postuluje nutnost zmen v konzumaci a produkci,
O 13. princip, jenz pozaduje prijeti zodpovednosti za skody na zivotnim prostredi a jejich
napravu,

29 Hajdul M., 2010, Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development,
LogForum, no. 3 (21), s. 45-55.
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O 17. princip, jenz predstavuje posouzeni dopadu politiky jako nastrój pro rizeni,
O 25. princip, ktery stanovi, ze rozvoj a ochrana zivotniho prostredi jsou provazane a

neoddelitelne.
Predstavene principy jsou doplnene o 2500 doporuceni, ktera se nazyvaji Agenda 21, jeź

mimo jine predpokladaji:
O ustanoveni neprekrocitelneho limitu na uspokojeni materialnich potreb,
O prijeti konceptu udrźitelneho rozvoje,
O stabilni a udrzitelne vyuzivani prirodnich zdroju,
O vytvoreni trzni ekologicke politiky.

Z rozboru techto predpokladu a principu udrźitelneho rozvoje je jasne, do jake miry jsou
zavisle na tom, do jake miry si jednotlive spolecnosti uvedomuji, jake socialni, environmentalni a

ekonomicke dopady maji jejich aktivity. V literature se o tomto uvedomovani si hovori jako o
spolecenske odpovednosti firem. Spolecenskou odpovednosti firem rozumime efektivni proces

rizeni spolecnosti, ktere tim, źe reaguji na identifikovana ocekavani svych akcionaru, prispivaji
ke konkurenceschopnemu, stabilnimu a udrźitelnemu rozvoji. Zaroveń s tim vznikaji prihodne
podminky pro ekonomicky a socialni rozvoj, jeź vytvari jak spolecenskou, tak ekonomickou

hodnotu.
Firmy s vysokou spolecenske odpovednosti obvykle utvari sve aktivity takovym zpusobem,
aby mohly implementovat vlastni strategie, berou vśak zaroveń v potaz cile a hodnoty

spolecnosti.

Spolecenska odpovednost firem

predstavuje zpusob vytvareni vśeobecne

chapanych vyhod jak pro firmy v podobe zisku tak pro źivotni prostredi. Je proto moźne rict, źe
firma, ktera funguje na zaklade konceptu udrźitelneho rozvoje, dokaźe dosahnout rovnovahy mezi

vlastnim ziskem a efektivnosti a verejnym zajmem.

O techto aktivitach se casto hovori jako o principu 3P (People - Planet - Profit; neboli lide planeta - zisk). Zakladnim predpokladem spolecenske odpovednosti firem je take vetśi

zodpovednost vuci etickemu chovani k socialnim skupinam, ktere jsou ovlivneny jejich cinnosti,
s maximalnim moźnym respektem k źivotnimu prostredi.

Zaverem lze rici, źe by v souladu s konceptem udrźitelneho rozvoje meli podnikatele pri

provozovani svych aktivit brat v potaz jak cile vlastni firmy, tak cile spolecenske, a meli by se
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chovat zpusobem, jenź sniźuje na moźné minimum negativní jevy, které by mohly ohrozit
fungovaní samotné firmy.
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2. POSKYTOVATELÉ SLUZEB NA
PREPRAVNÎM TRHU
2.1.

ROZDELENÎ POSKYTOVATELÙ SLUZEB

Na prepravnim trhu rozliśujeme dvè hlavni skupiny poskytovatelû sluźeb30:
O ty, kteri jsou majiteli vlastnich dopravnich prostredkû,
O ty, kteri nejsou majiteli vlastnich dopravnich prostredkû.

Vśichni poskytovatelé sluźeb by mèli dostavat za poskytované sluźby zaplaceno.
Do prvni skupiny patri prepravci. Tyto spolecnost zajiśfujf na zakladè odpovidajicich

povoleni a vlastnich dopravnich prostredkû prepravni sluźby. Prepravce muźeme rozdèlit na:
O silnicni - s vlastnimi vozidly/auty,
O zeleznicni - s vlastnimi lokomotivami a vagony,
O letecké - s vlastnimi letadly,
O namorni - s vlastnimi lodemi,
O po vnitrozemskÿch vodach - s vlastnimi lodemi.
Druhou skupinu poskytovatelû tvori ekonomické subjekty zajiśfujici sluźby souvisejici s

organizaci dopravy. Do této skupiny mezi jinÿmi patri31:
O dopravni spolecnosti
O logisticti operatori
O celni agentury

30 Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, [in:] Fertsch M., Podstawy logistyki. Basics of logistics. A textbook
for training in the profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (ed.), 2009,Transport, PWN, Warsaw.
31 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
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O prekladove terminaly (namorni pristavy, vnitrozemske pristavy, kontejnerove terminaly,

letiste)
O pojist’ovaci spolecnosti
O burzy nakladu.

Spediter je osoba, jejimź ukolem je zajistit organizaci prepravy zboźi vhodne zvolenym

dopravnim prostredkem. Provadi take souvisejici cinnosti jako je napriklad vyplńovani dokumentu
nebo vydavani nakladniho listu. Je duleźite zminit, źe samotny spediter zboźi nikdy neprevaźi.

Dale stoji za zminku, źe spediter muźe organizovat dopravu v ramci vśech prepravnich odvetvi.
Proto lze hovorit o:

O silnicni preprave,
O zeleznicni preprave,
O namorni preprave,
O preprave po vnitrozemskych vodach,
O letecke preprave.
Logisticky operator je spolecnost, ktera poskytuje rozsahlou śkalu logistickych sluźeb,

nejcasteji v podobe balicku obsahujicich sluźby souvisejici s prepravou, terminalove sluźby,

distribuci a skladovani, stejne jako souvisejici informace a financni sluźby.

Celni agentury poskytuji sluźby souvisejici s dovozem, vyvozem a tranzitnim celnim
prohlaśenim. Jedna se o zprostredkovatele mezi zakaznikem/majitelem nakladu a statnim

organem - celni spravou.
Prekladove terminaly jsou instituce disponujici infrastrukturou nezbytnou pro manipulaci s
nakladem. Muźe se jednat napriklad o namorni pristav, jenź je vybaveny vhodnymi jeraby pro

nakladku a vykladku lodi.
Pojiśt’ovaci spolecnosti jsou subjekty, ktere poskytuji sluźby zabezpecujici zboźi nebo

dopravni prostredky proti kradeźi, pośkozeni nebo jinym neocekavanym udalostem.

Burzy nakladu jsou platformy pro vymenu informaci mezi prepravci a dopravnimi

spolecnostmi. Jejich cilem je v ramci prepravniho prumyslu usnadnit komunikaci a urychlit

transakce. Burzy nakladu vyuźivaji jako nastroj internet, na kterem je moźne v realnem case udat
nebo vyhledat naklad nebo dopravni prostredek, spojit se s dodavatelem a uzavrit dohodu o
zajiśteni sluźby. Cely proces muźe pripominat draźbu.
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VYBRANÉ TYPY OBJEDNAVEK PREPRAVY

2.2.

V prepravè rozliśujeme dva hlavni typy objednavek 32:
O objednavka spedicnîch sluzeb
O objednavka prepravnich sluzeb.

Objednavka spedicnîch sluźeb je druh dohody uzaviranÿ mezi zakaznikem (klientem) a
zhotovitelem (speditérem), kterÿ nevlastnî dopravnî prostredky. Speditér vyuźije dopravnî

prostredky dopravnîch spolecnosti (subdodavatelu).

Objednavka prepravnich sluźeb je druh dohody uzavîranÿ mezi zadavatelem (zakaznikem)
a zhotovitelem (dopravcem).
V soucasné dobè jsou objednavky zasilané v elektronické podobè. Aby bylo moźné

zrealizovat objednanou sluźbu, je nutné potvrdit prijeti objednavky k jeji realizaci. I toto potvrzeni
je zasilané elektronicky.

Pokud prepravce formalnè neprijme objednavku, ale poskytne dopravnî prostredek pro
nakladku a prepravu, bude dohoda ta^ź povaźovana za platnè uzavrenou. Takova situace

muźe nastat v pripadè spoluprace se stalÿm obchodnim partnerem. Jedna se o implicitni ci
nevyslovené prijeti objednavky.
Dalśi duleźite rozdèleni vyplÿva z velikosti objednavky a zdani dopravniho prostredku nebo

nakladni jednotky, ve které je transportovanÿ. V praxi rozliśujeme mez:
O objednavkou plne nalozeného kamionu / plne nalozené kontejneru / plne nalozeného

vagonu atd.
O prepravou mène nez kamionem
O objednavkou obecného nakladu.

Objednavka plnè na^eného kamionu (FTL, z angl. Full Truck Loaded) nebo plnè
na^eného kontejneru (FCL, z angl. Full Container Loaded) znamena, źe naklad vyplnuje sto
procent nebo témèr sto procent dopravniho prostredku nebo kontejneru, v nèmź źe prevśźenÿ.

Znamena to, źe v daném dopravnim prostredku nebo prepravni jednotce je zboźi pouze jednoho
zakaznika.

O objednavku obecného nakladu nebo casti nakladu se jedna v pripadè, źe zboźi zaplńuje

pouze cast prostor v daném dopravnim prostredku nebo prepravni jednotce. Rozdil mezi

32 Tamtéz.
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castecnÿm a obecnÿm nakładem je danÿ smluvnè. Napriklad je moiné stanovit, źe objednavka

na prepravu jedné palety je obecnÿ nakład, deset palet je castecnÿ nakład a napr. 33 palet je plnè

naloienÿ kamion. V silnicni prepravè se objednavka obecného nakładu obvykle oznacuje jako
LTL (Less Than Truck Loaded, neboli ménè neź kamion) a v prepravè vyuźivajici kontejnery LCL

(Less Than Container Loaded, neboli ménè neź kontejner).

Dal rozliśujeme objednavky podle rozsahu poskytovanÿch sluźeb a vzdalenosti prepravy. V
praxi se setkavame s vnitrostatnimi a mezinarodnimi objednavkami. V pripadè mezinarodnich

objednavek stoji za to vènovat pozornost jeśtè jednomu dèleni a to na objednavky realizované v
ramci Evropské unie a objednavky putujici do zemi mimo ni. Toto dèleni je obzvlaśf kvùli
odvadènÿm poplatkùm. Na prepravni sluźbu se vztahuji jinak vysoké poplatky, pokud ji

realizujeme v ramci EU a cela trasa vede po ùzemi EU, a pokud trasa vede i po ùzemi, které do
EU nespada.
Objednavky je moźné dèlit také podle odolnosti pri prepravè. Rozliśujeme tri typy odolnosti:
O prirozenou,
O technickou,
O ekonomickou.
Prirozená odolnost vuci poskození oznacuje odolnost nákladu v prepravních podmínkách a

její dopady pramenící z fyzickych, chemickych a biologickych vlastností nákladu.
Z praxe je patrné, źe náklad s nízkou odolnosti k prepravé je citliví napríklad na zménu
pocasí, na délku prepravy, poskození zpusobené úcinkem mechanické energie. Takovy muźe
mít také tendence absorbovat okolní pachy, sypat se, vyparovat se, vylévat se atd. Je dobré mít

na paméti, źe cím víc faktoru pusobí soucasné na dany náklad, tím méné bude odolny vuci

prepravé.
Technická odolnost nákladu je odolnost vuci podmínkám a následkum premíst’ování
vzhledem k velikosti, tvaru a zabíranému prostoru a dalsím aktivitám, pri nichź se náklad

pripravuje k prepravé.
Pri rozhodování o zpusoby prepravy je vhodné vzít v potaz velikost jednotlivého nákladu

vcetné parametru jako je hmotnost, objem a maximální rozméry danych kusu. Tyto hodnoty svou
podstatou stanovují specifické poźadavky techniky prepravního nebo prekladového procesu.
Vedle velikosti a tvaru jednotky daného nákladu hrají duleźitou roli také její celková hmotnost a
opakovatelnost prepravy, jeź mohou indikovat, nakolik po^ití urcité nákladní jednotky (napr.

palet nebo kontejneru) zvysí nebo snfźf technickou odolnost téchto jednotek.
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Ekonomická odolnost nákladu je odolnost pramenící z pomèru prepravních nákladu k

hodnotè nákladu (náklad / zboźi malé, strední nebo vysoké hodnoty).

Vyssí hodnota sniźuje ekonomickou odolnost nákladu, nebot’ vyźaduje opatméjsí zacházení
bèhem transportu. Preprava draźśiho zboźi vyźaduje, aby zasilatel formuloval urcité kvalitativní

poźadavky na prepravu, obzv^tè s ohledem na cas a bezpecnost pri manipulaci. Cím jsou

prepravované produkty draźśi, tím vètśí je vÿbèr ruznÿch odvètvi a metod prepravy, nebot se

ocekává schopnost uhradit vyśśi prepravní náklady.

2.3.

KRITÉRIA PRO VŸBER POSKYTOVATEL SLUŹEB

Vÿbèr poskytovatele sluźeb stejnè jako prepravního odvétví závisí na celé radé faktoru, jako

je cena, odolnost nákladu a základní charakteristické rysy jednotlivÿch prepravních odvétví. Pro

vétsinu spolecnosti predstavuje prí vÿbèru poskytovatele sluźeb klícové kritérium cena. Je vsak
dobré mít na paméti, źe cena by méla jít ruku v ruce s kvalitou33.
Faktory, jeź ovlivñují spolecnosti pri vÿbèru prepravního odvétví, jsou ztvárnéné v

následujícím Obrázku 2.1.

33 Hajdul M, 2006, Organization of transport in a company, [in:] Fertsch M., Basics of logistics. A textbook for training in the
profession of a logistics technician, Fertsch M. (red), Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan.
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Pfepravitelnost nakładu

Charakteristicke rysy daneho
pfepravniho odvetvi:
• infrastruktura, hustota site,
dostupnost,
• dostupnost dopravnich
prostfedku, dostupnost k
pfeprave zvoleneho zbozi,
• ćas pfepravy,
• spolehlivost,
• bezpeci

Faktory ovlivnujici
volbu dopravniho
prostfedku

Ceny

Nakłady na realizaci pfepravy (vcetne
nakładu na pfepravniinfrastrukturu)

Nabidka pfepravnich sluźeb

Zivotni prostfedi:
• geograficke podminky,
• pfepravni postup
• hospodafska polityka.

Pfimy dopad

“I““~
Naroky na zdroje:
• spotfeba energie,
• poptavka po zamestnancich,
• spotfeba materiału,
• dopad na zivotni prostfedi.

Rozvoj a udrzovani nakładu:
• vozovy park dopravnich prostfedku,
• infrastruktura.

—x

Nepfimy dopad

Obrazek 2.1 Faktory ovlivnujici volbu preprav
Zdroj: Vlastni tvorba na zaklade Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, In: Fertsch M., Podstawy logistyki.
Basics of logistics. A textbook for training in the profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute,
Poznan; Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznań

2.4.

KOMUNIKACE S POSKYTOVATELEM SLUZEB

Zakaznici mohou poskytovatele sluźeb kontaktovat nekolika zpusoby, ktere jsou ztvarnene

v Obrazku 2.2. Jeśte nedavno byl nejoblibenejśim zpusobem osobni kontakt. Dynamicky rozvoj
internetu prispel ke zmene zpusobu zadavani objednavek a toho, jak probiha kontakt mezi

objednavajici stranou a dodavatelem.
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Primé spojeni
(e-mail, telefon, fax, e
messenger)

Prijemce

sluzeb

Kontakt pres
internetovou platformu
(napr. volnÿ naklad a
burzy nakladù)

<_________________________

Poskytovatel prepravnich sluzeb

Poskytovatelé
prepravnich sluzeb

Obrazek 2.2 Moznosti kontaktu poskytovatele se zakaznikem
Zdroj: vlastni tvorba

Extremne dynamicky rozvoj IT, jehoź jsme byli v poślednich letech svedky, vedl k tomu, źe
v podstate vśechny spolecnosti vyuźivaji v soucasne dobe nastroje IT k efektivnejśimu a
adekvatnejśimu rizeni procesu. Mezi zakladni funkce IT patri:

O zaznamenavani aktualniho stav, technickych udaju a projektu,
O planovani a predikovani,
O kontrola,
O vyhotovovani analyz a zprav.

Tyto nastroje jsou vytvarene zvlaśt pro kaźde prumyslove odvetvi vcetne prepravy a

logistiky, ktere by se bez podpory informacnich technologii staly podstatne mene efektivnimi.
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Konkurence panujici na trhu je navic v soucasne dobę obrovska a fundamentalni uspech

jakekoliv firmy zavisi na pristupu ke spolehlivym datum, bez nichź neni możne dospet ke
spravnym rozhodnutim.
Hlavnim cilem pri tvorba IT nastroju je podpora procesu vymeny informaci mezi participanty
na logistickem retezci a usnadneni realizace operacnich rozhodnuti. Problemy, kterym prakticky
dennodenne celi jak male, tak stredni i velke dopravni spolecnost jsou v podstate totoźne, lisi se

pouze v rozsahu. Jednotlivci, kteri maji ve firmach na starost realizaci prepravnich procesu, resi

bez ohledu na rozsah aktivit daneho podniku, pravidelne nasledujici problemy34:
O zajiśt’ovani nakładu k preprave vozovym parkem, ktery maji k dispozici,
O akvizice dopravnich prostredku pro specificky segment zbozi,
O vytvareni objednavek na plne nalozene kamiony,
O vytvareni objednavek obecneho nakładu,
O pridelovani dopravnich prostredku konkretnim ukolum,
O monitorovani statutu realizace objednavky,
O vydavani prepravnich dokumentu,
O smerovani,
O zapocitavani pracovni doby ridicu,
O zapocitavani pohonnych hmot,
O fakturace zakazniku,
O hlaśeni,
O kontrola płatnost dokumentu nezbytnych pro realizaci prepravy.

V efektivni organizace prepravnich procesu hraje cim dal vetsi roli jeji interaktivita, tj.

pripojeni k internetu. Posledni roky proto prinesly „masovy“ rozvoj dalsi skupiny IT nastroju, ktere
vyuźivaji moźnosti rychlejsiho prenosu dat pres internet. Temito nastroji jsou prepravni portaly,

na nichź se nachazi dostupne dopravni prostredky a burza nakladu, tj. misto, ktere spolecnosti

mohou cinit nabidky, kde se nachazeji informace o volnych nakladech vseho druhu a dostupnych
dopravnich prostredcich a volnem prepravnim prostoru. K tomu, abyste mohli vyuźivat vyhody

sluźeb nabizenych prepravnimi portaly, staci vam pocitac pripojeny k internetu a v nekterych
pripadech uhrazeni poplatku umoźńujiciho vyuźivani vsech sluźeb nabizenych danou platformou

v plnem rozsahu. V dusledku trvaleho vyvoje nabizeji existujici portaly dalsi sluźby, k nimź patri:

34 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
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O Obchodni komunikator, jehoz cilem je zajistit bezpecnou vymenu informaci o prepravnim
prumyslu a ktery uzivateli zasila systemem rychłych zprav informace o volnem nakładu nebo

vozidle. Toto reseni odbourava naklady na telefon a poplatky za roaming.
O Burza nakladu, na ktere je mozne nalezt inzeraty na prodej, nakup nebo pronajem

dopravnich prostredku.
O Burza dluhu, jejimz cilem je snizit obchodni riziko kontrolovani spolehlivosti zakazniku

porovnavanim informaci a referenci dalsich uzivatelu.
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3. SMLOUVY UZAVÎRANÉ S
POSKYTOVATELI PREPRAVNÎCH
SLUZEB
3.1.

ODPOVEDNOST V RAMCI PREPRAVY

Kazdÿ poskytovatel dopravnich a speditérskÿch sluzeb se ridi konkrétnimi pravy a
povinnostmi v zavislosti na druhu poskytovanÿch sluzeb. Prepravce se ridi zakon o silnicni

prepravë - pro zeleznici je to zakon o zeleznicni prepravë. Zakon stanovi, ze je mozné zadat o
licenci k provozovani komercni prepravy osob a zbozi v pripadë, ze jste drzitelem certifikatu
odborné kvalifikace. Dale je zapotrebi splnovat mimo jiné nasledujici kritéria35:

O Financni zabezpeceni nezbytné k zalozeni a provozovani podniku zajist’ujiciho silnicni
prepravu. Vyzadované zabezpeceni souvisi s poctem vlastnènych vozidel, na prvni vozidlo

vyuzivané pro komercni prepravu je nutné disponovat 9000 euro, na kazdé dalsi 5000
euro.

O Bezùhonnost, napr. nemit v trestnim rejstriku zaznam o pravomocném odsouzeni za ùmyslnè

spachany trestny cin.
O Pri zadost o licenci je dobré mit na pamèti, ze:

o

licence se poskytuje na podnikatelovu zadost na omezené casové obdobi, jez neni

kratsi nez dva roky a neprekracuje padesat let,

o

licenci neni mozné prevést na treti stranu,

35 Rydzkowski W., Wojewodzka-Krol K. (ed.), 2009,Transport, PWN, Warsaw.
Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan.
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o

licence pro mezinárodní silnicní prepravu opravnuje k preprave zbozi tak v rámci

národní silnicní site,

o

licence pro mezinárodní prepravu zbozí po silnici by mela mit jako prilohu seznam

płatnych registracnich znacek vozidla; pro kazdé dalsi vozidlo podílející se na
preprave poskytne odpovedny úrad vynatek z licence.
Dalsí nezbytny dokument, kterym musí prepravci disponovat, je oprávnéní, které silnicního

prepravce zmocńuje k pouiívání urcitého dopravního prostredku.
Pro vstup na prepravní trh tedy potrebujete tyto dokumenty:
O licenci,
O oprávneni,
O certifikát odborné kvalifikace.
Vzhledem k tomu, źe silnicní preprava je nejhojnéji vyuiívané odvétví nákladní dopravy, je

na místé se dobre seznámit s právními predpisy, které obsahují informace o povinnostech

provozovatele silnicní prepravy. Jedná se o dohodu o mezinárodní prepravé zboźí po silnici

(CMR), která byla podepsaná v Éenevé v roce 1956. Tato kapitola obsahuje dalsí informace o
odpovédnosti prepravce, napr. v prípadé ztráty prepravovaného nákladu, kontroly správnosti

informací uvedenych v nákladním listu s poctem kusü, uvedení viditelného stavu zboźí a jeho
balení.

3.2.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY OBJEDNÁVKY PREPRAVY
Objednávka prepravy je druh smlouvy uzavírané mezi objednatelem a zhotovitelem.

Objednávka musí obsahovat základní informace, které umoźni její realizaci. Objednávka musí
obsahovat tyto informace36:

O datum a misto nakládky,
O datum a misto vykládky,
O charakteristiku zbozi,
O informaci o tom, kdo je objednavatel a kdo zhotovitel,
O objem prepravovaného zbozi,

36 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
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O smluvni podminky, napr. informace o tom, v jakém okamziku bude sluzba povazovana za
realizovanou a tim padem za ni bude mozné pozadovat platbu,

O dalsi informace, napr. takové, jez mohou bÿt uzitecné pri realizaci objednavky.
Vyśe je popsana nejjednoduśśi forma objednavky. Pokud objednavame prepravu zboźi po mori

nebo źeleznici, je nezbytne poskytnou dodatecne informaci jako:

O pffstav, v nemz bude realizovana nakładka,
O datum nakladky v pffstavu,
O pffstav, v nemz bude realizovana vykladka,
O datum vykladky v pffstavu,
O pocet a druh baleni - zda se jedna o prepravu plneho kontejneru, jaky typ kontejneru bude
potreba,

O v pripade prepravy plneho kontejneru je na miste stanovit pocet pouzitych peceti,
O hmotnost zbozi,
O objem zbozi.

Dale je nezbytne specifikovat, kam ma byt kontejner prevezeny z pristavu, v nemź probehne

vykladka nebo jasne stanovit, źe objednavka se tyka pouze vyloźeni kontejneru v pristavu.

3.3.

INCOTERMS
Incoterms jsou obchodni podminky, ktera definuji rozsah povinnosti a smluvnich zavazku

zùcastnènÿch stran a tim padem také dèleni nakladu a povinnosti a rizik souvisejicich s

dorucovanim zboźi mezi smluvnimi stranami. INCOTERMS (Mezinarodni obchodni podminky, z
angl. International Commercial Terms) vydala Mezinarodni obchodni komora v Pariźi37.

INCOTERMS 2010 predstavuji nejnovèjsi legislativu upravujici fungovani v oboru.
Duleź^ koncept obsaźenÿm v obchodnich predpisech je tzv. „odpovèdnost za prepravu“,
castèji oznacovana jako „podminky dopravy“. Definuji, ktera strana nebo strany obchodni

smlouvy financuje nebo je odpovèdna za ruzné speditérské sluźby, prepravu, pojistèni a dalsi

operace souvisejici s prepravou, preposlanim a distribuci zboźi, napr. baleni, znaceni balicku,
relevantni obchodni dokumentaci, atd.

37 Tamtéz.
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spediterstvim se deli mezi zucastnene strany zpusobem popsanym v dane kategorii rizeni
prepravy nebo v relevantnich ustanovenich obchodni smlouvy. Obvykle plati, źe na jedne ze
smluvnich stran spociva podstatne vice prepravnich povinnosti neź na druhe. Vzhledem k
cinnosti spedicnich firem je v umluve INCOTERMS 2010 definovan pojem „odpovednost za

prepravu“ v pozdejśich znenich. Odpovednost za prepravu je smluvne zajiśtene pravo zvolit si

trasu, dopravni prostredek, dopravce a metodu prepravy zboźi. Toto pravo vychazi z povinnosti

uhradit prepravni poplatek.
Odpovednost za prepravu muźe mit v zavislosti na definici obchodnich podminek,

odpovedny muźe byt vyvozce, dovozce, nebo muźe byt rozdelena mezi oba dva38.

Odpovednost za prepravu ve vyvozu znamena, źe prodavate zboźi spolu s platbou za
prepravu na hlavni (nejdelśi) etape trasy, a v dovozu, źe kupuje tak blizko mista vyroby nebo

nakladky, jak je to moźne. Jednotlive ukoly a naklady participujicich stran, ktere predstavuji
zaklad obchodnich podminek, je moźne rozliśit podle prepravnich odpovednosti.

Specifikuji, ktere smluvni strany, pripadne strane vazane jen casti smlouvy, jsou povinne

zorganizovat prepravu a nesou naklady a rizika za zaslani na konkretni casti trasy.
Spediter, jakoźto prostrednikem mezi vyrobcem, prepravcem a dalśimi subjekty zahrnutymi

v prepravnim (dopravnim) procesu, muźe na jednu stranu ovlivnit prevzeti prepravni

odpovednosti v obchodnich smlouvach u domacich vyvozcü a dovozcü, a zaroven uplatńuje svou
odpovednost v ucasti tuzemskych spolecnosti na manipulaci s nakladem.

Aktualne aplikovatelne podminky INCOTERMS se deli podle toho, zda je moźne je uplatnit

na vśechny dopravni prostredky a vśechna prepravni odvetvi a zda je moźne je aplikovat pouze
na namorni prepravu a prepravu po vnitrozemskych vodach. Do prvni skupiny patri39:
O EXW - EX WORKS (ze zavodu): prodavaji je povinen zajistit kupujicimu pristup ke zboźi v

arealu (skladu, tovarne). Rizika spojena s procesem prepravy prechazeji na kupujici v

okamźiku, kdy je zboźi na predem stanovenem miste a v dohodnutem case predano.
O FAC - FREE CARRIER (vyplacene prepravci): Povinnosti prodavajiciho je dorucit zboźi
prepravci nebo jine osobe urcene kupujicim na dohodnute misto. Riziko prechazi na kupujici
v okamźiku, kdy je zboźi naloźeno do dopravniho prostredku zajisteneho kupujicim.

O CPT - CARRIAGE PAID TO (preprava placena do): Povinnosti prodavajiciho je dorucit zboźi
prepravci nebo jine osobe urcene kupujicim na dohodnute misto, pricemź prodavajici plati

38 Tamtez.
39 Tamtez.
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také náklady na dorucení. Riziko prechází na kupující v okamziku, kdy prepravce kupujícího
obdrzí zbozí.

O CIP - CARIIAGE AND INSURANCE PAID TO (preprava a pojistení placeno do): Prodávající

má stejné povinnosti jako u podmínky CPT s jedním rozdílem: prodávající platí také za

prepravu a pojistení do daného místa urcení. Riziko se prenásí z prodávajícího na kupujícího
ve chvíli, kdy prepravce kupujícího obdrzí zbozí.

O DPU - DELIVERED AT PLACE UNLOADED (s dodáním na místo vykládky; dríve DAT):

Prodávají je povinen dorucit zbozí a vylozit jej z dopravního prostredku a nechat jej k

dispozici kupujícímu na konkrétním terminálu, v prístavu nebo destinaci. Riziko prechází na
kupující na míste vykládky.
O DAP - DELIVERED AT PLACE (s dodáním na místo): Prodávající je povinen dorucit zbozí a

nechat kupujícímu k dispozici v dopravním prostredku ve stanovené destinaci. Riziko prechází
na kupující v okamziku, kdy je zbozí doruceno na dohodnutou adresu.
O DDP - DELIVERED DUTY PAID (s dodáním clo uvedeno): Prodávající má stejné povinnosti

jako v DAP, navíc plní povinnosti tykající se vyvozu a dovozu a platí veskeré celní poplatky.
Riziko prechází na kupující stejne jako v DAP.
Posledné uvedené zahrnují:
O FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (vyplacene k boku lodi): Prodávající se povinen dorucit zbozí
vedle lodi urcené kupujícím ve stanoveném prístavu. Riziko prechází na kupujících v

okamziku, kdy je zbozí doruceno vedle lodi.
O FOB - FREE ON BOARD (vyplacene na lod): Prodávající je povinen dorucit zbozí na palubu

lodi urcené kupujícím ve stanoveném prístavu. Riziko prechází na kupujícího ve chvíli, kdy je
zbozí doruceno na palubu.

O CFR - COST AND FREIGHT (náklady a prepravné): Prodávající má stejné povinnosti jako u
podmínky FOB, ale navíc musí zaplatit náklady za prepravu zbozí do prístavu. Riziko

prechází na kupujícího ve chvíli, kdy je zbozí doruceno na palubu.

O CIF - COST INSURANCE FREIGHT (náklady, pojistení a prepravné): Prodávající má stejné

povinnosti jako u podmínky CFR, ale navíc platí náklady na pojistení. Riziko se prenásí z

prodávajícího na kupujícího ve chvíli, kdy je zbozí na lodi.
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System obchodnich podminek INCOTERMS 2010 by mel fungovat jako nastrój usnadńujici
podnikani a ne jako predem dany algoritmus nebo reśeni. Pokud se INCOTERMS ukaźou jako

nedostatecne, je moźne je kdykoliv upravit podle individualnich potreb, nebot’ podminky
INCOTERMS jsou smluvni.
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4. PROCES PLANOVANi PREPRAVY
4.1.

ROZHODNUTI VYROBIT NEBO NAKOUPIT
Jednim z klicovych prvku nezbytnych pro efektivni rizeni prepravniho systemu podniku je

vyber prepravniho odvetvi, rozhodnuti o tom, jake dopravni prostredky jsou pro realizaci
probihajicich operaci nezbytne a zda by mely byt tyto prostredky koupeny, nebo zapujceny

vybranym externim prepravcem40. Faze vyberu prepravniho odvetvi a sloźeni vozoveho parku

jsou znazorneny v Obrazku c. 4.1.

40 Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, [in:] Fertsch M., Podstawy logistyki. Basics of logistics. A textbook
for training in the profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
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Obrazek 4.1 Jednotlivé krok v procesu skladby vozovéhoparku
Zdroj: Vlastni tvorba na zaklade Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, In: Fertsch M., Podstawy logistyki.
Basics of logistics. A textbook for training in the profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute,
Poznan; Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan

V prvni fazi je nezbytné provést vyhodnoceni parametru, které jsou klicové pro organizaci
prepravniho systému spolecnosti a které druhy prepravy je mohou zajistit. Tabulka 4.1 obsahuje

porovnani parametru vybranÿch dopravnich odvëtvi. Analÿza Charakteristik vÿroby a distribuce
spolecnosti v Evropë obvykle vede k volbë silnicni prepravy. Pokud je zapotrebi prepravit
predevsim vëtsiho mnozstvi zbozi, voli podnikatelé intermodalni nebo zeleznicni prepravu. Jejich

volba je navic limitovana fyzickÿmi a kvalitativnimi rysy nakladu.
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Tabulka 4.1. Porovnáníparametru vybranych odvetvíprepravy

Charakteristickÿ
Náklady na tkm

Silnicní
prùmèrnÿ

Zeleznicní

Letecká

Vodní

prùmèrnÿ

vysokÿ

krátky

Prumyslová
velmi
nízky

Intermodální
prùmèrnÿ

Rychlost [km /
velmi
prùmèrnÿ
prùmèrnÿ
malÿ
malÿ
prùmèrnÿ
velkÿ
h]
Zdroj: Vlastni tvorba na zaklade Rydzkowski W., Wojewodzka-Krol K. (ed.), 2009,Transport, PWN, Warsaw; Stajniak M.
(ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan

Ve druhé fázi lze obecne predpokládat, źe nejvétsí problém pri rozhodování o tom, jak bude
vozovy park vypadat, predstavuje sladéní dodávky a poptávky. Tento problém je obzvlást’ duleźity

pro firmy, které zajist’ují dorucovací sluźby vlastními dopravními prostredky a chtéjí investovat do

vlastního vozového parku. Z analyzy organizace prepravního procesu ve vyrobních nebo sluźby

poskytujících spolecnostech vyplynulo, źe vétsina z nich vyuź^ najaté prepravce. V takovém
prípadé velikost vozového parku presné odpovídá nabídce a poptávce. Z pohledu firmy, která
zpracovává individuální objednávky a jejich dorucení koncovym zákazníkum nebo do vlastních

skladu, je duleź^ vybrat mnoźsM a typy vozidel tak, aby byly celkové náklady co nejmensí. Pri
rozhodování o mnoźsM dopravních prostredku nezbytnych pro realizaci konkrétních objednávej
je duleź^ pamatovat na to, źe je potreba co nejlépe vyuźft prepravní prostor a to jak v rámci jeho
nosnosti, jak na pocet prepravovaného zboźr

Pocet dopravních prostredku ve spolecnosti je ovlivnén také zpusobem organizace
prepravních procesu. Ty mohou probíhat následujícím zpusoby41:

O preprava z konkrétního nákladního mista do konkrétního mista vyzvednutí,
O preprava ze stanoveného bodu na více vyzvedávacích míst,
O preprava z více stanovenych míst do jednoho mista vyzvednutí,
O preprava z více stanovenych míst na více vyzvedávacích míst.

Sloźeni vozového parku by mélo byt voleno tak, aby zajist’ovalo dorucení nabízenych
produktu zákazníkovi v souladu s odhadovanym casem dorucení (napr. 24 hodin od okamźiku

objednávky). Stejné tak je duleźite, aby pri prepravé neutrpéla kvalita zboźL Pochopitelné je
potreba pamatovat na minimalizaci nákladu, takźe pocet dopravních prostredku a jejich typ by

mél byt zvoleny tak, aby plné odpovídal potrebám firmy. Nakonec je dü^ité verifikovat, jak

41 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.

48

Realizace dodavatelskeho retezce: Preprava a
skladovani
rozhodnuti ovlivni fungovani celeho ligistickeho systemu spolecnosti. Vyber nejlevnejśiho
prepravniho odvetvi a prepravce mohou znamenat, źe tato volba bude nejpomalejśi a nejmene
spolehliva. To pak kvuli zajiśteni odpovidajici urovne sluźby zakaznikum povede k nutnosti drźeni

vysokych skladovych zasob.
Ve treti fazi procesu je nutne overit odpoved na otazku, zda je spolecnost schopna zajiśt’ovat
dopravu sama nebo zda je nebo neni duvod najednou prepravce. Tento problem predstavuje

klasicke rozhodnuti „vyrobit nebo nakopit“. Jednim ze zakladnich kriterii pro posouzeni ziskovosti

investic do vozoveho parku je vyśe rozdilu mezi zisky a provoznimi naklady, kdy je zapotrebi vzit
v potaz vyśi investice a naklady na amortizaci, jeź behem pouźivani vzniknou.
Klicova je take analyza vyhod a nevyhod pramenicich z vlastneni vozoveho parku nebo

outsourcovani prepravy externim spolecnostem. Outsourcovani je definovano jako presun casti

aktivity firmy na jinou specializovanou spolecnost za ucelem sniźeni nakladu na danou aktivitu.

4.2.

OBMENA VOZOVEHO PARKU

Problematika obmeny vozoveho parku predstavuje jeden z klicovych problemu spojenych s
rizenim vozoveho parku. Tato problematika je charakteristicka vysoce komplexni (strategickou a

technickou) podstatou. Tvori ji momenty, v nichź se dospiva k rozhodnuti, źe by melo byt

konkretni vozidlo z vozoveho parku vyrazeno a nahrazeno novym42.
Pristup k obmenovani vozoveho parku ovlivnuje celou radu zasadnich indikatoru vykonu
dopravnich spolecnosti. Spravne implementovany program vymeny vozoveho parku muźe mit

primy vliv na vysi provoznich nakladu, bezpecnost prepravovaneho nakladu a technickou
pripravenost vozoveho parku. Vhodny vozovy park ma navic vliv na miru zakaznikovy

spokojenosti, spokojenosti ridice a ziskovost firmy. Je treba brat take v potaz to, jak je firemni
vozovy park vnimany zakazniky, nebot’ v tomto pripade jezdi ridic s „vizitkou“ spolecnosti.

V odborne literature se setkame s ruznymi doporucovanymi pristupy k obmene vozoveho
parku. K temto strategiim patri:

O Obnoveni vozoveho parku, jehoz cilem je omlazeni vozidel a snizeni provoznich nakladu.
O Modernizace vozoveho parku, ktera muze vest ke zvyseni zisku a snizeni provoznich

nakladu.

42 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan
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O Inovace a rozvoj, kdy spolecnost modernizuje prepravni sluzby, aby dokazala vyhovet
veskerym pozadavkum trhu.

V ramci prijate strategie je możne zvażovat jeden z nasledujicich pristupu k vymene
vozoveho parku:

O pristup vychazejicich z definice veku sluzebniho vozidla,
O pristup spojeny s maximalnim prijatelnym opotrebenim tlumicu,
O spojeny pristup, ktery bere v potaz jak vek vozidel, tak miru opotrebeni tlumicu.

Pro każdou variantu vznikla v poślednich letech rada matematickych zpusobu reśicich

problem obmeny vozoveho parku. Tyto metody vychazi ze statistickych analyz obmen vozovych
parku nebo nakladovych analyz. Tyto metody jsou nicmene komplexni a vyżaduji podrobne

vyhodnoceni. Stoji za zminku, że diky rozvoji IT nastroju podporujicich rizeni vozoveho parku, je

v soucasne dobe możne s vyużitim zavedenych technickych a ekonomickych ukazatelu vozovy

park kontinualne monitorovat a vyużit benchmarking jako jednu z metod rozvoje spolecnosti.

Benchmarkingem bychom v tomto pripade chapali jako trvaly proces vyhodnocovani aktualni
provozni aktivity konkretniho vozila zavedenymi indikatory a jeho pomerovani se zadanym

referencnim udajem, napr. na zaklade udaju z nejnovejśiho tahace vlastneneho spolecnosti.

Vyużiti ziskanych informaci jakożto vysledku benchmarkingovych studii vytvari zaklad pro tvorbu
provoznich planu, ktere definuji, jak dosahnout nejlepśich vzorcu jednani v praxi a co delat, kdyż
jsou prekrocene limity, napr. pri prekroceni urciteho prijatelneho standardu analyzovane
indikatoru by melo byt vozidlo nahrazeno.
Obrazek 4.2. zachycuje faze benchmarkingovych studii.
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Obrazek 4.2 Faze implementace benchmarkingove metody
Zdroj: Vlastni tvorba na zaklade Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics
library, Poznań

Pri monitorovani vozoveho parku by mely byt vzaty v potaz nasledujici indikatory

g

Pomer technickeho stavu vozoveho parku k

.
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- jedna se o pomer casu pouźivani vozidla k

celkovemu casu jeho vlastneni, ktery je souctem casu vyuźite a casu potrebneho na udrźbu.

u
kg = Th + Th [-], kde kh 6 <0;1>

(4.1)

43 Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, [in:] Fertsch M., Podstawy logistyki. Basics of logistics. A textbook
for training in the profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
Rydzkowski W., Wojewodzka-Krol K. (ed.), 2009,Transport, PWN, Warsaw.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan.
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kde

Thuo
je cas pouziti, napr. cas, v nemz je vozidlo pnpravene k okamzitemu pouziti, Th je cas

udrźby, napr. cas straveny udrźbou a opravou.

p

Faktor pouźivani vozidla k

- pomer casu pouźivani vozidla k celkovemu casu jeho vlastneni,

jeź tvoff soucet casu vyuźivani a udrźby.

kph

Tp
Th + Th

=---u h-----o
[-], , kde

kph e <0;1>

(4.2)

u

Faktor technickeho vyuźiti vozidla kup - jedna se o pomer celkoveho casu, kdy je vozidlo k
dispozici k casu, kde je fyzicky vyuźivano

Tp kp
khUp = -±= h [-], kde khup e <0;1>
Thu khg,

(4.3)

Prepravm prace Qh na trase h - mnoźstvi nakladu/pasaźeru prepravenych na dane trase nebo

jeji sekci a delce trasy nebo jeji sekce.
n

Qh =S Qr L
i=1

(4.4)

[tkm]

kde: Qi je objem nakladu vyjadreny v tunach nebo pasaźeru vyjadreny v jejich poctu, Li je pak
delka dane sekce.

Efektivita vozidla wh - je pomer casu potrebneho na prepravu a pracovniho casu vozidla.

w = — [tkm/h.] nebo [pkm/h.]
Thp

(4.5)

Efektivita vozidla EFh na trase h - jedna se o pomer prepravniho casu k najetym kilometrum
(vcetne nulove a kompletni vzdalenosti).

EFh = Qh [tkm/wkm] nebo [pkm/wkm]
h nhwkm

(4.6)

kde nwkm je pocet kilometru najetych vozidlem na trase h [wkm]

Faktor vyuźitelnosti pracovniho casu

khp na trase h - je pomer doby jizdy k dobe prace.
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kP
kh

T
T
Tph [-], kde:

_ Tjh_

kp

h e <0;1>

(4.7)

Provozni nàklady vozového parku KEh na trase h - je vÿsledkem nakladu na jednotku ujetého
kilometru a poctu kilometru, které dané vozidlo nebo soustava vozidel ujedou v daném casovém

ramci.

KEh = zhk ■ nWkm [PLN]

(4.8)

kde zwkm jsou naklady na jeden ujetÿ kilometry na trase h [PLN, €, $]

Ziskovost sluzeb na trase Rh na trase h - vÿsledek zisku generovaného vozidlem nebo
skupinou vozidel na trase h nasobenÿ celkovÿmi prodeji plynoucimu z daného vozidla nebo

skupiny vozidel.

Rh =

S - KE
Z
=
/ [%]
Sh
Sh

(4.9)

kde Sh je zisk z prodeje sluźeb.

Z vÿctu tèchto indikatoru je zjevné, źe je na mistè vybirat jen ty, které umoźńuji monitorovani
jednotlivÿch prvku vozového parku s vyuźitim dostupnÿch nastroju IT.

4.3.

PLANOVANO PREPRAVY
Pri prijeti objednavky prepravy je zapotrebi pripravit zboźi k prepravè, napr. v podobè

nakladu. Jedna se o soubor organizacnich cinnosti, jejichź cilem je vhodna priprava prepravy
zboźi prepravovaného hromadnè, kusovè nebo v hromadném baleni tak, aby doślo k

maximalnimu vyuźiti daného prostoru v dopravnim prostredku a naslednè ve skladu44.

Pro zajiśtèní prepravy zboźi v odpovidajicim stavu se vyuźivaji externi obaly a to jak pro

hromadnè prepravované zboźi, tak pro jednotlivè balené produkty nebo produkty hromadnè
balené kusové produkty. Jejich cilem je ochranit produkty pred vysypanim, vylitim, pośkozenim

nebo kontaminaci v dusledku vystaveni mechanickÿm nebo klimatickÿm vlivum bèhem prepravy

44 Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, [in:] Fertsch M., Podstawy logistyki. Basics of logistics. A textbook
for training in the profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan.
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a umoźnit doruceni techto produktu do finalni destinace v nepośkozenem stavu a s nesniźenou

komercni hodnotou.
Druh baleni obvykle urcuje, zda je produkty moźne prepravovat a tridit. Technicky pokrok v

prepravnich procesech cili primarne na45:
O zlepseni prepravnich prostredku,
O redukci objemu prace pri nakładce,
O redukci ztrat zpusobenych ztratou nebo poskozenim nakładu.

Baleni by melo splńovat poźadavky souvisejici se zvolenym prepravnim prostredkem, tj.

chranit balene zboźi pred nicivymi mechanickymi a klimatickymi vlivy, jimź byva behem prepravy,
skladovani a manipulace vystavovano. Zabalene zboźi urcene k preprave by melo mit takovy tvar
a rozmery, aby se umoźńovalo snadne sestaveni paletovych nakladnich jednotek, stejne jako
jejich spravne ukotveni v kontejneru a vyuźiti jeho kapacity. Duleźitou roli zde hraje take

prostorove usporadani, tj. uprava rozmeru jednotky a hromadneho baleni a vnitrnich rozmeru
prepravniho baleni, stejne jako uprava vnejśiho prepravniho baleni tak, aby odpovidalo

rozmerum loźne plochy palet a vnitrnim rozmerum kontejneru a loźne plośe vyuźivaneho

dopravniho prostredku. S timto usporadanim pomaha specialne vyvinuty system, ktery upravil
rozmery palet na 800 x 1200 mm (tzv. EUR palety) a 1000 x 1200 mm.

Obrazek 4.3. Nizka drevena prepravnipaleta 800 x 1200 mm, typ Europaleta
Zdroj: vlastni tvorba

45 Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan.
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Specificnost prepravovaného nákladu má prímy vliv na volbu prepravního odvétví -

transport™ technologie. Jedna z definic stanoví, źe úkolem prepravy je premístit náklad (osoby
nebo zboźi) mezi dvé konkrétnímu body, zajistit, źe dorazí v dobrém stavu, ve stanoveném case

a za prijatelné náklady. Ne vsechno zboźi se k prepravé hodí stejnym zpusobem. Míra adaptace

oznacuje náchylnost nákladu pri prepravé a skladování - je to rys, ktery charakterizuje zpüsob a
miru vlivu prostredí na konkrétní druh nákladu a typ a miru citlivosti nákladu na jevy, jeź se béhem

prepravy a skladování vyskytují, stejné jako na podmínky, jeź mohou nepríznivé ovlivnit kvalitu

prepravovaného zboźk
Dopravní prostredky podle druhu prepravovaného nákladu delíme na:
O vozidla s nosností do 3,5 tuny,
O vozidla s nosností do 12 tun,
O vysokotonázní soupravy s nosností az 26 tun, pricemz v nékterych zemích (napr. ve Svédsku)

se pohybují silnicní soupravy s nosností presahující 26 tun, které se rídí predpisy dané zemé

upravující maximální dovolenou hmotnost v rámci silnicní prepravy,
O specializované soupravy pro tézky a nadmérny náklad, které mohou mít nosnost az 200

tun.

Vedle predpisu limitujících maximální moźnou hmotnost silnicního vozidla nebo soupravy,
existují také omezení maximálních vnéjsích rozmérü:
O náklad ak s návésem nesmí mérit více nez 16,5 m - lozná délka návésu nesmí presahovat

13,6 m s maximální kapacitou 36 europalet,
O v rámci Evropy se mohou pohybovat nákladáky a nákladáky s prívésy o maximální délce
18,35 m (ve Spanélsku, Holandsku, Némecku a na Slovensku je to 18,75 m; v Bulharsku a

Rusku 20 m; v Itálii 20,16 m; ve Francii 20,35; v Polsku 22 m; v Bélorusku, Lotyssku a na

Ukrajiné 24 m; ve Svédsku 28 m); lozná délka se délí ruzné, napr. 7 + 7 m; malé soupravy
s prívésem je mozné rozdélit na 6 + 8 az 9 m (takové soupravy mívají maximální nakládací
vysku zhruba 2,9 m),
O maximální sírka: 2,5 m; v prípadé izotermickych vozidel 2,6 m; pricemz lozná sírka je max.:
2,42 m,

O maximální vyska soupravy: 4 m.
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Presaźeni povolené hmotnost naloieného silnicního vozidla nebo povolenÿch vnéjsích

rozmèru (tj. náklad sirsí neź 2,7 m) byf jen o centimetr znamená, źe je prepravovanÿ náklad

povaźovanÿ za nadmèrnÿ.

Podlaha návésu nebo náklad’áku s prívésem je pri pouźiti standardních kol prib^nè 1,35 m.
VètSina pevnÿch nakládacích ramp ve skladech je na tuto vÿSku adaptabilní. Soupravy disponují
vétsí kapacitou mívají obvykle menSí prumèr kol a jsou tím pádem niźśL Vozidla mohou bÿt

vybavena vlastními sklopnÿmi rampami. Je zároveñ treba mít na pamèti, źe hmotnost rampy
sniźuje nosnost vozidla, proto bÿvají vozidla se zabudovanÿmi rampami obvykle vyuźívaní jen v

lokální distribuci.
Vozidla a soupravy je moźné rozdèlit do dvou trí skupin:
O univerzální, krytá celtou - obecne nazyvana płachta:

o plachtovÿ naves s bocnicemi,
o plachtovÿ prives bez bocnic,
o soupravy: nákladak plus prives,
O izotermická - udrzují v nákladním prostoru stanovenou teplotu (obvykle od -28°C do

+28°C) a mívají loznou délku od 10,5 do 13,34 m; loznou sírku od 2,44 m do 2,5 m a
kapacitu od 62,5 do 86 kubickÿch metrú - obvykle se nazyvají chladírny:

o s kapacitou na 33 europalet na podlaze,
o s kapacitou 66 europalet ve dvou patrech,
O specializovaná.

Pro univerzální plachtové soupravy je typická moźnost bocní nakládky, nebot’ boky pnvèsu
nebo náklad’áku mohou bÿt na obou sklopené po celé délce. K ridicovÿm povinnostem patrí

umoźnèní nakládky z boku (sklopením bocnic) v délce specifikované odesílatelem, i kdyby to
znamenalo odmontoval celou kostru podpírající plachtu. Pokud byla objednaná nakládka

seshora, stací odstranit plachtu.
Vozidla a specializované soupravy dèrïme dále na46:
O cisterny urcené k preprave:

o

paliva,

o tekutÿch potravin,
o chemikálií.
46 Tamtéz.

Realizace dodavatelského retèzce: Preprava a
skladování
O soupravy pro prepravu tèzkého a nadmèrného nákladu,
O otevrené platformy - obecne známé jako plosinové vozy,
O soupravy pro prepravu zvírat,
O dvoupodlazní souprava (tahac plus náves) pro prepravu automobilú,
O dodávky:

o vhodné pro prepravu zavèseného textilu,
o

pro prepravu nábytku - vybavené systémem posuvnych prepázek a popruhú

zabranujících nákladu v pohybu bèhem prepravy,

o

klimatizované, urcené k preprave umèleckych predmètû - dále vybavené systém

pro uchycení exponátú,
O podvozky pod kontejnery - obsahují dva 20‘ nebo jeden 40‘ kontejner;
O dalsí specializovaná vozidla jako jsou sila, míchacky, vozidla urcená pro prepravu ryb,

streliva a vybusnych materiálú.
Mezi univerzálními plachtovÿmi vozidly rozliśujeme:
O ploché návesy se dvèma nebo tremi nápravami - lozní plochu od 12,12 do 13,62 m; lozní

sírku od 2,42 do 2,49 m; lozní délku od 2,45 do 3,13 m; kapacitu od 73,9 do 104,4

kubickych metrû.
Mezi základní úkoly prepravce, vykládace i ridice, jakoźto predstavitele jak prepravce tak

speditéra, patrí:
O prepravce musí poskytnout ridici instrukce ohlednè usporádání nákladu a jeho zabezpecení
v nákladovém oddelení,

O univerzální náves nebo príves musí byt vybavené zajist’ovacími popruhy (mnozství musí byt

dohodnuto se speditérem pri zadávání objednávky),
O prepravce musí ridici umoznit, aby mohl dohlízet na nakládku a spocítat prejaté mnozství

prepravních jednotek,
O pokud toto prepravce ridici neumozní, ridic uciní príslusnou poznámku na nákladní list a tím

pádem jej prepravce a speditér zbavují odpovèdnost za vylození kompletního nákladu v

míste destinace,
O pri vykládce je ridic povinen dorucit nákladové kusy, které mûze v souladu s predpisy o

bezpecnosti ochranè zdraví presouvat jedna osoba k boku vozidla,
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O nakládku ze skladu pres rampu nebo jakymkoliv jinym zpusobem zajistuje prepravce a
vykládku vykládac,

O v prípade neodpovídajícího poctu kusu zbozí nebo pri podezrení, ze doslo k poskození

zbozí, uciní vykládac príslusnou poznámku na nákladní list; ridici by nemela byt odepírána
moznost se vyjádrit, muze ucinit svou poznámku,
O ucinením poznámky na nákladní list zacíná bezet rocní reklamacní lhuta (podle mezinárodní
úmluvy CMR o prepravní smlouve má vykládac v prípade, ze nezaznamenal poskození
zbozí behem vykládky, sedm dní na prípadne písemné upozornení speditéra ohledne

zjistenych skod),
O vykládac vypracuje zprávu o skode, která tvorí spolu s puvodním nákladním listem základ

pro resení reklamace; originál zprávy musí obdrzet speditér,
O pokud vykládac originál poznámky z prepravního listu ztratí, prichází tím pádem v podstate

o moznost reklamace.

Pravidla upravující prevoz zbozí po silnici stanoví, ze:
O prepravce, a tím pádem také speditér, je zodpovedny za pocet prijatého zbozí k preprave

a jeho vnejsí stav,
O kontrola obsahu prepravních jednotek (napr. kartonu s CD) muze byt proveden na zvlástní,

zvlást placenou objednávku,
O v prípade, ze nejsou zvnejsku na prepravovanych jednotkách patrné zádné známky

poskození nebo zásahu, lze predpokládat, ze zbozí bylo doruceno ve stavu, v nemz bylo
prijato.

V silnicní spedici obecného nákladu se nejcastéji pouZívají dva zpüsoby prevádéní objemu

na hmotnost:
O základní: 1 krychlovy metr = min. 330 kg;
O pomocny: 1 lozny metr = min. 1850 kg.

V prípadé silnicní prepravy je moZné prekroćit povolené standardy v následujících smérech:
O rozmer nákladu, nebo lépe receno vnejsí rozmery soupravy pro silnicní prepravu po jejím

nalození;
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O hmotnost soupravy pro silnicni prepravu, tj. celkova hmotnost (povolene zatizeni naprav se

nesmi prekracovat kvuli pevnosti vozovky).

Za nadmerny nakład je povaźovany jakykołiv nakład v pripade, źe povołene rozmery
prepravni soupravy presahuji alespoń o centimetr:

O 16,5 m v pripade delky prepravni soupravy s navesem;
O 18,5 m v pripade dilky prepravni sady s privesem;
O 2,5 m v pripade sirky vozidla (u chladiren 2,6 m, ackoliv v jejich pripade neni tento rozmer

vzhledem k pevne konstrukci mozne presahnout);
O 4 m v pripade sirky vozidla.

V pripade, źe rozmery nakładu (nebo presneji prepravni soupravy s nakładem) nebo
hmotnost soupravy presahuji normy, je nezbytne ziskat tzv. povołeni, ktere umoźni prepravu

zreałizovat. Kaźda zeme ma vłastni administrativni urady, ktere vydavaji povołeni pro prepravu

nadmerneho nakładu. Pro ziskani povołeni je potreba podat źadost społu s popisem nakładu,
konvoje, v nemź bude prevaźeny, a zvołene trasy. V pripade obzvłaśte teźkeho nebo rozmerneho
nakładu urcuji trasu administrativni urady a spediter ji musi dodrźet. V Połsku je stanovena

ctrnactidenni łhuta na vydani povołeni. Podobne łhuty jsou stanovene ve vśech evropskych
zemich. Pokud tedy potrebujete prevezt nadmerny nakład, je zapotrebi kontaktovat prepravce

ałespoń tri tydny pred datem nakładky (nebo jeśte drive, nebot’ je moźne, źe bude potreba po

stanovene trase prevaźet nakład pouze v noci a cas potrebny na prekonani dane vzdałenost

muźe byt tim padem podstatne dełśi neź v pripade beźne prepravy).
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5. DISTRIBUCNl struktura
TVORBA DISTRIBUCNl STRUKTURY

5.1.

Ve vyrobnich a distribucnich spolecnostech probiha v ramci jejich cinnosti cela rada

prepravnich procesu, ktery byvaji casto tesne spojene trade-off vztahy s dalśimi logistickymi

procesy. Koncept trade-off je v logistice spjaty s myślenkou optimalniho rizeni zdroju a procesu
s nim spojenych. Tvori jej hledani nejlepśi reśeni z pohledu celeho systemu. Trade-off vztahy v
logistickych systemech zpusobuji, źe zlepśeni v jedne casti systemu generuje upadek v jine casti.
Zmeny by proto mely byt zavadene v celem logistickem systemu, nebot’ prinosy v jedne oblasti,

jenź vede ke zhorśeni v jine, mohou mit pozitivni i negativni vliv na cely system. Trade-off vztahy

jsou ve vetśine pripadu spojene s konfliktnimi naklady, jeź nasledne vznikaji v mistech setkavani

ekonomickych sfer. Prepravni procesy, s nimiź jsme se seznamili, tesne souvisi s aktivitami
tykajicimi se rizeni zasob, skladovani a sluźeb zakaznikum. Z pohledu organizace celkovych

logistickych nakladu, udrźovani adekvatni urovne sluźeb zakaznikum a predevśim generovani
zisku, jsou vztahy mezi organizaci prepravnich procesu a rizeni zasob obzvlaśt duleźite47.
Tabulka 5.1 predstavuje dilci procesy realizovane v ramci prepravniho procesu.

Tabulka 5.1. Vybrane dilciprocesy realizovane v ramci obchodni' aktivity jakofyo soucast
prepravniho procesu
1

Prepravni proces

Realizacni aktivity

Organizacni aktivity
■
■
■
■
■
■

vymezeni oblasti sluźeb,
stanoveni poctu zamestnancu,
stanoveni velikosti vozoveho
parku,
vyber novych vozidel,
rizeni vyuźiti vlastnich dopravnich
prostredku,
planovani vymeny vlastniho
vozoveho parku,

■
■
■1
■

■
■1

poskytovani dopravnich
prostredku, pro nakladku,
nakladka,
zajisteni nakladu,
preprava z mista
vyzvednuti na misto
doruceni,
prekladka,
vykladka,

Obchodni aktivity

■

ziskani informaci o trhu,
utvareni portfolia,
naceneni prepravnich sluźeb nebo
sluźeb souvisejicich s prepravou,
vytvoreni nabidky pro zakaznika,
vyver subdodavatele pro prepravni
sluźby v pripade absence vlastniho
vozoveho parku,

47 Hajdul M., 2010, Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development,
LogForum, no 3 (21), s. 45-55.

60

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladovani
■

stanoveni poctu a lokace skladu /
■
skladovani,
■
stanovani data realizace
prepravnich zakladen,
■
navrat na zakladnu /
objednavky,
■
vytvoreni postupù regulujicich
prejezd na misto dalsi
■ prijeti / odmitnuti objednavky,
organizaci prepravnich procesù,
nakladky / misto
■ vyjednavani o prepravnich sazbach,
■
planovani prepravy,
vykladky,
■
predvidani objemu dodavek /
■
planovani tras,
■
zapocitani realizované
objednavek,
■ spojovani tras,
prepravy.
■
analÿzy ziskovosti prepravnich
■ volba dopravnich prostredkù,
operaci.
■ alokace vozidel k realizaci,
stavajicich aktivit,
■ alokace zamèstnancù k realizaci
specifickych ùkolù,
■ prepravni pojistèni,
■ priprava prepravni dokumentace ,
■ zapocitâvâni pracovni doby ridicù,
■ rozhodnuti „vyrobit nebo koupit,
■ spoluprâce se speditéry v pripadè
nedostacujicich.
Zdroj: vlastni tvorba na zâkladè Hajdul M., 2010, Model of coordination of transport processes according to the concept of
sustainable development, LogForum, no. 3 (21), s. 45-55; Hajdul M., 2006, Development of IT tools for SMEs in the
transport industry, Selected issues of applied logistics, no. 3, s. 206-212, Transport Committee of the Polish Academy of
Sciences, Krakow; Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave
University, Berea

Dilci procesy popsané v Tabulce 5.1. zajiśtuji efektivni rizeni prepravnich procesu a

prispavaji k dosaźeni jednoho ze zakladnich cilu vsech vÿrobnich a distribucnich spolecnosti:
maximalniho zisku.
Toho je dosaźeno, pokud jsou uspokojeny zakaznikovy poźadavky, jak ukazuje Obrazek 5.1.
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Obrazek 5.1. Zakladni aktivity podniku
Zdroj: vlastni tvorba

Nasleduje podrobny popis zvolenych prepravnich procesu ve vyrobnich a distribucnich
spolecnostech 48.

48 Tamtez.
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wyrobni/
disiribućnf

Vyrobni/
distrŁućfii

spolećnos-

sDolećnost-

Vyrobce/dodavatel surowi n

Dodawky od wyrobcu / dodawatelu surowin
-► Dorućeni prijemcum
> Informacni tok

Potreby spolećnosti:

□ Urćeni umisteni preprawnich / składowych zakladen,
□ Oznaćeni obsluznych oblasti pro jednotliwe skladovaci zakladny,
□ Planowani doprawy (welikosta frekwence) wćetne wztahu
kompromisu a rizeni zasób,
□ Vyber sloźeni kolejowych wozidel,
□ Planowani prace fidiću a wozidel,
□ Vymeńte kolejowa wozidla,
□ Indikace klicowych indikatoru monitorowani preprawnich procesu.

Obrazek 5.2. Prikladfiremnihoprepravniho systemu aprobihajicich prepravnich procesu
Zdroj: vlastni tvorba

Prepravni proces probiha ve vyrobnich a distribucnich spolecnostech ve dvou fazich:

O Nakup zbozi / surovin za ucelem zajisteni odpovidajicich skladovych zasb.
O prodej hotovych vyrobku zakaznikum.

Tyto faze jsou ztvamene v Obrazku 5.3, ktery zachycuje rozhrani mezi prepravnimi dilcimi
procesy a skladovymi procesy a rizenim zasob.
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Pfepravnf procesy
Rizeni zasob v systemu

Skladove procesy

Preprava

Informace

Vyrobni/distribucni
spolećnost

Informace.

Obrazek 5.3. Prepravni procesy probihajici v ruznych fazjch aktivity spolecnosti
Zdroj: vlastni tvorba na zaklade Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics
library, Poznań

Na Obrazku 5.4 jsou ztvarnene detaily vybranych dilcich procesu realizovanych v ramci

aktualni aktivit spolecnosti.
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1. Vyber lokacepro
s k I a dovaci za k ładny

2. Stanoveni oblasti sluźeb pro
jednotliveskladove zakladny

■

Dosaźeni pfedpokladaneho
planu prodeje
Posouzeni możnosti
rea I izace objednavce
s ped i terem / v I astn im i
dopravnimi prostredky

Urceni, ve kterem składu
budeobjednśvka
zpracovana

Prodejmoddeleni
yyrobni/distribućni
spolećnosti

Logisticke oddelem
yyrobni/distribućni ■
spolećnosti

X
Vyber dodavatelu, od
kterych budou
odebiranyprodukty /
suroyiny

Stanoveni vel ikosti objednavky produktu /
surovink udrźeniodpovidajicichskladovycb
zasób a minimalźaci nakładu na prepravu

Ana lyza skladovych
zasób, z nichż budę
objednavka realizovana

Vybertrasa jejich
kombinace (velikost,
ćas, vzdalenost)

4. Planovanidodavek (objem a frekvence)
berouciv potaż vztah trade-off a fizeni zasób
Kompletace nakladi
podle zakaznikovy
objednavky

5. Plśnovśniprśce hdiću a
yozidel

Vyber vozidel
(vlastn/extemi)
nutnychk realizaci
prepravnich u kolii

6. Obmena
vozoveho

zakaznikum ylastniminebo
externimi dopravnimi
prostredky

Pnjem zbozi od
yyrobcu / dodavatelu

7. Monitorovani
pfepravnich procesu

Implementace

vyrobmhoa
prodejnihoplan

Obrazek 5.4. Vybrane dilciprocesy probihajiciv ramciprepravy
Zdroj: vlastni tvorba

3. Skladba
vozoveho parku
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Niże jsou popsané jednotlivé dilci procesy v ramci prepravy, které ve spolecnostech tvori
soucast trvalého pohybu surovin, polotovaru, materiału a koncovÿch produktu. Ten probiha od

okamżiku jejich vzniku, pres skladovani, vÿrobu, vychystavani, aż do okamżiku doruceni
koncovému zakaznikovi.

5.2.
URCOVANI LOKACE A POCTU BODÙ PREKLADKY /
SKLADÙ

Stanoveni poctu a lokaci vÿrobnich jednotek a skladu predstavuje jeden ze zakladnich
logistickÿch problému, se kterÿm se firmy potÿkaji. Tento proces ma strategickÿ rozmèr. Jeho

implementace by mèla bÿt provadèna komplexnè, nebot’ ma primÿ dopad na fungovani firmy, na

ùroven sluźeb poskytovanÿch zakaznikum a celkové logistické naklady. Stanoveni poctu a lokaci

vÿrobnich jednotek / skladu predstavuje v pripadè, źe bude rozhodnuto o stavbè nebo investicnim
nakupu pozemku nebo samotné tovarny, signifikantni financni zśtèź49.

Spolecnosti by se mèly pri stanovovani poctu a lokace vÿrobnich jednotek ridit jejich dopravni
pristupnosti. Je proto duleź^ rozhodnout, zda bude vyuźivana pouze silnicni dopravy nebo i jina
prepravni odvètvi. Z analÿzy vyplÿva, źe se do konkurencniho boje a zakaznika zapojili speditéri

nabizejici komplexni imtermodalni sluźby za niźśi ceny neź silnicni prepravci. Pokud spolecnost

posila zboźi v kontejnerech, vyplati se vènovat pozornost tomu, zda se v blizkém okoli planované
lokace nachazi kontejnerovÿ terminal. Je treba mit také na pamèti, źe se prepravni poplatky liśi

podle miry rozvinutosti daného regionu.
Firma by mèla vzit v potaz také ocekavani zakaznika s ohledem na dorucovaci lhuty. Jedna

se o extrémnè duleźity faktor, nebot v soucasné dobè probiha velice silnÿ konkurencni boj a

poźadavky zakazniku stoupaji. Pokud neni spolecnost schopna zajistit dostatecnè vysokou

ùroven sluźeb zakaznikum, riskuje, źe o klicové klienty prijde. Nezapominejme, źe tito klienti jsou
zdrojem nejvètśiho obratu.
Dalśi proces, kterÿ je ùzce spjatÿ s lokaci a poctem vÿrobnich jednotek nebo skladu dané

firmy je stanoveni optimalni oblasti sluźeb pro dané zarizeni. Cilem této aktivity je zajistit, źe

budou dodavky dorucené zakaznikum ve stanovené lhutè a dale zhospodarnit prepravni naklady

49 Hajdul M, Transport organization in a company, 2006, [in:] Fertsch M., Podstawy logistyki. Basics of logistics. A textbook
for training in the profession of a logistics technician, Logistics and Warehousing Institute, Poznan.
Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan.
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minimalizací celkové vzdálenosti, kterou je nutné pri realizaci objednávek prekonat. Provozní
oblast jednotlivych skladu je moiné snadno urcit vyuiitím prepravních úkolu a problém alokace,

coź je jeden z nejbeźnejśich prípadu lineárního programování. Optimalizacním kritériem muźe
byt v tomto prípadé minimalizace kilometru oddélujícím zákazníka od skladu nebo minimalizace

dorucovacího casu. Cílem je alokovat omezené zdroje (tj. sklady) mezi ruzné zdroje poptávky
(zákazníky), cimź se minimalizují náklady. Je nicméné duleźite nezhorśi úroveñ sluźeb

poskytovanych zákazníkum prodlouźenim dodací lhuty. Teoreticky platí, źe cím bliźe je zákazníky
skladu, tím kratśf je dorucovací lhuta. Nicméné v Polsku, stejné jako v celé radé datéích

evropskych zemí, je v nékterych regionech tak śpatny stav silnicní infrastruktury, źe je casto
moźné dorucit zákazníkovi zboźí rychleji ze vzdálenéjśího skladu neź z toho nejbliźśiho.

Je dobré pamatovat na to, źe vhodná alokace zákazníku ke skladum, z nichź jsou

obsluhovaní, umoźńuje efektivní plánování distribuce koncovych produktu. Obrázek 5.5.

predstavuje príklad alokace zákazníka ke ctverici skladu vlastnénych jednou spolecností.

Obrázek 5.5 Príklad indikace operacních oblastípro síf ctyr skladu
Zdroj: vlastní tvorba
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5.3.

CROSS-DOCKING
Pokud je zapotrebi dennè vyridit stovky nebo tisice objednavek, je nutné disponovat

odpovidajicim poctem prekladovÿch bodu, tj. cross-docky.
Cross-docking tvori aktivity spojené s vykladkou, nakladkou, tridènim nebo slucovanim
zboźi, které probihaji ve skladu mezi externimi dopravnimi prostredky nachazejicimi se v
prijimacich a odesilacich docich, pricemź se zcela eliminuje skladovani.

Cross-docking muźeme rozdèlit na50:
O jednofazovy systém primé prekladky z dorucujicich vozidel nachazejicich se v casti
vyhrazené pro prijem do vozidel, které se nachazi v odesilaci casti,

O dvoufazovy systém prekladky z navèsû dorucujicich vozidel nachazejicich se v prijimaci casti,

kdy se naklad premisti do tridiciho bodu a naslednè do odesilacich vozidel.
Cross-docking se typicky vyuZiva v:
O distribucni siti, kde je zbozi odebirano z jednoho centralniho mista a naslednè tridèno pro

konkrétni zakazniky (obchody, sklady),
O sjednocovani a priprava sortimentu zbozi z malych dodavek a jejich spojovani do velkych

zasilek z dûvodu ekonomiky prepravy,
O rozdèlovani sortimentu zbozi z velkych dodavek (napr. jednotné dodavky celého vagonu

nebo celého vozu) a jejich usporadavani do mensich dodavek v zavislosti na potrebach

zakaznika.

50 Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
Stajniak M. (ed.), 2015, Organization and monitoring of transport processes, Logistics library, Poznan.
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Obrázek 5.6. Koncept cross-dockingu
Zdroj: vlastní tvorba
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6. INDIKÁTORY PREPRAVY A
METRIKA
Prepravní procesy realizované vÿrobnimi a distribucními spolecnostmi jsou vytvárené tak,
aby predstavovaly podpurnÿ pilír jejich obchodního jádra. Jejich implementace by mêla bÿt

provádéná tak, aby bylo dosaźeno nejvêtsich moinÿch zisku. Efektivnost organizace prepravních
procesu, které ve spolecnostech probíhají, by proto mêla bÿt konstantnê monitorovaná. Tak je
moźné identifikovat vÿkyvy a pristoupit k racionalizacním opatrením. Podniky mohou v rámci

jedné organizace vyuźit hned nêkolik ruznÿch technik mêreni vÿkonu. Obecnê lze ríci, źe opatrení

umoźńuji porovnat dosaźené vÿsledky obchodních aktivity s ocekàvanÿmi firemními cíli. Tyto cíle
se mohou liśit, obvykle ale souvisí s náklady, vÿkonem a úrovní sluźeb. Proto bÿvají nejcastêji

analyzované prepravní náklady v pnpadê spolupráce s externími prepravci, náklady na prepravu

vlastními dopravními prostredky a rychlost prepravy, dorucovací lhuty, spolehlivost a flexibilita51.
O Náklady na dopravu na jeden tkm - umozñuje kontrolu prepravních nákladú. Snízení tohoto

indikátoru bude mít dopad na konkurenceschopnost firmy, nebot’ bude mozné snízit ceny

nebo mozné díky snízenym nákladú realizovat nové investice.
O Náklady na jednu prepravní jednotku / jednu tunu - tento indikátor má velmi blízko k

indikátoru urcujícímu náklady na dopravu na jeden tkm, nicméne podle autora této studie je
ve spolecnostech uzívany casteji a snadneji se vyhodnocuje.

O Podíl nákladú na prepravu na hodnote exportovaného zbozí - tento indikátor umozñuje

kontrolovat ziskovost konkrétních oblastí a spolupráci s vybranymi zákazníky. Má vyrazny
dopad na míru konkurenceschopnosti spolecnosti.

O Struktura zásilek - tento indikátor urcuje strukturu zásilek obecného nákladu, zásilky

kompletního nákladu a zásilky v intermodální nákladové jednotce (ILU). Cím plnejsí jsou

51 Tamtéz.
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prepravni prostory a intermodalni nakladove jednotky, tim mensi je diky redukci dopravy
dopad na zivotnich prostredi.

O Prumerna dorucovaci lhuta - tento indikator umoznuje stanovit miru konkurenceschopnosti
spolecnosti ve vztahu k dalsim obchodnim entitam. Cim kratsi je dorucovaci Ihuta, tim

konkurenceschopnejsi spolecnost je.

O Dokonala objednavka - tento indikator charakterizuje kompletni, bezchybne a vcas

dorucene dodavky. Pomaha stanovit konkurenceschopnost spolecnosti.
O Mira vyuziti dopravnich prostredku - tento indikator umoznuje stanovit, jak je vyuzity lozny

prostor ve vyuzivanem dopravnim prostredku. Ma primy dopad na redukci prepravnich

nakladu spolecnosti, a zaroven pozitivni vliv na region, nebot’ prispiva k redukci dopravniho
provozu.
O Mira vyuziti pracovniho casu daneho dopravniho prostredku - tento indikator umoznuje

stanovit, jak je vyuzivany pracovni cas konkretniho dopravniho prostredku. Jeho vyuzitim lze
zhodnotit ekonomicke a environmentalni aspekty.

O Podil konkretnich prepravnich odvetvi na doprave - tento indikator umoznuje stanovit, ktere
prepravni odvetvi se ve spolecnosti vyuziva nejcasteji, zda se koncentruje vyhradne na

silnicni prepravu nebo zda ve vybranych smerech vyuziva nakladove ekonomictejsi reseni.

Tento indikator umoznuje zhodnoceni jak ekonomickych, tak socialnich a environmentalnich

aspektu.

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladovani

7. IT SYSTÉMY V RiZENi DOPRAVY
(TMS)
7.1.

PREHLED VYBRANYCH FUNKCÎ TMS
Z dostupnÿch domścich i zahranicnich odbornÿch pramenu vyplÿvâ, źe muźeme rozlisovat

ctyri zśkladni skupiny IT systému, jeź se vyuźivaji ve obchodnich a prepravnich spolecnostech52:
O systémy CRM (rizeni vztahû se zakazniky, z angl. Customer Relationship Management),
O systémy TMS (systém rizeni dopravy, z angl. Transportation Management System),
O financni a ùcetni systémy,
O systémy sledovani zasilek.
Strucnè si probereme jednotlivé skupiny. Nejprve je ovsem potreba jestè zminit, źe CRM a

financnè-ùcetni systémy se vyuźivaji v celé radè prumyslovÿch odvètvi a jsou vytvorené tak, aby
podporovaly obchodni aktivity. V dalsi cśsti textu budeme proto analyzovat podrobnè ty systémy,

jejichź cilem je podpora rizeni dopravy, tj. systému sledovśni zśsilek a systémy TMS.

Systém CRM - je IT systém podporujici obchodni procesy (nśkup, podpora) spolecnosti se
zśkazniky. Systém CRM pomśhś pri prści tèmto oddèlenim:
O obchodnim (obchodnikûm),
O provoznim (speditéri),
O sluzbóm zakaznikûm,
O managementu.

Systém CRM by mèl zajistovat podporu ve vsech fśzich kontaktu zśkaznika se spolecnosti
pocinaji rozpoznśnim a identifikaci jeho potreb pres dokonceni transakce po poprodejni servis.

52 Hajdul M., 2006, Development of IT tools for SMEs in the transport industry, Selected issues of applied logistics, no. 3, s.
206-212, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences, Krakow.
Pierre A. D., 2017, International Logistics. The management of international trade, Baldwin Wallave University, Berea.
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Financni a ucetni system - tento program podporuje fungovani financnich, ucetnich a

ekonomickych

oddeleni TSL spolecnosti.

Tyto

systemy umoźńuji uhradu

prepravy a

poskytovanych spediterskych sluźeb.

System rizeni dopravy (TMS) - je vyuźivana sada softwaru (ERP, z angl. Enterprise
Resource Planning) urcena pro prumyslove odvetvi logistiky a prepravy. TMS umoźńuje

prepravcu zpracovat data ze zakaznikovy objednavky v elektronicke podobe a je odpovedny za

efektivni organizaci a planovani.

System TMS je v dopravnich spolecnostech hlavnim vyuźivanym systemem. Umoźńuje
prijimat objednavky, urcovat vynosy a naklady prepravnich sluźeb, pripravovat prepravni

dokumenty. K dalśim funkcim systemu TMS patri: monitorovani udalosti souvisejicich s
prepravou, planovani sluźeb, opravy a kontroly, priprava veśkerych analyz a zprav, umoźńuje

zauctovani a rizeni plateb integraci dalśich spedicnich a ucetnich systemu, vytvareni vyzev k

platbe a dokumentu k vymahani pohledavek, planovani pracovniho casu ridicu a vyhodnocovani
udaju z tachografu, planovani dovolenych a sluźebnich cest, umoźńuje posilani objednavek

primo ridicum, vytvareni ceniku objednavek a zkracovani casu jejich realizace. TMS dale zajiśtuje
trvaly kontakt se zakaznikem a zvyśuje kvalitu sluźeb.

Vetśina modernich systemu TMS je dostupna na cloudu a podporuje jadro obchodnich a
dopravnich spolecnosti. Radu informaci nicmene i nadale ziskavame manualne. Moduly slouźici

k automatizaci procesu monitorovani prepravy a elektronicke komunikace s ridicem jsou v tomto

typu reśeni stale jeśte raritou.
Dalśi skupinu analyzovanych systemu predstavuje sledovani zasilek.

System sledovani zasilek je reśeni sestavajici z IT systemu a GPS zarizeni, jeź umoźńuji

monitorovani lokace dopravniho prostredku v realnem case a jeho zobrazeni na mape. System
sledovani zasilek vyuźiva GPS a GPRS, cimź umoźńuje monitorovani dopravnich prostredku a
prepravnich jednotek (predevśim kontejneru). Aby bylo moźne monitorovat dopravni prostredky

v realnem case, je nutne, aby byly vybavene sledovacimi zarizenimi. Zarizeni tvori tri zakladni
prvky:
O GPS modul - umoźńuje lokalizovat monitorovany dopravni prostredek,
O GSM modul spolu se SIM kartou mobilniho operatora - umoźńuje zaslat informace s presnou

polohou monitorovaneho dopravniho prostredku pres kanal GPRS na server,
O baterie - zajist’uje fungovani monitorovaci zarizeni vozoveho parku.
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Modul GPS umoźńuje pouźivani satelitniho navigacniho systému GPS. GPS je jednim ze

satelitnich navigacnich systému, vytvorilo jej Ministerstvo obrany Spojenÿch statu americkÿch a
pokryva cely povrch planety Zeme. System tvori tri segmenty:

O mimoplanetarni segment - 31 satelitu obihajicich Zemi na stredni obezne draze,
O pozemni segment - kontrolni a monitorovaci stanice na zemi,
O uzivatelsky segment - prijemci signalu, tj. monitorovana zarizeni, napr. na zeleznicnim

vagonu.

Systém ma za ukol poskytovat uzivateli informace o své lokalitë. Ta by mêla mit v textové
forme a mêla by obsahovat zpravu o aktualni zemëpisné délce a sirce. Tato data jsou posléze

prenesena do uzivatelova zarizeni skrze modul GPRS a SIM karty, kde se zobrazi na mapê.
Diagram operacniho systému ztvarnuje Obrazek 7.1.

Obrazek 7.1. Diagram fungovanisledovanizasilek
Zdroj: vlastni tvorba na zâkladè www.nova-tracking.com
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7.2.

PROCES IMPLEMENTACE TMS
Realizace projektu se neobejde bez metodologie rízení systému podle PCM (rízení

projektové cyklu, z angl. Project Cycle Management). Tato metodologie zahrnuje plánování,
organizaci, monitorování a rízení vsech aspektu projektu a motivování vsech úcastníku projektu,

smérování k dosaźeni projektovych cílu v dohodnutém case, nákladech a v kritériích vykonu.

Aby bylo moźné efektivné implementovat projekt, je potreba sestavit projektovy tym tvoreny

tremi podskupinami:
O tym c. 1 - rízení projektu a nezávisly dozor,
O tym c. 2 - nezávislá práce, implementace, skolení,
O tym c. 3 - práce s IT.
Úkoly projektového tymu povede rídící vybor tvoreny zástupci zadavatele: projektovym

manaźerem a predsedou predstavenstva.

Rídící vybor vede alespoń jednou za dva tydny shrnující jednání/telekonference, na kterych
se probírá realizovaná práce a detailní program následujících etap.

Projektovy manaźer ovérí, jaké pokroku bylo dosaźeno na poli vyzkumu a to jak z hlediska
financního a materiálního, tak z pohledu predpokládanych projektovych rizik. V prípadé vzniku

rizik, rozhodne projektovy tym o nápravnych opatreních nebo opatreních redukujících dany

rizikovy faktor.
Obrázek 7.2. ztvámuje fáze implementace systému TMS.
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Krok 2
Implementace

Adaptace systemu na zakaznikovy pozadavky.
Realizace nezbytne integrace systemu TMS a financniho a ucetniho systemu.
Spusteni testovaci verze.
Spusteni modulu sledovani zasilky a SMS brany.
Presun dat do testovaci a finalni verze.
Realizace skoleni pro uzivatele.
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8. OPTIMALIZACE SKLADOVACÍCH
NÁKLADÚ
8.1.

ÚVOD

Logistika

predstavuje

v

dnesní

dobé

duleźitou

oblast

obchodní

efektivity

a

konkurenceschopnosti. Odhaduje se, źe v závislosti na typu prumyslu, nejméné 25% nákladu na
produkt tvorí pohyb zboźi. Proto kaźdé rozhodnutí tykající se logistického resení muźe sniźovat
logistické náklady a náklady na skladování.

Duleźitou soucást logistiky predstavují sklady a distribucní centra, která jsou pro nepretrźity

provoz vyrobních a distribucních procesu nezbytná.
Obecné potrebujeme sklady z následujících duvodu a pro tyto úcely53: (i) vyvaźování

nerovnováhy príjmu a vydeje zboźi v dusledku necekané dynamiky vyroby a spotreby, (ii)
kumulaci zboźi od více vyrobcu za úcelem jejich sloucení do dalsích zásilek, (iii) realizaci denních
dodávek zboźi do vyroby a distribuce, (iv) realizaci dalsích aktivit, napríklad balení, konecné
montáźe atd.

Z optimalizace skladu plynou vyznamné financní vyhody, nebot’ spolecnosti prichází o
znacné mnoźsM zdroju v dusledku vyprodání zásob, chybovosti v dorucování zásilek, lidskych
chyb, vratek, atd. Tomu lze zabránit pouźitfm vhodné organizace a zabezpecení chodu skladu.

Aby byl sklad efektivní, musí vedoucí skladu zajistit, aby byly „správné produkty“ na „správném

místé“, ve „správném case“ a ve „správném mnoźsM“. K dosaźeni téchto cílu je nutná
optimalizace celého skladu, vcetné skladovych procesu, pocínaje príjmem, skladováním,
pickováním, expedováním, sbérem dat atd. tak, aby se dosáhlo nákladové efektivity.

53 Bartholdi J. J. a Hackman S. T., 2014, Warehouse and Distribution science. The Supply Chain and Logistics Institute,
School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology.
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Obrazek 8.1. Obvykléfunkce a toky zbozi ve skladu
Zdroj: Tompkins J.A., White J.A., Bozer Y.A., Frazelle E.H. i Tanchoco, J.M.A., 2003, Facilities Planning, NJ: John Wiley
& Sons

Pri skladovani rozliśujeme tyto zakladni funkce54:

O prijem zbozi (prijem, kontrola, ùhrada),
O inspekce a kontrola kvality,
O prebalovani (kompletace vice produktû, prestitkovani),
O zaskladneni (manipulace a uskladneni materialu),
O skladovaci plocha (rozmer, mnozstvi),
O doplnovani zbozi (zalozni sklad),
O priprava objednavek (zakladni sluzba),
O odlozeni (volitelné, baleni a/nebo naceneni),
O trideni a/nebo slucovani,

54 Ting Ching-Jung, 2018, Warehouse operations e-lessons, Department of Industrial Engineering and Management, Yuan Ze
University.
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O baleni a preprava,
O umisteni expedovaného zbozi na tzv. cross-dock.

Nèkteré z tèchto zakladnich funkci ve skladu budou popsany dale.

8.2.

PRÎJEM ZBOZÎ
Prijem zbozi probiha nasledovnè. Prepravce (s nakladnim vozem) obdrZi termin dodani a

poskytne informace o nakladu. Ridić kamionu prijede k urcené rampè, kde vozidlo zabezpeći.

Zkontroluje se a naslednè odstrani bezpećnostni plomba, poté je nakład bud prijatÿ, anebo
odmitnutÿ. ZboZi na paletach, anebo volnè umistèné zboZi, je vyloZeno z nakladniho vozu.

Veskerÿ vyloZenÿ material je pripravenÿ pro prepoćitani a kontrolu. Poskozené zboZi je
zlikvidovano a neposkozené zboZi je zaskladnèno na urcené lokace55.

PoZadavky na zarizeni pro prijem zboZi jsou nasledujici 56:
O dostatecnÿ prostor pro pristaveni nakladnich vozû a pro vykladku,
O dostatecna vÿska rampy pro realizaci vykladky,
O dostatecna plocha pro slozeni palet nebo zbozi z kontejneru,
O dostatecnÿ prostor pro umisteni zbozi pred odeslanim,
O informacni systém (ERP).
K zakladnim zasadam prijmu ve skladech patri 57.

O odmitnutÿ prijem (zruseni dopravy, prodejce k zakaznikovi),
O pred-prijem (sdileni informaci prostrednictvim ^ EDI),
O slozeni na cross-dock,
O slozeni na primarni nebo vyhrazené lokace (bez zaskladneni a kontroly),
O zaskladneni na lokace,
O dokonceni vsech potrebnÿch krokû k efektivnimu rozdeleni a pohybu zbozi pri prijmu,
O trideni prichoziho materialu podle efektivniho naskladneni (skladovaci zóny, poradi lokaci),
O kombinovani naskladneni a vyskladneni (tzv. dvoji prikaz),

55 Tamtéz.
56 Tamtéz.
57 Tamtéz.
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O vyvazovani vyuzivanych zdroju pri prijmu planovanim casu dopravcu a narocnych prijmu
mimo spieku,

O minimalizace nebo kompletni eliminace zadrzovani prijimaneho zbozi v prostoru prijmu.
Pri prijmu zbozi rozliśujeme manualni a automatizovane metody prijmu zbozi. Zatimco
manualni postup (vizualni kontrola, rucni manipulace) je levnejśi ve srovnani s automatizovanymi

postupy, dramaticky pri nem vzrusta pravdepodobnost lidske chyby. V poślednich letech jsou ve
skladech śiroce rozśirene automatizovane postupy, zahrnujici skenovani carovych kódu a

technologii RFID. V soucasne dobe tyto metody nahrazuji vizualni vyhledavani cisla produktu a

mnozstvi na fakture58.

8.3.

SKLADOVANl
Cilem skladovacich procesu je maximalizovat vyuziti prostoru, spravneho vybaveni,

pracovni sily (personalni potreby), pristupnost veśkerych materialu (problem s rozvrzenim zasob)

a ochranu materialu a zaroveń minimalizovat celkove naklady. Toho lze dosahnout (i) nastavenim
skladovacich lokaci, (ii) planovanim skladovacich lokaci, (iii) zasadami stanovenymi ve

skladovacim prostoru atd.
Podle metod rozlozeni lokaci rozliśujeme ve skladech nasledujici skladovaci zasady59:
O nahodne zaskladneni (nahodna, otevrena nebo plovouci pozice) ^ kazda SKU muze byt
uskladnena na kterekoliv (obycejne nejblizsi) dostupne pozici,

O vyhrazene zaskladneni (zadana pozice) ^ kazda SKU ma predem prirazeny pocet pozic,
O tridene zaskladneni

^ kombinace vyhrazeneho a nahodneho zaskladneni, kde je pozice

kazde SKU prirazena do jednoho z nekolika ruznych skladovacich sektoru.

58 Tamtéz.
59 Kay M.G, 2016, Lecture notes for Production System Design, (Department of Industrial and Systems Engineering, North
Carolina State University).
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Obrazek 8.2. Vyhrazené, nahodné a tridené zaskladneni
Zdroj: Kay M. G. 2016, Lecture notes for Production Systém Design, Department of Industrial and Systems Engineering,
North Carolina State University

Rozvrzeni skladu zahrnuje nasledujici pozadavky:

O efektivne vyuzivat prostor,
O umoznit co nejefektivnejsi manipulaci s materialem,
O minimalizovat naklady na skladovani pri zachovani pozadovane urovne sluzeb,
O poskytovat maximalni flexibilitu,
O zajistit moznost kvalitniho uklidu.

Zasady skladovani se ridi nasledujicimi principy60:
O oblibenosti,
O podobnosti,
O velikosti,
O vlastnostmi,
O vyuzitim prostoru.

Oblibenost znamena, ze zbozi by melo byt skladovano tak, aby prepravni vzdalenost

inverzne korelovala s obratkovosti materialu (aplikace Paretova zakona).
Podobnost znamena, ze polozky, ktere jsou prijaty a odesilany spolecne, by mely byt

spolecne ulozeny (aplikace analyzy Big data). I kdyby polozky nebyly prijimany spolecne, je temer
vzdy rozumne je zaskladnit spolecne, pokud jsou spolecne odesilany.
60 Ting Ching-Jung, 2018, Warehouse operations e-lessons, Department of Industrial Engineering and Management, Yuan Ze
University.
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Velikost lze zajistit ruznÿmi velikostmi skladovacich lokaci. Rozmèr skladovaci lokace by mèl
odpovidat velikosti skladovaného materiału. Pokud panuje ohlednè velikosti nejistota, je moiné

police ci regaly snadno upravit. Tèiké, objemné a obtiinè manipulovatelné predmèty by mèly bÿt
skladovány v blízkosti jejich pouźiti61.

8.4.

VYCHYSTÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Vychystávání objednávek (Picker-to-Parts system) je proces nacítání poloźek ze skladovÿch
pozic na základé konkrétní objednávky zákazníka. Tato cinnost bÿvà ve vètsinè skladu

povaźována jako nejpracnèjsi a nejnákladnéjsí aktivitu. Náklady na vychystávání objednávky se
odhadují aź na 55 % celkovÿch skladovÿch provozních nákladu62. Díky tomu povaźuji odborníci

na skladování vychystávání objednávek za nejduleź^jśf oblast zlepsování produktivity, jeź vede

ke sniźování provozních skladovacích nákladu.

Obrazek 8.3. Provozni naklady v bëzném skladu
Zdroj: Kay M. G. 2016, Lecture notes for Production Systém Design, Department of Industrial and Systems Engineering,
North Carolina State University

61 Tamtez.
62 De Koster R., Le-Duc T. i Roodbergen K.J., 2007, Design and Control of Warehouse Order Picking:
a literature review, European Journal of Operational Research, s. 481-501.
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V ruznych skladech se vyuźivaji ruzne metody vychystavani objednavek a casto se vyuźiva
nekolik ruznych metod v jednom skladu. Vetśina skladu vyuźiva jak vysokozdvih, tak nizkozdviźny
vozik (paletovy vozik s pohonem), ktery se pohybuje v ulickach mezi regaly, sbira a shromaźduje

jednotlive poloźky. Hlavnim cilem navrźenych vychystavacich metod je maximalizovat uroveń

sluźeb, aby se eliminovala omezeni, jako jsou prace, vybaveni a naklady.

Ucinnost metod vychystavani objednavek je znacne ovlivnena pouźitim spravne metody
trasovani, skladovani, davkovani objednavek a mapy skladu.

UROVNE VYCHYSTAVANi OBJEDNAVKY

Existuji tri hlavni urovne vychystavani objednavky zaloźene na velikosti vychystavane
jednotky63.

O paletove vychystavani ^ jednotkou jsou plne palety,
O kartonove vychystavani ^ jednotkou jsou plne krabice polozek,
O kusove vychystavani ^ jednotkou jsou jednotlive poloźky.

Obrazek 8.4. Urovne vychystavaniobjednavky
Zdroj: Kay M. G. 2010, Order picking concepts e-lessons, College-Industry Council on Material Handling Education
CICMHE of the Material Handlilng Industry of America MHIA

63 Kay M.G, 2016, Lecture notes for Production System Design, (Department of Industrial and Systems Engineering, North
Carolina State University).
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METODY VYCHYSTAVANi
V praxi zname tri zakladni metody vychystavani objednavky: oddelena, zónova a davkova.
Zónove-davkove vychystavani je pak kombinace dvou metod.

Tabulka 8.1. Metody vychystavani

Pocet operatora na
objednavku

Metoda vychystavani

Pocet objednavek na operator

Oddelene

Jeden

Jedna

Zónove

Vice

Jedna

Davkove

Jeden

Vice

Zónvove-davkove

Vice

Vice

Zdroj: Kay M. G. 2010, Order picking concepts e-lessons, College-Industry Council on Material Handling Education CICMHE of the
Material Handlilng Industry of America MHIA

Diskretni vychystavani

Skladovv operator

1

Objednäv

1

Mnoistvi

Lokace

G

1

B3

C

4

A6

A

3

D7

E

5

H3

Pol oźk a

Obrazek 8.5. Oddelene vychystavani
Zdroj: Kay M. G. 2010, Order picking concepts e-lessons, College-Industry Council on Material Handling Education CICMHE of the
Material Handlilng Industry of America MHIA
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V pripade oddelene metody vychystava jeden skladovy operator vsechny poloźky jedne

objednavky. Vyhodou teto metody je, źe celou objednavku Ize behem vychystavani zabalit bez
nutnosti dalsiho trideni a slucovani. Nevyhodou je dlouha doba vychystavani v pripade maleho

poctu vychystavanych pozic. Pokud je touto metodou vychystavano velke mnoźstvi objednavek,

muźe dochazet k vysoke koncentraci operatoru v ulickach64.
Zónove vychystavani
Pri zónovem vychystavani kaźdy operator vychystava pouze ty poloźky, ktere se nachazeji

v prirazene zóne. Vyhodou teto metody je, źe umoźńuje pouźit ruzne technicke vybaveni v kaźde

zóne. Sniźuje se tim cas straveny pohybem (pokud jsou rychloobratkova SKU umistena na
nejdostupnejsich mistech). Nevyhodou je, źe muźe byt obtiźne vyvaźit mnoźstvi prace v kaźde

zóne65.

Skladovy. operator

1

2

Zóna 1

Zóna 2

Operator 1

Operator 2

Objednav

1

1

Pol.ozka

Mnpźstyi

Lokace

G

1

B3

C

4

A6

A

3

D7

E

5

H3

E

5

H3

Obrazek 8.6. Zónove vychystavani
Zdroj: Kay M. G. 2010, Order picking concepts e-lessons, College-Industry Council on Material Handling Education
CICMHE of the Material Handlilng Industry of America MHIA

64 Kay M.G., 2010, Order picking concepts e-lessons, College-Industry Council on Material Handling Education CICMHE of
the Material Handling Industry of America MHIA.
65 Tamtez.
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Davkove vychystavani

V pripade davkoveho vychystavani kompletuje jeden skladovy operator naraz poloźky vice

objednavek. Vyhodou je zkraceni doby pohybu (pokud jsou poloźky objednavky umistene v tesne
blizkosti). Pokud se poloźky vice objednavek vychystavaji z jedne lokality, zkrati se doba hledani.
Nevyhodou pak je, źe poloźky musi byt roztrideny do jednotlivych objednavek (trideni muźe

probihat v prubehu vychystavani nebo po nem). Nicmene nashromaźdeni dostatek objednavek
s poloźkami umistenymi v tesne blizkosti muźe nejakou dobu trvat66.

Skladovy operator

1

Objednav

Poloika

M no istv i

Lokace

1

G

1

B3

1,2

C

7

A6

1

A

3

D7

2

D

5

C5

2

F

2

G6

1,2

E

8

H3

2

B

4

El

Obrazek 8.7. Davkove vychystavani
Zdroj: Kay M. G. 2010, Order picking concepts e-lessons, College-Industry Council on Material Handling Education
CICMHE of the Material Handlilng Industry of America MHIA

66 Tamtez.
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Zónové-dávkové vychystávání
V prípadé zónové-dávkového metody vychystává vice skladovych operators jednotlivé cásti
z vétsího poctu objednávek. Vyhodou je snazsí vytvárení dávek, nebot’ polozky ve stejné zóné

se nachází v tésné blízkosti. Je mozné dávkovat vice objednávek rozméméjsích polozek, protoze

operátor nepripravuje celou objednávku sám. Nevyhodou je velmi nárocná koordinace67.

Zona 2
Operator 2

Zona 1
Operator 1
Skladovv operator

1

2

Objednáv

Polozka

Mnozstvi

Lokace

1

G

1

B3

1,2

C

7

A6

1

A

3

D7

2

D

5

C5

1,2

E

8

H3

2

F

2

G6

2

B

4

El

Obrázek 8.8. Zónové-dávkové vychystávání
Zdroj: Kay M. G. 2010, Order picking concepts e-lessons, College-Industry Council on Material Handling Education
CICMHE of the Material Handlilng Industry of America MHIA

67 Tamtéz.
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STRATEGIE TRASOVÄNl'

Spravne pripravene trasovani dokaźe minimalizovat celkove naklady na vychystavani

objednavky a zajistit vysokou efektivitu. V praxi se pouźiva nekolik zasad trasovani od

jednoduchych po komplexnejsi. Vyber zavisi na konkretnich provoznich podminkach dane
metody68. V literature, stejne jako v praxi se setkavame s nasledujicimi strategiemi:
„S“ strategie

Nejjednoduśśi trasovaci heuristikou je S-forma. V pripade teto strategie prochazi operator

skladu kaźdou ulickou, ze ktere ma vychystat zboźi, aź na konec. Ulicky bez vychystavanych
poloźek preskakuje. Vyjimku predstavuje posledni ulicka v pripade, źe je celkovy pocet ulicek

lichy. Tehdy se operator vraci zpatky na zacatek posledni prüchozi ulickou69.

Obrazek 8.9. Priklad „S“ strategie v samostatnem bloku skladu
Zdroj: Roodbergen K. J., 2001, Layout and routing methods for warehouses, dizertacm prace, RSM Erasmus University,
Holandsko

68 Dukic G. i Oluic C., 2004, Order-picking Routing Policies: Simple Heuristics, Advanced Heuristics and Optimal Algorithm,
Journal of Mechanical Engineering 50, 11, s. 530-535.
Roodbergen K.J., 2001, Layout and routing methods for warehouses, PhD thesis, RSM Erasmus University, Netherlands.
69 Tamtez.
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Strategie „navrat“
Dalsi relativne jednoduchou metodou je strategie „navratu“. Skladovy operator vstupuje a

opouśti ulićky obsahujici poloźku(y) pouze z predni strany ulićky

.

70

Obrazek 8.10. Priklad strategie “Navratu” v samostatnem bloku skladu
Zdroj: Roodbergen K. J., 2001, Layout and routing methods for warehouses, dizertacm prace, RSM Erasmus University,
Holandsko

Strategie „Stred“
Trasovani formou strategie „stredu“ je take jednoduche. Pripomina strategii „navratu“

aplikovanou ve skladu rozdelenem na dve poloviny. Pouze prvni a posledni ulićkou se prochazi
celou71.

70 Tamtez.
71 Tamtez.
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I/O lokace

Obrazek 8.11. Priklad strategie “Stredu” v samostatnem bloku skladu
Zdroj: Roodbergen K. J., 2001, Layout and routing methods for warehouses, dizertacm prace, RSM Erasmus University,
Holandsko

Strategie „nejvétsí mezery“
Pri strategii „nejvétsí mezera“ jsou vśechny ulićky obsahující byt jen jedinou poloźku
opouśteny na stejné strané, ze které se do nich vstupovalo, s vyjimkou první a poslední ulićky,

jimiź se prochází po celé délce. „Mezera“ predstavuje vzdálenost mezi dvéma sousedními
poloźkami: mezi první a dalśi poloźkou v prední ćásti ulićky nebo mezi poloźkou v zadní ćásti

ulićky. Pokud je vétśí vzdálenost mezi dvéma protilehlymi pozicemi, operátor se vrací pro poloźku

zpét na konec ulićky. V tomto prípadé se vrací zpét z prední nebo zadní ulićky. „Nejvétśí mezera“
je tedy ta ćást ulićky, kterou vychystávací vozík neprochází. Tato strategie je o v porovnání

predchozími metodami néco sloź^jśf72.

72 Tamtéz.
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Obrazek 8.12. Priklad strategie „nejvetsi mezery“ v samostatnem bloku skladu
Zdroj: Roodbergen K. J., 2001, Layout and routing methods for warehouses, dizertacm prace, RSM Erasmus University,
Holandsko

Kombinovana strategie

Kombinovana strategie vznika kombinaci „S“ strategie se strategii „navratu“, pricemz dochazi
k drobne dynamicke zmene v programovani, ktera umoznuje podivat se o ulicku napred73.

73 Tamtez.
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Obrazek 8.13. Priklad „kombinovane strategie“ v samostatnem bloku skladu
Zdroj: Roodbergen K. J., 2001, Layout and routing methods for warehouses, dizertacm prace, RSM Erasmus University,
Holandsko

“Optimalni” strategie

Optimalni strategie obsahuje kombinaci vsech metod s vyraznou slozkou dynamickeho
programovani, ktera umoznuje dopredu naplanovat co nejefektivneji pohyb ulickami74.

74 Tamtez.
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I/O lokace

Obrazek 8.14. Priklad „optimalnstrategie“ v samostatnem bloku skladu
Zdroj: Roodbergen K. J., 2001, Layout and routing methods for warehouses, dizertacm prace, RSM Erasmus University,
Holandsko

NAVRH VYSKLADNOVACiHO SYSTEMU

Navrh vyskladńovaciho systemu zahrnuje nasledujici body (a) aź (g):
a) Usporadani skladu pro vychystavani objednavek

Zakladni podoba vychystavaci plochy (skladu) obsahuje vychystavaci plochu (skladu) s
ulickami napric skladem a ustrednim bodem (I/O bod) a dvema moźnostmi rozśireni ulicek z

predni a zadni casti skladu.
Upravy teto zakladni podoby probihaji obvykle pridanim jedne nebo vice ulicek. V tomto

pripade odkazujeme na rozloźeni s vice ulickami.
Rozloźeni skladu pro vychystavani objednavek je znazorneno na Obrazku 8.15.
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Zdroj: vlastni tvorba

b) Strategie trasovani
Vyber strategie trasovani:

O „S“ strategie,
O strategie „navrat“,
O strategie „stredu“,
O strategie „nejvetsi mezery“,
O kombinovana strategie,
O optimalni strategie.

c) Metoda vychystavani
Vyber metody vychystavani:

O oddelene vychystavani,
O zónove vychystavani,

Realizace dodavatelského retézce: Preprava a
skladování
O dávkové vychystávání,
O zónové-dávkové vychystávání.

d) Matice OD-DO
Metodika pro vypocet efektivity vychystávání v prípadé pouźitf vychystávacího vozíku nebo
nízkozdviiného elektrického vozíku závisí na délce úseku mezi jednotlivymi skladovacími

lokacemi, kde jsou jednotlivé objednávky realizovány.

Vzdálenost mezi jednotlivymi lokacemi je definována maticí OD - DO, která oznacuje

vzdálenost a cas stráveny na cesté mezi jednotlivymi vychystávacími lokacemi.

Tabulka 8.2. Matice OD - DO pro vzdálenosti a cas pohybu

o
J

4
■>
5

2

3

4

5

6

0

s(0,1)
0

s(0,2)

s(0,3)

S(0,4)

S(1,2)
0

S(1,3)

s(1,4)

s(0,5)
S(1,5)

S(2,3)
0

s(2,4)
s(3,4)
0

s(1,0)
s(2,0)
s(3,0)
S(4,0)

S(2,1)
S(3,1)
s(4,1)

s(5,0)

S(5,1)

S(3,2)
s(4,2)
S(5,2)

s(4,3)

S(5,3)

S(2,5)
S(3,5)
s(4,5)
0
s(5,4)
Zdroj: Vlastní tvorba
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1

2

3

4

5

6

0

t(0,1)
0

t(0,2)

t(0,3)

t(0,4)

t(0,5)

t(1,2)
0

t(1,3)

t(1,4)

t(1,5)

t(2,3)
0
t(4,3)

t(2,4)
t(3,4)
0

t(5,3)

t(5,4)

t(2,5)
t(3,5)
t(4,5)
0

t(1,0)
t(2,0)
t(3,0)
t(4,0)
t(5,0)

t(2,1)
t(3,1)
t(4,1)
t(5,1)

t(3,2)
t(4,2)
t(5,2)

e) Principy casové závislosti

O Cas pohybu stráveny vychystáváním (T) s vychystávacím vozíkem

V prípadé, źe skladovy operátor provádí vychystávání objednávky s vychystávacím vozíkem,

se cas vychystání T rovná:
T _ d(T)

(8.1)

O Cas pohybu (T) s nízkozdviznym elektrickym vozíkem

V pripade, źe operator vychystava nizkozdviźnym elektrickym vozikem, rozliśujeme dva typy
rychlostnich profilu v zavislosti na tom, zda je ziskana maximalni rychlost v(tp) menśi neź vmax

(typ I) nebo se rovna vmax (typ II).
Cas pohybu pro typ I (s <= v2 / a)
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Rychlost v závislosti na case v(t) se rovná:
^ ) _ í at,
t e (0, tp)
\—a(t — T'), t e (tp,T)

(8.1)

Poznámka: tp = T / 2

Vzdálenost v závislosti na case d(t) se rovná:

d(t) = fov(t)dt = -^-

(8.2)

Cas pohybu T se rovná:

(8.3)
Cas pohybu pro typ II (s > v2 / a)

Rychlost v závislosti na case v(t) se rovná:
t e (0, tp^

at,

(

te(tp,T-tp~)

v,

(8.4)

—ü.(t — T), t e (T — tp, T)

Poznámka: v = vmax

Vzdálenost v závislosti na case d(t) se rovná:

d(t) = f„v(t)dt = vT — ^^

(8.5)

Cas pohybu T se rovná:
d _ d(t)
v

v

(8.7)

a

f) Celkovÿ Cas na vychystání
Celkovÿ cas na vychystání Top se rovná:

Top = to + n(tcon + ¿man) + T (sec)

(8.6)

kde:
Top- je celková doba vychystávání objednávky,
to - je konstantní doba nutná pro prípravu objednávky, paletového vozíku pro vychystání atd.,

n - pocet rádku objednávky (pocet lokací),
tcon - cas pro skenování cárovÿch kódu, pocítání poloźek atd.,
tman - manipulacní cas pro vychystávání,

T - cas pohybu.
g) ProdukCní propustnost
Propustnost za hodinu ÀOP se rovná následujícímu vÿrazu:
3
áop

3600

odesłani uzavrenych vychystanych objednávek

= tíOp)^ (----------------------hodna------------------------ )

(8.7)
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kde:

^ op - e produkcni propustnost za hodinu,
Top - je celkova doba vychystavani objednavky,
0 - je koeficient (0,6 - 0,8).

8.5.

AUTOMATIZACE VE SKLADECH
Trend vyvoje skladovani v ruznych prumyslovych odvetvich je zaloźen na vyvoji novych

technologii, zavedeni informacnich a komunikacnich technologii (IKT), konceptu „internetu veci“
(IoT) a konceptu prumyslu 4.0 s vysokym stupnem automatizace a robotizace (aplikace

prumyslovych a spolupracujicich robotu COBOTS). Spolu s interdisciplinarnim vedeckym
pristupem vytvareji pomoci pokrocilych technologii śetrnych k źivotnimu prostredi podminky

novych moźnosti a dimenzi, viz Obrazek 8.16.

Source: Universal Robots

Source: SSI Schäfer

Source: Amazon Robotics

Obrazek 8.16. Autonomnimobilni roboti
Zdroj: vlastni tvorba

Silici trend e-commerce a rostouci ocekavani zakazniku ohlednè rychlosti, spolehlivosti a

flexibility sluźeb, ma zasadni dopad na poptavku po efektivnim plnèni objednavek (vychystavani,
konsolidace a dorucovani zasilek) v modernich skladech a distribucnich centrech. Cela rada
spolecnosti integruje do svÿch skladu robotizaci (prumyslové a kolaborativni roboty COBOTS),
aby posilily proces skladovani a vychystavani objednavek s cilem plnè uspokojit rostouci trend

rychlosti, spolehlivosti a flexibility sluźeb, a novè vznikajici koncept extrémnè malÿch objednavek

(v kusovÿch jednotkach). Nedavnÿ pokrok v automatizaci a robotizaci prepravni a skladovaci
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technologie umoźńuje aplikaci spousty novÿch technologii za ùcelem zvÿseni efektivity
skladovacich cinnosti, jako je napriklad automaticka identifikace technologii RFID, aplikace
pocitacového a strojového vidèni, aplikace robotizace a autonomniho vozitka pro vychystavani

objednavek, aplikace kolaborativnich robotu (COBOTS), aplikace specialniho pracovistè s
kolaborativnim robotem znamÿm jako Operator 4.0 atd. Designéri skladu a vedouci skladu jsou

tak konfrontovani s radou novÿch technik a technologii pro aplikaci v modernich skladech a
distribucnich centrech. To ma zasadni dopad na vÿbèr vhodné (nejlepsi) nové technologie z
hlediska dosaźeni maximalni kapacity a propustnosti, vysoké spolehlivosti a flexibility, dobré

ergonomie a v neposledni radè nakladové efektivity skladu.
V Tabulce 8.3. jsou strucnè popsány problémy spojené s automatizad ve skladech.

Tabulka 8.3. Identifikace problému pro automatizaci ve skladech
Problem
Narustající trend
vyuzívání e-commerce

Vysoké náklady na
skladování v pomeru k
celkovÿm logistickÿm
nákladum
Skladovací systémy jsou
vÿjimecnë obnovovány
jako celek, coz brzdí
technologickÿ rozvoj

Spolecnosti váhají s
technologickou obnovou
(automatizace a
robotizace) skladu

Rostoucí slozitost
skladovacích systému

Popis
Sílící trend elektronického obchodování a zvy^ující se ocekávání
zákazníkú pokud jde o rychlost, spolehlivost a flexibilitu sluźeb,
mají vÿznamnÿ dopad na poptávku po efektivním plnëm
objednávek (vychystávání, konsolidace a dorucení zásilky) v
moderních skladech a distribucních centrech. Mnoho spolecností
integruje do svÿch skladù prùmyslové a spolupracující roboty
COBOTS.
Náklady na intralogistiku, vcetnë skladù, dosahují aź 20 %
celkovÿch nàkladù na produkt. Vÿśe nàkladù závisí na typu
odvëtvk Spolecnosti nejsou pfipraveny pokiyt dalśf náklady
spojené s prubëznou renovací jejich skladovacích systémù.
Na samém pocátku budují spolecnosti pozadovany sklad na
dostatecne efektivní úrovni. Postupem casu se pridávají nové
produkty, ale zrídka se paralelne vylepsuje i sklad. Dílcí resení
modernizace skladu se primárne omezují na jednotlivé procesy
(príjem, skladování, vychystávání, konsolidace a preprava). Ve
vysledku se dosáhne dílcí efektivity na úkor snízení celkové
efektivity a zvysení logistickych nákladu.
Spolecnosti jako Amazon, DHL, Schenker a dodavatelé, kterí
integrují dopravní a skladovací techniku a technologie (SSI
Schäfer, Knapp, Swisslog atd.) podporují uplatnení automatizace
a robotizace ve skladech. Ostatní spolecnosti mají zájem o
implementaci techto prvku, ale váhají kvuli omezenému povedomí
o tom, jaky mají efekt, coz není mozné stanovit bez znalosti
pokrocilych metodickych prístupu. Vzhledem ke slozitosti této
vyzvy hledají spolecnosti integracní model, ktery by je efektivne
provedl technologickou obnovou jejich skladu.
Skladovací systémy se stávají slozitejsími kvuli pouzití
pokrocilych technologií a pridávání vykonnostních indikátoru. Pro
integraci novych technologií je nezbytny individuální prístup a
vyvoj základních stavebních bloku, které poskytují uzpusobená
resení speciálne vyvinutá pro konkrétní skladovací systém.
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Prechod od zamereni na
produkty k zamereni na
sluzby

Vysoka cena za vyvoj
nastroju a nedostatek
odbornych znalosti

V mnoha pnpadech ceny produktu klesaji, pncemz rozdil v cene
je nahrazen pokrocilymi nebo dokonce zcela novymi służbami.
Logistika se proto projevuje jako nejefektivnejsi konkurencni
vyhoda, nikoli jako nutny nakład. Jedna se o zasadni zmenu v
nastaveni pnstupu. Akademicky vyzkum jiź pristoupil k vyvoji
novych metodik a modelu.
Hłavni prekaźkou technologickeho pokroku spolecnosti je nakup
a aplikace vyvojovych nastroju (napr. simulacnich nastroju), ktere
jsou drahe a vyźaduji specializovane mezioborove znalosti.
Propojeni spolecnosti s vyzkumnymi institucemi, disponujicimi
poźadovanymi znalostmi a nastroji neni beźnou praxi, coź bychom
radi zmenili.
Zdroj: vlastni tvorba

Jednim z dulezitych systemu pro manipulaci ve skladech je relativne novy automatizovany

pojizdny system pro zakladani a vychystavani (AVS/RS, z angl. Autonomous Vehicle Storage
and Retrieval Systems)75. AVS/RS obsahuje akumulacni dopravniky, skladovaci regaly, vytah a

autonomni vozitka. Vertikalni pohyb autonomnich vozitek usnadnuji vytahy pripevnene po
obvodu skladovaciho regalu. Technologie AVS/RS muze poskytnout nakladove efektivni

automatizaci i v pripade zmeny objemu transakci, nebot’ umoznuje vyrobci menit pocet

75 Malmborg C. J., 2002, Conceptualizing tools for autonomous vehicle storage and retrieval systems. International Journal of
Production Research, 40 (8), s. 1807-1822.
Malmborg, C. J., 2003. Interleaving rule dynamics in autonomous vehicle storage and retrieval systems. International Journal
of Production Research, 41 (5), s. 1057-1069.
Kuo P. H., Krishnamurthy A. i Malmborg, C. J., 2007, Design models for unit load storage and retrieval systems using
autonomous vehicle technology and resource conserving storage and dwell point policies. Applied Mathematical Modelling,
31 (10), s. 2332-2346.
Kuo P. H., Krishnamurthy A. i Malmborg C. J., 2008, Performance modelling of autonomous vehicle storage and retrieval
systems using class-based storage policies. International Journal of Computer Applications in Technology, 31 (4), s. 238-248.
Fukunari M. i Malmborg C. J., 2008, An efficient cycle time model for autonomous vehicle storage and retrieval systems.
International Journal of Production Research, 46, (12): s. 3167-3184.
Fukunari M. i Malmborg C. J., 2009, A network queuing approach for evaluation of performance measures in autonomous
vehicle storage and retrieval systems. European Journal of Operational Research, 193 (1), s. 152-167.
Tappia E., Roy D., De Koster R., i Melacini, M., 2016, Modeling, analysis, and design insights for shuttle-based compact
storage systems. Transportation Science, 51(1), s. 269-295.
Zou B., Xu X., Gong Y.Y. i DeKoster R., 2016, Modeling parallel movement of lifts and vehicles in tier-captive vehicle-based
warehousing systems. European Journal of Operational Research, 254 (1), s. 51-67.
Epp M., Wiedemann S. i Furmans K., 2017, A discrete-time queueing network approach to performance evaluation of
autonomous vehicle storage and retrieval systems. International Journal of Production Research, 55 (4).
Ekren B. Y., 2017, Graph-based solution for performance evaluation of shuttle-based storage and retrieval system.
International Journal of Production Research, 55 (21).
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autonomních vozidel76. Pokrok v technologii AVS/RS pomohl vyrobcüm manipulacních systémü
navrhnout autonomní vozidla namísto pouiívanych jerabü s pevné danou cestou a s manipulad

po jednotkách. V poslední dobé dala rostoucí poptávka po vysoce vykonném systému s malym

zatiźenim vzniknout nové technologie nazvané vozíkovy systém pro zakládání a vychystávání
(SBS/RS, z angl. Shuttle-Based Storage and Retrieval System). Tato technologie byla vyvinuta

pro extremne vysokou propustnost, s niz nebyly voziky RS schopne drzet krok.

8.6.

POJÍZDNY SYSTÉM PRO ZAKLÁDÁNÍ A VYCHYSTÁVÁNÍ
Pojízdny systém pro zakládání a vychystávání známy také jako vozíkovy systém pro

zakládání a vychystávání (SBS/RS) je speciálné navrźeny automatizovany sklad, ktery tvorí vytah
se zvedací plośinou, prepravník, jenź muźe a nemusí byt fixovany na patro, pozicní zaraźka v
kaźdém patre a skladovacího regálu (Obrázek 8.17.).

Zdroj: Lerher T., Ekren B. Y., Dukic G. a Rosi B., 2015. Travel Time Model for Shuttle-based Storage and Retrieval
Systems. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 78 (9-12), s. 1705-1725

76 Zhang L., Krishnamurthy A., Malmborg C. J. i Heragu S.S., 2009, Variance-based approximations of transaction waiting
times in autonomous vehicle storage and retrieval systems. European Journal of Industrial Engineering, 3 (2), s. 146-168.

100

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladování
Vytah se zvedací plośinou zajiśtuje svisly pohyb prepravníku aź k pozicní zaraźce na patre
x skladovacího regálu. Zvedací plośina vytahu muźe dosáhnout rychlosti aź vy = 3.0 m/s. Vytahy

jsou vetśinou nejtesnejśim místem systému SBS/RS, proto urcují vykonnost SBS/RS jako celku77.

Automatizovany vozík je autonomní prepravní prostredek, ktery prepravuje prepravky od

pozicní zaraźky k x-té skladovací lokaci ve skladovacím regále. Prepravník je vybaveny
teleskopickym úchytem pro manipulaci s prepravkami v první radé (jednorady) a druhé radé
(dvojrady) skladovacího regálu. Maximální uźitne zatfźern prepravníku by nemélo presáhnout 50

kg a jeho rozméry by mély byt minimálné 150x200x80 mm, a maximálné 600x400x250 mm.
Prepravník muźe dosáhnout rychlosti aź vx = 4.0 m/s nebo více78.
V systému SBS/RS je obvykle v kaźdém patre jeden prepravník (pouźiU systému s

ukotvením na patre). Tento systém lze rozśfrit, pokud se pro pohyb nosicu kyvadlové dopravy

nahoru a dolu na predepsanou úroveñ ve skladovacím stojanu pouź^ speciální kyvadlovy vytah
v zadní cásti skladovacího regálu. K dispozici jsou dvé pozicní zaraźky, pricemź kaźdá slouźí
jedné strané skladovacího regálu v kaźdém patre. Tyto pozicní zaraźky se pouźívají k ukládání
prepravek preváźenych plośinou, která zajiśtuje skladovací proces, a vozíky, jeź realizují

vychystávání. Skladovací regál je tvoreny skladovacími sloupky C. Vynásobením skladovacích

sloupku C ve vodorovném sméru a pater M ve svislém sméru získáme délku LSR a vyśku HSR
skladovacího regálu79.
Dále si strucné popíśeme vypocet propustnosti SBS/RS.

Vypocet propustnosti SBS/RS
Propustnost SBS/RS je neprímo závislá na cyklu zvedací plośiny a prepravníku. Cyklus SBS/RS
je zaloźen na analytickém modelu prepravní doby, ktery je dále zaloźen na nekonstantní rychlosti

distribuce a teorie pravdépodobnosti 80.

77 Lerher T., 2013, Modern automation in warehousing by using the shuttle based technology. Automation Systems of the 21st
Century: New Technologies, Applications and Impacts on the Environment & Industrial Processes, New York: Nova
Publishers, s. 51-86.
Lerher T., Ekren B. Y., Dukic G. i Rosi B., 2015a. Travel Time Model for Shuttle-based Storage and Retrieval Systems. The
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 78 (9-12), s. 1705-1725.
Lerher T., 2015, Travel time model for double-deep shuttle-based storage and retrieval systems. International Journal of
Production Research, 54 (9), s. 2519-2540.
Lerher T., Ekren B. Y., Sari Z. i Rosi B., 2015b, Simulation Analysis of Shuttle Based Storage and Retrieval Systems.
International Journal of Simulation Modelling, 14(1), s. 48-59.
Lerher T., Ekren B. Y., Sari Z. i Rosi B., 2016, Method for evaluating the throughput performance of shuttle based storage and
retrieval systems. Technical Gazette, 23 (3), s. 715-723.
78 Tamtez.
79 Tamtez..
80 Tamtez.
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Jeden prikazovy cyklus - prepravnik a zvedaci plosina
Ocekavana doba jednohoprikazoveho cyklu E(SC)SCAR prepravniku se rovna vyrazu (8.10).
E (sc)scar — 2 • tP/s scar + 2 •7aTx +

yx

(sek.)

(8.8)

Vypoctenim (1.10) se propustnost A(SC)SCAR prepravniku spocita (8.11):
3600

(

)scAr — e(SC)scar (

liczbak pojemników\
godzina
)

(8.9)

Ocekavana doba jednoho prikazoveho cyklu E(SC)LIFT zvedaci plosiny se rovna vyrazu (8.12).
E (SC)L1FT — 2 • tP/S L1FT + 2"^ + ~r~ (sek. )

(8.10)

Vypoctenim (8.12) se propustnost A(SC)LIFT zvedaci plosiny rovna (8.13):
3600

(

JLIPT

E(SC)upt \

liczbak pojemników\
godzina
)

(8.11)

Dvojity prikazovy cyklus - prepravnik a zvedaci plosina

Ocekavana doba dvojiteho prikazoveho E(DC)SCAR prepravniku se rovna vyrazu (8.14):

E(Dc)scar — 4 • tP/sscar + 3 •'/axL + 1^^
7i (sek.)
3
yx

(8.12)

Vypoctenim (8.14) se propustnost A(DC)SCAR prepravniku spocita (8.15):
3600

(

prepravky\

)scAr — e(DC)scar ^ 2 ( hodina )

(8.13)

Ocekavana doba dvojiteho prikazoveho cyklu E(DC)LIFT zvedaci plosiny se rovna vyrazu (8.16):

E(^C')LIFT — 4 • tP/S L1FT + 3 -Uvy + 3 • /y$R (sek.)

(8.14)

Vypoctenim (8.16) se propustnost A(DC)LIFT zvedaci plosiny rovna (8.17):
3600

prepravky\

A(UC)L1FT — E(DC)lift' 2 ( hodina )
Symboly:

ay - Zrychleni / zpomaleni zvedaci plosiny,
ax - zrychleni / zpomaleni prepravniku,
vy - maximalni rychlost zvedaci plosiny ve svislem smeru,
vx - maximalni rychlost prepravniku ve vodorovnem smeru,

Lsr - delka skladovaciho regalu,
Hsr - vyska skladovaciho regalu,
tp/s - cas naloźeni a vyloźeni zvedaci plosiny / prepravniku,

E(SC)scar - ocekavana doba jednoho prikazoveho cyklu prepravniku,
E(SC)lift - ocekavana doba jednoho prikazoveho cyklu zvedaci plosiny,

4 (SC)scar - propustnost jednoho prikazoveho cyklu prepravniku,

A (SC)lift - propustnost jednoho prikazoveho cyklu zvedaci plosiny,

(8.15)
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E(DC)scar - ocekavana doba dvojiteho prikazoveho cyklu prepravniku,
E(DC)lift - ocekavana doba dvojiteho prikazoveho cyklu zvedaci plosiny,

^ (DC)scar - propustnost dvojiteho prikazoveho cyklu prepravniku,
^ (DC)lift - propustnost dvojiteho prikazoveho cyklu zvedaci plosiny.

Pro detailnejśi analyticke vyjadreni tykajici se kalkulace propustnosti SBS/RS viz materialy
z poznamky pod carou81.

81 Tamtez.
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9. IMPLEMENTACE PROGRAMU
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi
V poślednich letech se v dusledku vysokého poctu nehod pramenicich z manualni prace pri
realizaci skladovacich operacich (zvedani, vychystavani, tridèni, tlaceni, tahani atd.) zacala

vènovat vètsi pozornost zdravi skladovÿch operatoru82. Van Reenen a kol.83 tvrdi, źe budouci
pretrvâvajici bolesti svalu, jako jsou muskuloskeletarni poruchy (MSD) souviseji dlouhodobÿm

nepohodlim, kterému jsou skladnici vystaveni. Obecnè plati, źe velkou cast vśech MSD

souvisejicich s praci tvori ty, jeź se projevily v dusledku manualni prace84. Ty také predstavuje
ùstredni problematiku reśenou ve verejném zdravotnictvi85. Také Battini, Faccio, Persona, a
Sgarbossy86, poukazali na vÿznam hodnoceni ergonomie v ramci analÿzy lidskÿch ùkonü, nebot’
existuje zcela elementarni spojitost produktivity, efektivity pohybu a provozni bezpecnosti.

Vznikla cela rada metody a nastroju, které pomahaji menÿrüm a manaźerum pusobicim v
celé radè prumyslovÿch odvètvi odhadnout, jak vypadaji nespravné pozici a s nimi spojené

aktivity. Konkrétni aspekty skladovacich cinnosti, pri nichź se zapojuji vśechny casti tèla, a velké

rozdily mezi nimi, vyźaduji, aby byla vzata v ùvahu vice neź jednu metodu ergonomického

hodnoceni, protoźe jinak nelze dospèt k celkovému a presného posouzeni. K metodam

hodnoceni ergonomie patri napriklad: OCRA, rovnice zdvihani NIOSH, RULA, REBA, HAL-TLV,

82 Battini D., Persona A. i Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into warehouse
design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10.
83 Van Reenen H., Hamberg H.A.J., van der Beek B.M., Blatter M. P. Grintenand P.M. i Bongers, 2008, Does musculoskeletal
discomfort at work predict future musculoskeletal pain? Ergonomics, 51(5), s. 637-648.
84 Burgess-Limerick R.J., 2007, Ergonomics for manual tasks. In C. Mayhew (Ed.), Australian Master of OHS and
Environment Guide, North Ryde: CCH Australia, s. 261-278.
Euzenat D., 2010, L’exposition des salaries aux maladies professionnelles en 2007. In: Direction de l’Animation de la
Recherche, des Etudes et des Statistiques (Ed.), DARES Analyses 56.
85 Martinelli J.A.L., 2010, Incorporating Worker-Specific Factors in Operations Management Models, Ph.D. thesis at
Rotterdam Erasmus University.
86 Battini D., Faccio M., Persona A. i Sgarbossa F., 2011, New methodological framework to improve productivity and
ergonomics in assembly system design. International Journal of Industrial Ergonomics, 41, s. 30-42.
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OWAS, LUBA, OCRA, index namahy a tabulky SNOOK87. Każda se zabÿva jinÿmi prvky a pro

hodnoceni ergonomie povażuje za użite^ ruzné aspekty, jak je patrné z Obrazek 9.1. Tabulky
9.1.

Obrazek 9.1. Hlavnimetody hodnoceni ergonomie a jejich charakteristiky
Zdroj: Battini D., Persona A. and Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into
warehouse design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10

Hlavni metody hodnoceni ergonomie a jejich charakteristiky88.

Tabulka 9.1. Klasifikace nejcastejipouzivanych ergonomickych metod
Metoda
BORG-SCALE

Kdy
Hodnoceni
vnimané
namahy
O VAS (Ovak o Rychlé zacileni
Working analyse na drzeni tèla
System

RULA (Rapid)
Upper Limb
Assessment

Zamereni
Jednoducha metoda k mèreni stupnè
intensity aktivity

S praci souvisejici potize v jednotlivych
tèlesnych kvadrantech bez zamèreni na
horni koncetiny; ovèruje frekvenci a dobu
stravenou v kazdé poloze
Rychlé vyhodnoceni omezeni hornich
koncetin

Odkaz
Borg (1970)

Karthu a kol. (1977)

Mc Attamney a
Coriett (1933)

87 Andreoni G. et al., 2009, Method for Movement and Gesture Assessment (MMGA) in Ergonomics. In: Duffy V.G. (ed.)
Digital Human Modeling. ICDHM 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 5620. Springer, Berlin, Heidelberg.
88 Battini D., Persona A. i Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into warehouse
design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10.

105

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladovani
REBA (Rapid
Entire Body
Assessment)
Index napeti

OCRA
(Occupational
Repetive Action)
Snook a Ciriello

Opakovanè

Hodnoceni
manulniho
zvedani

NIOSH
(National
Institute of
Occupational
Safety and
Health)

Rychlé vyhodnoceni celého tèla s dùrazem
na velmi castou zmènu polohy

Mc Attamney (2000)

Hodnoceni opakovanych pohybù hornich
koncetin
Kontrolni list hodnoceni opakovnych
pohybù hornich koncetin

More a Gang (1995)

Tabulka hodnoceni maximalnè prijatelné
hmotnosti a sily

Ciriello a Snook
(1978)

Zvedaci rovnice, ktera definuje RWL
(doporuceny hmotnostni limit)

Colombini a kol.
(2002)

Niosh (1981)

Zdroj: Battini D., Persona A. and Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into
warehouse design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10

Metody hodnoceni ergonomie Ize aplikovat s vyuźitim ruznÿch nastroju, mezi neź patff

sebereportovani, pozorovaci nastroje, virtualni simulace a prima mèreni, ktera maji ruzna

omezeni, vÿhody ci aplikace89.

Sebereportovani zahrnuje pracovni deniky, rozhovory a dotazniky. Vzhledem k tomu, źe
skladovi operatori vnimaji a interpretuji ùnavu ruznÿm zpusobem, je jejich pouźiti omezené a

vÿsledky je potreba spravnè vykladat a ovèrovat.

Pozorovaci nastroje zavadèji urcité preddefinované tabulky, které se pouźivaji bèhem
primého pozorovani nebo pri porizovani videozaznamu. Obvykle je tvori nèkolik tabulek, do nichź

hodnotitelé zaznamenavaji postoj operatoru bèhem realizace analyzovanÿch ùkolü. Detailnost
analÿzy, hodnotici sledovanou osobu, zavisi na metodice pouźité pro hodnoceni ergonomie.

Vÿsledky jsou obvykle definovany jako hodnotici indexy, které jsou porovnavany s hranicnimi
hodnotami. Pozorovaci nastroje jsou śiroce pouźívané ve velmi odlisnÿch situacich, jsou nicménè

casovè velmi narocné a diskutabilni je i bodovaci systém.

89 David G.C., 2005, Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders.
Occupational. Medicine - Oxford, 55, s. 190-199.
Honglun H., Shouqian S. i Yunhe P., 2007, Research on virtual human in ergonomic simulation. Computers and Industrial
Engineering, 53(2), s. 350-356.
Li G. Y. i Buckle P., 1999, Current techniques for assessing physical exposure to work related musculoskeletal risks, with
emphasis on posture-based methods. Ergonomics, 42, s. 674-695.
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Virtuální simulacní nástroje jsou obvykle modelovány v softwaru 3D-CAD, ve kterém se

vytvárí modely lidí a simuluje se jejich cinnost. Nékteré z nich obsahují nástroje metod hodnotících
ergonomii. Pro vytvorení 3D modelu v rozumném casovém horizontu jsou nezbytné znacné

zkuśenosti s 3D modelováním. Tento software navíc obsahuje pouze nékolik metodik. Pouźitf

téchto nástroju se proto omezuje jen na velmi málo prípadu.
V posledních letech byly vyvinuty nástroje pro prímé mérení, které zavádéjí sbér dat o drźeni

téla v reálném case s vyuźitfm senzoru umísténych na analyzovanych skladovych operátorech
. Jak popisuje David 91 tyto metody vyźadují sloźite a nákladné nastavení hardwaru a znacné

90

úsilí pri analyze a interpretaci sebranych dat v reálném case. Ergonomické hodnocení

posuzovaného chování musí byt proto provádéno offline. Mullineaux, Underwood, Shapiro a
Hall92 a Vignais a kol.93 nicméné demonstrovali, źe v praxi je pro operátora vyhodné posturální

hodnocení v reálném case provádéné soucasné se zpétnou vazbou. Tyto nástroje vśak mají
nékolik zásadních omezení: v první radé se dají dobre pouźft jen v kontrolovaném prostredí, napr.

v laboratori; dále jsou omezeny na horní cást téla a aplikovatelná je pouze metodologie RULA,
jejfź omezení, jako jsou nékteré hranicní hodnoty úhlu, uchopení paźe nebo otocení krku,

definovaly drívéjśí vyzkumy.

Zajímavou metodu pro hodnocení ergonomie odliśnou od zde uvedenych tradicních metod

predstavili Garg a kol.94 i Vychází z hodnocení energetického vydeje jako funkce spotreby kyslíku
pri provádéní standardních operací. Jednoduchost této metody umoźnila śiroké pouźitf v mnoha

odvétvích v lékarském, vojenském ci prumyslovém sektoru95. Vzorce predstavené Gargem a

90 Bernmark E. i Wiktorin C.C.P.S., 2002, A triaxial accelerometer for measuring arm movements. Applied Ergonomics, 33, s.
541-547.
Freivalds A., Kong Y., You H. i Park S., 2000, A comprehensive risk assessment model for work-related musculoskeletal
disorders of the upper extremities. In proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting (Vol. 44 (31),
s. 5-728). SAGE Publications.
Radwin R.G. i Lin M.L., 1993, An analytical method for characterizing repetitive motion and postural stress using spectralanalysis. Ergonomics, 36, s. 379-389.
91 David G.C., 2005, Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders.
Occupational. Medicine - Oxford, 55, s. 190-199.
92 Mullineaux D.R., Underwood S.M., Shapiro R. i Hall J.W., 2012, Real-time biomechanical biofeedback effects on top-level
rifle shooters. Applied Ergonomics, 43, s. 109-114.
93 Vignais N., Miezal M., Bleser G., Mura K., Gorecky D. i Marin F., 2013, Innovative system for real-time ergonomic
feedback in industrial manufacturing. Applied Ergonomics, 44(4), s. 566-574.
94 Garg A., Chaffin D.B. i Herrin G.D., 1978, “Prediction of Metabolic Rates for Manual Materials Handling Jobs.” The
American Industrial Hygiene Association Journal 39 (8): s. 661-674.
95 Garg A., Chaffin D.B.i Herrin G.D., 1978, “Prediction of Metabolic Rates for Manual Materials Handling Jobs.” The
American Industrial Hygiene Association Journal 39 (8): s. 661-674.
Sharp M., Rosenberger M. i Knapik J., 2006, Common Military Task: Materials Handling (No. USARIEM/MN-MISC-06-31).
Natick, MA: Army Research Institute of Environmental Medicine, USA.

Realizace dodavatelskeho retezce: Preprava a
skladovani
kol.*96 umoźńuji odhadnout energeticky vydej kaźdeho provedeneho ukolu, jako je pokładani nebo
zvedani predmetu, prenaseni predmetu na urcitou vzdalenost, chuzi, stani na miste atd. Jsou

velmi podobne tradicnim technikam odhadu casu, jeź jsou predem urcene metodou pro pohyb v
case (PTMS), kde celkovy cas pro provedeni ukolu je souctem standardniho, predem urceneho

casu a funkce jednotlivych pohybu, ktere tvori analyzovanou operaci. Nedavno byla zavedena
nova technika nazvana metoda predem dane pohybove energie (PMES, z angl. Predetermined

Motion Energy System), ktery ma manaźerum pomahat pri odhadu miry vydane energie97.
Nedavno vznikla inovativni integrovana metoda kombinujici sber dat o pohybu v realnem

case a jejich ergonomicke hodnoceni. Analyza dat je navic doplnena nejduleźitejsimi informacemi

o provadeni ukolu, jako je napriklad cas a postup98.
K realizaci spravneho programu bezpecnosti a ochrany zdravi ve skladu budou v

nasledujicich odstavcich popsany drive zavedene metody hodnoceni ergonomie.

9.1.

SEBEREPORTOVACI TECHNIKY
Sebereportovani zahrnuje pracovni zaznamy, rozhovory a dotazniky, ktere jsou ovsem kvuli

subjektivnimu pohledu kaźdeho operatora sotva prijatelne, protoźe unavu a bolesti je moźne

interpretovat, chapat a vnimat ruzne. Z tohoto duvodu je jejich vyuźiti omezene a vysledky je
potreba interpretovat a overovat.

Jedna z nejpouźivanejsich sebehodnoticich metod je zaloźena na Borgove hodnoceni
stupnice pocit’ovane namahy: Borgova skala vnimane namahy (RPE, z angl. The Borg Rating of
Perceived Exertion).

RPE je metoda mereni urovne intenzity fyzicke aktivity. Pocitovana namaha znamena, jak

intenzivne vnimate telesnou praci, a je zaloźena na fyzickych pocitech, ktere osoba proźiva
behem aktivity, vcetne rostouciho srdecniho tepu, zvysene intenzity poceni a dechove frekvence

Waters T. R., Putz-Anderson V., Garg A. i National Institute for Occupational Safety and Health. 1994. Applications manual
for the revised NIOSH lifting equation, 94-110. Cincinnati, OH: US Department of Health and Human Services, Public Health
Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, Division of
Biomedical and Behavioral Science.
96 Garg A., Chaffin D.B. i Herrin G.D., 1978, “Prediction of Metabolic Rates for Manual Materials Handling Jobs.” The
American Industrial Hygiene Association Journal 39 (8): s. 661-674.
97 Battini D., Calzavara M., Persona A. i Sgarbossa F., 2015, "A comparative analysis of different paperless picking systems",
Industrial Management & Data Systems, Vol. 115 Iss 3 pp. 483 - 503.
98 Battini, D., Persona, A. i Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into
warehouse design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10.
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a svalové únavy. Ackoliv se jedná o subjektivní mérení, muźe osobní hodnocení námahy
poskytnout vcelku dobrÿ odhad skutecné tepové frekvence béhem fyzické aktivity.

Puvodní stupnice zavedená Gunnarem Borgem hodnotila námahu na stupnici od 6 do 20.
Borg po té vytvoril stupnici poméru (R) kategorie (C), tzv. Bordobu skálu CR10 (Borg CR10

Scale), viz Tabulka 9.2.

Tabulka 9.2. Borgova stupnice
Jak byste popsali zazívanou
námahu (vetsina dospëlÿch
nad 65 let)
Zádná

Borgovo hodnocení
úsilí na stupnici 6
20
6

Borgovo hodnocení
úsilí na stupnici
CR-10
0

Skutecne velmi slabá

7 az 8

0.5

Velmi slabá

9 az 10

1

Vcelku slabá

11 az 12

2

Mírne tezká

13 az 14

4

Tezká

15 az 16

5

Velmi tezká

17 az 18

7

Skutecne velmi tezká

19 az 20

10

Príklady
Cteni knihy, słedovani televize

Zavazovani tkanicek
Domaci prace jako je składani
pradła, ktere vyźaduje jen małe
usiłi.
Chuze v obchode s potravinami
nebo jina cinnost, ktera vyźaduje
urcite usiłi bez zadychani.
Rychła chuze nebo jina aktivita,
ktera vyźaduje mirne usiłi
zrychłujici srdecni tep a dechovou
frekvenci, ale nezadychate se.
Jizda na kołe, płavani nebo jina
aktivita, ktera vyźaduje znacne usiłi
a pri ktere busi srdce a zrychłuje se
dech.
Maximałni uroveń aktivity, kterou
dokaźete snest.
Zaverecny spurt v zavode nebo jine
usiłi, ktere nemuźete dłouho udrźet.

Zdroj: vlastní tvorba

9.2.

POZOROVACÎ METODY
W Cast metod hodnoticich ergonomii zahrnuje OCRA, zvedaci rovnici NIOSH, RULA, REBA,

HAL-TLV, OWAS, LUBA, OCRA, index zatiźeni a tabulky SNOOK 99 jeź se zamèruji na ruzné
znaky a aspekty uźite^ pro ergonomické hodnoceni, jak je vysvètleno v Obrazku 9.1 a

v Tabulce 9.2.

99 Andreoni G. i in., 2009, Method for Movement and Gesture Assessment (MMGA) in Ergonomics. In: Duffy V.G. (ed.)
Digital Human Modeling. ICDHM 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 5620. Springer, Berlin, Heidelberg.
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Nèkteré je możno aplikovat v prostredích skladu, napríklad OWAS a NIOSH. Podrobnèjsi

informace naleznou ctenári v mezinárodních standardech ISO a EN.

METODA ANALYZY DRZENÍ TELA PRI PRÁCI OWAS - OVAKO

OWAS vznikl v roce 1977 jako vÿsledek prumyslového projektu v ocelárské spolecnosti

Ovako, a je za^enÿ na jednoduché koncepci: analÿzu drżeni tèla by se mèla bÿt snadné se

naucit a poużivat, správné ci spatné drżeni tèla by mèlo bÿt procentuâlnè vyjádreno a dále by
mèlo bÿt snadné vyhodnotit úcinek zmèny.

Technika OWAS rozdèluje analÿzu drżeni tèla do ctyr hlavních cástí: trup, paże, dolni cást

tèla a krk/hlava, a pro każdou cást tèla definuje urcitÿ typ możné polohy (kategorie). Hodnotitel
bèhem pozorování shromażd’uje radu informaci o tèchto ctyrech cástech tèla a jejich polohách a

odhaduje procento casu, kterÿ każdá cást stráví v jednotlivÿch pozicích, a zároveñ s tím
zapojeni sily

vyhodnocuje

pri

manipulaci s

nákladem.

Poté

se za

poużiti

nèkolika

vyhodnocovacích tabulek provede ergonomické vyhodnocení provádèného úkolu, které se stane
vhodnÿm benchmarkem.

Niże

strucnè

(Obrázek 9.2.)

uvádime

kategorie

definované

pro

jednotlivé

cásti

tèla
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Obrázek 9.2. OWAS kategorie pro vyhodnocení drzení tela
Zdroj: vlastní tvorba

OWAS zavádí pro kaźdou cást tela tabulky pro odhad úrovné intenzity práce.

Uźivatel vyhodnotí pozorování provádéné pro kaźdy typ drźeni tela a zaznamená údaje o

zjisténych kategoriích béhem provádéní úkolu. Poté vypocítá procentuální pomér pro kaźdou
kategorii a pomocí vyse uvedenych hodnotících tabulek odhadne akcní úroveñ.
Napríklad: skladovy operátor byl béhem kritického úkolu analyzován 30krát a byly

pozorovány následující kategorie pozic, které jsou zaznamenané na Obrázku 9.3.
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TRUP - procento casu stráveného v poloze
N° Obs.
19
6
3
2

Kategorie

1)

Neutrální

2)

Predklonény

3)

Zkrouceny

4)

Predlonény/zkouceny

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
63%
20%
10% -------- 1
7%

PAZE - procento casu stráveného v poloze

Kategorie
1)

Obé paze pod rameny

2)

Jedna paze pod ramenem

3)

Obé paze nad ramenem

N° Obs.
15
10
5

SPODNÍ CÁST TELA - procento casu stráveného v

Kategorie

1)
2)

Sezení
Stání - na obou nohou -

3)
4)

Stání - na jedné noze - vzprímené
Stání - na jedné nebo obou
nohách
Klek (na jednom nebo obou
kolenou)
Chuze

5)

6)

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50%
33%
17%

vzprímené

N° Obs. % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
30 100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

HLAVA/KRK - procento casu stráveného v poloze
Kategorie

1)

Neutrální

2)

Ohnuté vpred >20

3)

Ohnuté do strany >20

4)

Ohnuté
vzad >20
Zkroucené >20

5)

N° Obs.
10
5
2
10
3

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
33%
17%
7%
33%
10%

Legenda

Prijatelné

rné Skod|ivé
skodlivé ~ _

Mí

Polis
Extrémné skodlivé

Obrázek 9.3. Príklad analyzy OWAS
Zdroj: vlastní tvorba

Z vysledku OWAS vyplyvá, źe úrovné aktivit jsou mírné skodlivé pro trup, paźi a hlavu,
zatímco drźeni spodní cásti téla je prijatelné.
K dosaźeni míméjsích ergonomickych dopadü je nezbytné zavést na pracovistích urcitá

zlepsení. V tomto konkrétním prípadé bylo provedeno deset pozorování vychystávání dílu z
vyssích pater, kdy je nutné zvedat paźi nad úroveñ ramena. Hlava je v tomtéź prüzkumu
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zaklonéná v úhlu vétsím nez 20°. Prenastavení pracovní pozice umísténím dílu do nizsích pater

müze následné zlepsit ergonomicky index.

Jak jiz bylo receno, OWAS je velmi uzitecny pri redesignu kritickych úloh. Na základé zde
uvedené metodiky müze hodnotitel rozpoznat kritická mista a problémy na pracovisti z

ergonomického úhlu pohledu a poté definovat nutná zlepsení zalozená na pokynech

predstavenych na zacátku kapitoly. V samém závéru nám opétovné pouzití analyzy OWAS ukáze
dopad vylepsení.

NIOSH - DOPORUCENÁ HMOTNOST OMEZENÍ (RWL
Národní ústav pro bezpecnost a ochranu zdraví (National Institute for Occupational Safety
and Health) vyvinul zvedací rovnici NIOSH, která slouzí k vyhodnocování zlepsovacích resení

vedoucích ke snízení fyzického stresu spojeného s rucním zvedáním. Níze popsaná rovnice

predstavuje jednoduchy nástroj pro vyhodnocení zvedacích úkolu provádénych obéma rukama,
které se obvykle realizují béhem nakládky ci vykládky uvnitr montázních systémü.

Nejprve je nutné vypocítat „doporuceny váhovy limit (RWL)“ odvisly od maximální hmotnosti
zvedané za ideálních podmínek (20 kg pro zeny a 30 kg pro muze) a s ohledem na moznou
prítomnost nepríznivych prvkü v analyze pohybü kvüli zavedení vhodnych korekcních faktorü

(Obrázek 9.4.).
RWL je definován následující rovnicí:

RWL = LC-HM-VM-DM-AM-FM-CM

kde:

LC je konstantní hmotnost = 20 kg pro zeny a 30 kg pro muze,
HM je horizontální multiplikátor,
VM je vertikální multiplikátor,

DM je multiplikátor vzdálenosti,

AM je asymetricky multiplikátor,
FM je multiplikátor cetnosti,

CM je spojovací multiplikátor.

(9.1)
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Obrazek 9.4. Opis ważnych odległości dla obliczenia L1
Zdroj: vlastni tvorba

Tato hodnota se pouźiva k vÿpoctu indexu zvedani (LI, z angl. Lifting Index), jakoźto pomèr

mezi skutecnou hmotnosti manipulovaného nakladu (LOAD) a RWL, coź umoźńuje odhadnout

riziko spojené s analyzovanÿmi manipulacnimi cinnostmi.

LI (Lifting Index) = LOAD/RWL

(9.2)

Obrazek 9.5. ztvarńuje obecné schéma pro odhad LI: kaźdÿ multiplikator zavisi na nèkolika

pohybovÿch prvcich. Normativni zpravy uvadi detailnèjsi matematické rovnice vychazejici z
kaźdého multiplikatoru.

Pokud je LI vètsi neź 1.0, existuje pri zvedani vyśśi riziko bolesti v dolni casti zad. Proto by
mèlo bÿt cilem navrhnout vsechny zvedaci ùkoly tak, aby bylo dosaźeno LI menśi neź 1.0.
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KONSTANTA NAKŁADU
Źeny
20

Mużi
30

HORIZONTALNÎ MULTIPLIKATOR (HM)
H je vodorovné umistêni rukou od stredu mezi kotniky (vyssi vzdalenosti dosahujeme pohybem)
H (cm)
HM

25
30
40
50
1
0,83
0,63
0,50
vertikalnî MULTIPLIKATOR

55
0,45

60
0,42

>60
0

125
0,85

150
0,78

>175
0

170
0,86

>175
0

135°
0,47

>135°
0

12
0,37
0,21
0

>15
0
0
0

V je svislé umistêni rukou od zemê
V (cm)
VM

0
0,77

25
0,85

50
0,93

75
1

100
0,93

VZDALENOSTNÎ MULTIPLIKATOR
D je vertikalnî vzdalenost pohybu mezi pùvodnim a cilovym umistênim pri zdvihu
D (cm)
DM

25
1

40
0,93

30
0,97

50
0,91

70
0,88

100
0,87

ASYMETRICKY MULTIPLIKATOR
A je ùhel asymetrického posunutî nakladu ze sagitalni roviny
A (cm)
AM

0°
1

30°
0,90

60°
0,81

90°
0,71

120°
0,52

FREKEVENCE MULTIPLIKATORU
F je prùmërnâ frekvence zvedani, mërena v jednotce zdvih/min.

F (zdvih/min.)
trvani < 1 hodina
trvani < 2 hodiny
trvani < 8 hodiny

Spojeni
V< 75 cm
V > 75 cm

1
0,94
0,88
0,75

0,2
1
0,95
0,85

4
0,84
0,72
0,45

6
0,75
0,50
0,27

SPOJOVAC MULTIPLIKATOR
Dobré
1
1

9
0,52
0,30
0,15

Prùmërné

0,95
1

Slabé
0,9
0,9

Obrazek 9.5. Obecné schéma pro odhad LI
Zdroj: vlastni tvorba

9.3.
ÜROVEN ENERGETICKÉHO VYDEJE A METODA PREDEM
STANOVENÉHO ENERGIE POHYBU
Jak jsme vidèli v predchozi kapitole, vsechny tradicni metody hodnoceni ergonomie, jako
napriklad OCRA, NIOSH, OWAS, RULA, poskytuji specifickÿ index rizika na zakladè castecnè
kvantitativniho hodnoceni postoju, pohybu a zâtèie, a jsou casovè velmi narocné, nebot’ vyźaduji

vyhodnoceni mnoha zpusobu drźeni tèla pro kaźdou analyzovanou polohu.
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Niże je predstavena alternativní metoda vytvorená Gargem a kol.100. která vyuiívá

analytickou ergonomickou méricí metodu postavenou na spotrebé kyslíku prípadné metabolismu,
kde każdy pohyb predstavuje specificky energeticky vydej. Poté si predstavíme nékolik tabulek,
které definují novou techniku nazvanou metoda predem stanovené energie pohybu, jeż

użivatelum pomáhá rychle odhadnout úroveñ ergonomie analyzovanych úkolu.
Vzorce poużité pro stanovení úrovné vyna^ené energie jsou zalożeny na modelu
vyvinutém Gargem a kol.101. Celková prumérná metabolická spotreba se stanoví jako soucet

spotreby energie pro każdy pohyb skládající se z práce a drżeni téla za celkovou dobu práce.

Tento vzorec vychází z predpokladu, że práci lze rozdélit na jednoduché cinnosti a że każdá z
nich má své metabolické náklady, a lze ji vypocítat stanovenymi vzorci. Podle Garga a kol.102, je

cisty vydej metabolické energie ovlivnény pohlavím, télesnou hmotností, hmotností nákladu,
vyskou zvedání/pokládání, bocními pohyby pażi v horizontální roviné, rychlostí chuze a

prenásením zátéże, ruznymi postoji a dobou trvání práce. Jiné proménné, jako je vék, fyzická
kondice, velikost nákladu, rychlost splnéní úkolu, teplota a vlhkost, mají mensí vliv ve srovnání s
vyse uvedenym, także nejsou v tomto modelu brány v úvahu.

Symboly
Epos-i - úroveñ vydeje metabolické energie v dusledku drżeni ith postoje (Kcal/min):
_

,'

__ _____

Sezení£’pos = 0.023 • BW,

Stání Épos = 0.024 • BW,
Stání v predklonu £’pos = 0.028 • BW.
ti - doba trvání ith postoje (min),

Ni - celkovy pocet pozic téla poużitych pri práci,
AEmov-i - cisty vydej metabolické energie ith pohybu v klidném stavu (kcal),

n - celkovy pocet pohybu provedenych pri práci,
T - doba trvání práce (min),
BW - télesná hmotnost (kg),

G - pohyb po naklonéném povrchu (%),

h1 - vyska od podlahy (m); od vychozího bodu pro zdvih, ke koncovému bodu pro polożem,
h2 - vyska od podlahy (m); od koncového bodu pro zdvih, k vychozímu bodu pro polożem,

100 Garg A., Chaffin D.B. i Herrin G.D., 1978, “Prediction of Metabolic Rates for Manual Materials Handling Jobs.” The
American Industrial Hygiene Association Journal 39 (8): s. 661-674.
101 Tamtéz.
102 Tamtéz.
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L - hmotnost nakładu (kg),

S - pohlavi; 1 = muź, 0 = źena,
tmov-i - cas (v minutach) pro konkrétni ith pohyb,

X - Horizontalni pohyb paźi (m).

Prumèmou ùroven energetického vÿdeje pri praci je moźné spocitat s vyuźitim nasledujiciho
vzorce:
Sî=i Epos^i+yi=i AEmov-i

(9.3)

=

Ve składu muźe bÿt zajimavé spocitat energetickÿ vÿdej pro kaźdou aktivitu provadènou

skladovÿm operatorem Ejob, coź umoźni priradit ke kaźdému ùkolu casovou a energetickou

hodnotou.
/?.job, = Zy™
ji=i Êpos ■ f.i + y™
i=iAE
ULmov-i

(9.4)

Nektere rovnice Garga a kol.103 jsou popsany v Battini, D., Delorme, X., Dolgui, A., Persona,
A. a Sgarbossa, F.104. Pro podrobnejśi informace viz Garg a kol.105.
Jednou z nejpouźivanejśich

mericich technik vykonane prace je metoda predem

stanoveneho casu pohybu (PMTS), kterou se na zaklade lidskych pohybu stanovuje cas na praci.

PMTS obvykle tvori databaze zakladnich pohybovych prvku, souvisejici casove udaje a sada
postupu k analyze dat manualne provadenych ukonu a nastaveni beźnych a standardnich

casovych hodnot pro analyzovane ukony (MOST).
Na zaklade tohoto konceptu vytvorili Battini, D., Delorme, X., Dolgui, A., Persona, A., a
Sgarbossa, F.106 novou techniku mereni energie pojmenovanou metoda predem stanovene

energie pohybu (PMES). Stejnym zpusobem bylo vytvoreno nekolik tabulek, ktere pomahaji
urychlit odhad energie vydavane pri plneni ukolu, pocinaje zakladnimi lidskymi pohyby

definovanymi Gargem a kol.107.

103 Tamtéz.
104 Battini D., Delorme X., Dolgui A., Persona A. i Sgarbossa F., 2016, Ergonomics in assembly line balancing based on
energy expenditure: a multi-objective model. International Journal of Production Research, 54(3), s. 824-845.
105 Garg A., Chaffin D.B. i Herrin G.D., 1978, “Prediction of Metabolic Rates for Manual Materials Handling Jobs.” The
American Industrial Hygiene Association Journal 39 (8): s. 661-674.
106 Battini D., Delorme X., Dolgui A., Persona A. i Sgarbossa F., 2016, Ergonomics in assembly line balancing based on
energy expenditure: a multi-objective model. International Journal of Production Research, 54(3), s. 824-845.
107 Garg A., Chaffin D.B. i Herrin G.D., 1978, “Prediction of Metabolic Rates for Manual Materials Handling Jobs.” The
American Industrial Hygiene Association Journal 39 (8): s. 661-674.

Realizace dodavatelskeho retezce: Preprava a
skladovani
METODY ZACHYCENi POHYBU PRO ERGONOMICKA VYHODNOCEN VE SKLADU
Aktualni vyvoj v oblasti technologii umoźnil zavedeni metod snimani pohybu v prumyslovem

prostredi. Nova integrovana metoda hodnoceni ergonomie v realnem case a analyzu ukolu slouźi
pri realizaci pripadovych studii uvnitr skutecnych skladu, ve kterych skladovi operatori provadi

ruzne ukoly, jeź vyźaduji pohyb vśech casti tela.

Vyuźiti teto metody je uźitecne a prospeśne pro vedouci skladu pri navrhovani a rizeni

logistickych systemu diky nekterym rozśirenym nastrojum analyzy dat, stejne jako pro
pracovniky, kterym prenosne obrazovky poskytuji zpetnou vazbu o jejich postoji v realnem case.
Tato metoda je zaloźena na snimani pohybu celeho tela (MoCap) sedmnacti setrvacnymi

mericimi jednotkami. Ty obsahujici nekolik nastroju k analyze dat, jeź hodnoti ergonomii v case

na zaklade nejvyuźivanejśich metod OWAS, OCRA, RULA a dalśich, vyvinutych ad-hoc. Pouźiti

tohoto typu sledovaciho systemu je flexibilnejśi ve srovnani se systemy s optickymi senzory,
protoźe neni potreba źadna kamera omezujici svobodu pohybu a pole pusobnosti.
Pohyby skladovych operatoru jsou zaznamenany systemem snimani pohybu a spojeny s

biomechanickym modelem celeho tela, na kterem je prubeźne propocitavana zvolena metodika

hodnoceni ergonomie. Vyuźiti 3D CAD k modelovani a vyvoj ergonomickeho indexu na barevne
śkale poskytuje zpetnou vazbu v realnem case. Informace o zateźi mohou byt pridany ve fazi

nasledneho zpracovani a zahrnuty do konecneho vyhodnoceni.

System je navic doplnen zavedenim uźitecneho softwaroveho nastroje vyvinuteho pro sber

informaci o cinnostech v realnem case, jakym je napriklad typ ukolu, cas a metody provadeni
cinnosti.
Ve vysledku system upozomuje na nejkritictejśi pohyby a s nimi souvisejici aktivity a plynou
z nej dve hlavni vyhody: za prve pomaha vedoucim skladu pri navrhovani a sprave integrovaneho

pristupu „win-win” vyhodneho jak pro zdravi operatoru, tak primo pro produktivitu prace, jak

ukazuje Battini a kol.108, a za druhe poskytuje zpetnou vazbu pracovnikum v realnem case, coź
znamena obecne zlepśeni ergonomie behem provadeni manualni prace, jak dokazuje Vignais a

kol.109.

108 Battini D., Faccio M., Persona A. i Sgarbossa F., 2011, New methodological framework to improve productivity and
ergonomics in assembly system design. International Journal of Industrial Ergonomics, 41, s. 30-42.
109 Vignais N., Miezal M., Bleser G., Mura K., Gorecky D. i Marin F., 2013, Innovative system for real-time ergonomic
feedback in industrial manufacturing. Applied Ergonomics, 44(4), s. 566-574.
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Pripadová studie - Distribucni sklad: doplñováni, vychystáváni a balení

Prípad se tyká distribucního skladu s oblecením a módními doplńky, ktery je od vyrobcu
zásobovany velkym mnoźsMm druhu drobného zboźi. Po následné kontrole jsou drobné SKU

uskladnény ve skladovací oblasti. Cílem takto vytvorené skladovací oblasti je optimalizovat

kapacitu skladu. Následné jsou tyto poloźky nacteny a premístény v presné daném mnoźstvi

(nikoliv po celych krabicích, ale po kusech) z této oblasti skladu do prázdnych míst ve
vychystávací oblasti. Tato zóna je mensí neź skladovací zóna a obsahuje od kaźdé poloźky méné

kusu. Hlavním smyslem této oblasti je maximalizace propustnosti skladu a minimalizace doby

strávené pohybem mezi skladovacími regály pri vychystávání poloźek do konkrétní objednávky.
V tomto prípadé mají jednotlivé regálové pozice sedm ruzné vysokych pater. Nakonec je
vychystané zboźi v prodejním obalu umísténé do prepravní krabice. Tato cinnost je provádéna

na pevné daném, k tomu urceném misté. Jak ve skladovací, tak vychystávací oblasti skladu, jsou
skladovací lokace náhodné, bez ohledu na pohyb dané poloźky. Veskeré manipulacní práce ze
skladovací do vychystávací oblasti skladu jsou provádéné manuálné velkymi vozíky tlacenymi

vychystávaci. Tyto vozíky nelze pouźft uvnitr ulicek, takźe skladoví operátori je ponechávají vné
skladovací oblasti a chodí tam a zpét vychystávat, anebo uskladńovat, jednotlivé poloźky ci SKU,

coź se projevuje narustající nachozenou vzdáleností. Po doplnéní jsou prázdné SKU odstranény.
Z vychystávací oblasti jsou poloźky rucné prenásené, coź vede k problémum s maximálním
mnoźsMm prenásenych kusu.

Obrazek 9.6. Skladovaci oblasti a nekolik obrazkù aktivit ve skladu
Zdroj: Battini D., Persona A. i Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into
warehouse design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10
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V tomto kontextu bylo cilem projektu navrhnout sklad tak, aby se zlepśila produktivita a

ergonomie skladovÿch operatorù a maximalizovala se kapacitu skladu. Z tohoto dùvodu byl novÿ
integrovanÿ systém aplikovanÿ s vyuźitim nèkolika nastroju pro vyhodnoceni ergonomie a

analÿzy casu a metod ukolù zamèrenÿch na ty nejduleź^jśf, kterÿmi jsou doplnovani,

vychystavani a baleni.
Podrobnè byla aktivita doplnovani analyzovana OWAS, jakoźto hlavni metody pro hodnoceni
ergonomie, a to kvuli nutnosti vyhodnotit pozice celého tèla. Na zakladè nachozenÿch metru se

dospèlo k celkovému mnoźstvi casu straveného vychystavanim SKU po zapocitani indexu
pokladani a zvedani vzhledem k SKU umistènÿch v niźśich patrech, a také procentu

neergonomickÿch postoju, jak bèhem vychystavani SKU ve skladovaci oblasti, tak doplnovani
prazdnÿch pozic ve vychystavaci oblasti.

Pro vychystavaci cinnost byla provedena podobna analÿza, ktera mèrila nachozené metry

pro kaźdou objednavku, pocet pokladani a pozice rukou bèhem provadèni této cinnosti. I v tomto

pripadè byla pouźita metoda OWAS, zatimco index zvedani se s ohledem na nizkou hmotnost

zvedanÿch poloźek nevyuźil.
A nakonec u balici cinnosti, kde je cinnost provadèna ve strnulé poloze, bylo ergonomické

hodnoceni provedeno pouze pro horni cast tèla za pouźiti metod RULA a OCRA. I v tomto pripadè
jsou shromaźdovana a analyzovana data o poloze rukou bèhem prace.

Tyto integrované analÿze vedly ke stanoveni nejdùleźitèjśich aspektù, které ovlivnuji
produktivitu a ergonomii pri doplnovani a vychystavani zboźi, jako je velka vzdalenost mezi

skladovacimi regaly, vÿznamnÿ pocet śpatnych postojù v dùsledku nahodnÿch pozic SKU a
poloźek v regalech, potiźe s presuny SKU voziky a vÿskyt prazdnÿch odloźenych SKU. Kromè

toho analÿza balici cinnosti prokazala, źe pracovni prostor nebyl navrëenÿ pro tento ukol a

pracovnikovo tèlo se bèhem této prace dostaval do neprijemnÿch pozic.

Zpètna vazba plynouci z analÿzy umoźnila definovat vhodna doporuceni k prepracovani

podoby skladu. Novè vzniklé alternativy rozloźeni skladovaci, vychystavaci a balici oblasti skladu
zahrnovaly nasledujici vylepśeni. Nejprve byla zavedena strategie rozdèleni skladovaci casti na

zakladè trid v obou zónach, jeź zohlednuje jak casovou, tak ergonomickou optimalizaci. Dale se
definovaly zlaté zóny, ve kterÿch jsou z hlediska casu a drźeni tèla poloźky ci SKU snadnèji

dosaźite^. Kromè toho se zlepśila preprava v oblasti zavedenim menśiho a pohyblivèjśího typu
voziku, jenź je moźné pouźit uvnitr ulicky, cimź se optimalizuje ujeta vzdalenost a eliminuji se

kritické polohy tèla.
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Obecnè lze rici, źe vznikl novÿ typ SKU s optimalni dimenzi usnadńujici vychystavaci

cinnosti. Kromè toho se zvolil opakovanè vyuźite^ typ SKU, aby se eliminovalo odkładani
pràzdnÿch krabic.

Pokud jde o prostor balení, byl predloźen plán nového rozvrźeni pracovního mista a nové

postupy balení a kompletace. I diky tèmto zménám se dosáhlo jak casové, tak ergonomické

optimalizace. Kromè toho se v této fázi zapracovala také zpètnà vazba pro skladové operátory,
která umoźńuje definovat vhodnèjsi ergo-zóny spojené s ukázkou sprâvnè provedeného

pracovního úkolu.

Obrazek 9.7. Nové nastaveniskladovaci oblasti a rozdeleniskladovacich pozic do trid
Zdroj: Battini D., Persona A. i Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into
warehouse design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10
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Obrazek 9.8. Nekolik obrazkù z aplikace integrovaného systému
Zdroj: Battini D., Persona A. i Sgarbossa, F., 2014, Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into
warehouse design and management. Computers & Industrial Engineering, 77, s. 1-10
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Ergo-lndex (dle scénáre)

Problemy

Ergo-index (dle scénáre)

Ergo vylepsení

vyhodnocení

Ve skladovaci oblasti skladovi

operatori vychystavaji SKU do

Drźeni celého tela

% z rizikové OWAS zony

(OWAS)

(25 %)

Pracovnici nasledne premisti
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Stupeń sniźeni (5/obj.),

Nacítání ve spatném postoji,
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Obrazek 9.9. Shrnutí vysledkü prípadu

ergonomické vyhodnosti

Doplñování
Pozice rukou

%

ne-ergonomické zóné

(36%)

Prazdne SKU jsou vyhozeny.

Vodorovny pohyb kyćle
(mérení uslé

vzdálenosti)
Pracovnici vychystavaji poloźky

Vychystávání Vychystane poloźky pokladaji
do ba lici zony

pracemi kvúli prázdnym SKU a

Nové, znovu pouźitelne SKU o

náhodnému skladovacímu

vhodné velikosti

Vertikální pohyb kyćle

Stupeń sniźeni (17/obj.)

1

Pozice rukou
Obsah krabie je kompletovan a

Uslá vzdálenost (170m/obj.)

nastavení

(40 %)

vzdálenosti)

% v ne-ergonomické zóné (23

vychystávací oblasti
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% z rizikové OWAS zóny
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vozíku

Nové mensí a rychlejsí vozíky
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Ne-ergonomické prenásení
SKU ze skladovací oblasti do

Obtiźe spojené s doplnovacími

(OWAS)

Vodorovny pohyb kyćle

Balení

% z rizikové OWAS zóny (5 %)

do tríd podle casové a

skladovaci oblasti.

do vychystavaci oblasti

Skladovací pozice rozdélené

%

ne-ergonomické zóné

(58%)
Uslá vzdálenost
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%)
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% v ergonomické zóné (6 %)
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vychystavan v prostoru baliciho
stroje.

RULA índex 5
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chybnému umísténí
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RULA Índex 2
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10.
ZDOKONALENi PROCESU
PRiJMU ZBOŹi OD DODAVATELU
Proces prijmu zboźi je duleźitou soucasti kaźdeho skladovaciho systemu a zajiśt’ovani
dostupnosti zboźi pro zakazniky. Pokud neni efektivne nastaveny proces prijimani zboźi, poloźky

nejsou radne spocitany, naskladneny ci zkontrolovany, neni moźne ziskat adekvatni zpetnou
vazbu a ziskat dukazy o pripadnych problemech s dodavatelem, coź muźe zasadne ovlivnit
ziskovost.

Proces prijmu zboźi v sobe zahrnuje take prevod vlastnictvi zboźi, ktery z podstaty tyka i
financni odpovednost. Zajiśteni presne, spravne, efektivni a bezproblemove administrativy

umoźni bezprostredni pristup zakaznika ke zboźi. Presny reporting prijmu zboźi ma zaroven vliv
na ucetnictvi a platbu za zboźi110.

Proces prijmu zboźi se sklada z nasledujicich kroku:
O prijem zboźi - ukon prevzeti produktu do vlastnictvi s moznosti pripravit je ke kontrole,
zaradit je do skladoveho hospodarstvi, nebo je primo odeslat zakaznikovi,

O kontrola - ukon zkoumani dodanych produktu, zda odpovidaji specifikaci objednavky a

nakupu,
O potvrzeni prijmu zboźi - uznani, ze vyrobky odpovidaji pozadavkum nakupu a je mozne

dodavateli zaplatit.

Normy GS1 hraji vyznamnou roli pri zajiśteni vyśśi produktivity v celem procesu prijmu zboźi.
V dalśi casti budou kratce predstavena nektera GS1 reśeni.

110 Newcastle systems, https://www.newcastlesys.com/ ; navstiveno: listopad 2018.
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10.1.

NORMY GS1 PRJMU ZBOŹi

System automaticke identifikace s vyuźitim carovych kódu umoźńuje rychlou a spolehlivou
identifikaci v jakemkoli okamźiku prijimaciho procesu. Diky sve jednoduche a relativne levne

technologii jsou carove kódy nejpouźivanejśi technologii automaticke identifikace. V praxi se

setkame s ruznou kódovou symbolikou podle typu śtitku ci prostredi aplikace.
Kódovani znaku obsahuje sadu pravidel, ktera definuji prevod cisel nebo znaku do rady

tmavych ci svetlych car. Nejcasteji vyuźivane jsou kódy EAN-13. V logistickem prostredi bylo
zavedeno kódovani GS1-128 (Obrazek 10.1). V praxi se pouźiva nekolik typu 1D kódu, napriklad:
EAN-8, EAN-13, EAN-128111.

llllllllllllllllllllllllllllllllllll
(01)95012345678903(3103)000123

Obrazek 10.1. 1D kód GS1-128
Zdroj: pozyskano z http://www.gs1si.org/GS1-128; navstiveno: listopad 2018

Vyuźitim 2D kódu muźeme zapsat mnohem vetsi mnoźstvi dat neź s 1D kódy. System GS1

obsahuje dve 2D symboliky, kterymi jsou datova matice (Data Matrix; Obrazek 10.2.) a QR kód,
jenź je vyuźitelny pro ruzne ucely. Symbolika datove matice GS1 umoźńuje na malem prostoru

kódovat stovky aź tisice znaku. Duleźitou vlastnosti GS1 Data Matrix je moźnost jejiho pouźiti k

primemu oznacovani produktu, soucastek, anebo jednotlivych sestav. V takovych pripadech je
kód vyryty na povrchu jednotky a nelze jej vymazat ani za velmi nepriznivych provoznich

podminek. Proto je vhodne GS1 Data Matrix vyuźivat tam, kde podminky znemoźńuji aplikaci
konvencnich carovych kódu112.

111 GS1 Slovenia, http://www.gs1si.org/ ; navstiveno: listopad 2018.
112 Tamtez.
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Obrazek 10.2. 2 Data Matrix kód
Zdroj: http://www.gs1si.org/Standardi-GS1/Zajem/2D-simboli; navstiveno listopad 2018

Radiofrekvencni identifikace (RFID, z angl. Radio Frequency Identification) nam umoznuje

prenaset data mezi datovym nosicem - stitkem RFID a cteckou RFID (Obrazek 10.3.). Pro cteni

dat nepotrebujeme zorne pole mezi obema zarizenimi, coz nam umoznuje cist vice tagu
soucasne, a system funguje take v narocnych podminkach, chladu, spine nebo tam, kde neni

mozne zajistit primy pristup113.

Obrazek 10.3. Radiofrekvencni identifikace
Zdroj: http://www.gs1si.org/Standardi-GS1/Zajem/EPC-RFID; navstiveno listopad 2018

10.2.

AUTOMATICKE VYKLADANi V PROCESU PRUMU

Vyloźeni nakladu v prubehu prijmu zboźi Ize automatizovat vyuźitim specialniho nakladaciho

a vykladaciho zarizeni (plosin). Na trhu existuji dva prumyslovi vyrobci nabizejici tato technicka
reśeni: Gebhartd114 a Ancra Systems115.

113 Tamtez.
114 https://www.gebhardt-foerdertechnik.de/ ; navstiveno: listopad 2018.
115 https://www.ancra.nl/en/systems/ ; navstiveno: listopad 2018.
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BEZPECNE NAKŁADANI A VYKLADANI NAKLADNICH VOZIDEL PODLE GEBHARDTA
Dvojite palety se prepravuji specialnimi navesu. Retezove dopravniky jsou umisteny uvnitr

upravene nakladaci rampy nakladniho vozidla, ktera je kompatibilni s pevnou instalaci
technologie Gebhardt. Behem najiźdeni na nakladovou rampu je kloubove nakladni vozidlo ve
dverich automaticky vycentrovano mechanickym vedenim. Behem procesu nakladani a vykladani

je udrźovana rovnovaha mezi nakladnim vozidlem a stacionarnim dopravnikem. Ridic vytvori

elektronicke spojeni s ovladacim systemem. Po otevreni dveri navesu se tak automaticky zahaji
proces nakladky ci vykladky. Proces vykladky max. 2 krat 10 zdvojenych palet trva 65 sekund.

System sleduje obrys volneho prostoru, pojezdove plośiny, kontroluje delku, śirku a vysku.
Funguje nepretrźite po celou dobu procesu a umoźńuje bezproblemovy provoz, napriklad s

naslednym automatizovanym zaskladnenim do vyssich pozic skladu116.

Obrazek 10.4. Automatizovana vykladka od Gebhardta
Zdroj: retrieved from https://www.gebhardt-foerdertechnik.de/en/products/automated-truck-loading/; navstiveno listopad
2018

116 https://www.gebhardt-foerdertechnik.de/ ; navstiveno: listopad 2018.
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SYSTEM SKATELOADER PRO NAKLADKU A VYKLADKU OD SPOLECNOSTI ANCRA

System Skateloader byl vyvinuty a zkonstruovany pro automaticke nakładani beźnych

privesu. Tim, źe nejsou nutne źadne upravy privesu, je Skateloader dokonalym prepravnim
reśenim pro jednorazove nakładani standardnich palet. Obdobne jako u prepravniku naloźi

system Skateloader cely naklad najednou i pri pouźiti standardnich palet. Proces nakladani trva
pribliźne 6 aź 8 minut (v zavislosti na poźadovanem nastaveni vyśky a doby pro zarovnani).

Protoźe v privesu neni źadny odpovidajici system, ma Skateloader dve specialni funkce pro

nacitani.

Skateloader je vybaveny skenovacim systemem rizenym specialnim softwarem, ktery
zajiśt’uje spravne zarovnani nakladaciho systemu s privesem. Muźe sledovat vyśku privesu, ktera

se kvuli vzduchovemu odpruźeni neustale meni, a zajiśtuje tak bezchybny proces nakladani.

System uklada palety na podlahu privesu kontrolovanym zpusobem, aniź by dochazelo k

vzajemnemu treni o palety a naklad.

Skateloader lze bezproblemove integrovat do jakehokoli automatizovaneho vyrobniho nebo
skladoveho systemu. Lze jej snadno aplikovat na jiź zavedena mista. Poźadovana podlahova
plocha je podobna jako u prepravnikovych systemu117.

Obrazek 10.5. Automatizovane vylozeni vozu systemem Ancra 1/2
Zdroj: https://www.ancra.nl/en/systems/skateloader-system/; navstiveno listopad 2018

117 https://www.ancra.nl/en/systems/ ; navśtfveno: listopad 2018.
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Obrázek 10.6. Automatizované vylozenívozu systémem Ancra 2/2
Zdroj: https://www.ancra.nl/en/systems/skateloader-system/; navstíveno 2018
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11.
VYBER VHODNÉHO
SKLADOVÉHO SYSTÉMU
Klícovym rysem skladu je absolutni nezbytnost plynulého a optimálního chodu vyrobních a

distribucních procesu. Sklady jsou zapotrebí z následujících duvodu: 1. kompenzují nerovnováhu
mezi vstupy a vystupy zbozí zpusobenou nevhodnou dynamikou vyroby a spotreby, 2. prijímají
zbozí od ruznych vyrobcu, z nehoź se vytvorí jedna spolecná zásilka, 3. zajist’ují kaźdodenni

dodávky zboźí do vyroby a distribuce, 4. provozují se zde dalsí cinnosti, jako napríklad balení,

kompletace atd. Sklady predstavují technickou cást nakládání se zboźim. Nabízejí moźnost smźit
celkové náklady na projektové a operacní provozní procesy a zlepsit kvalitu sluźeb pro koncové
zákazníky.

Sklad má obvykle ruzné cásti urcené pro ruzné cinnosti, od príjmu zboźí po samotné

uskladnéní zboźh od vychystávání po nakládku. Zaméríme-li se na skladovací oblast, existuje
mnoho resení, která muźeme rozdélit do dvou skupin: paletovy systém (pro objemné celky) a

policovy systém (pro drobnéjsí poloźky).
Systémy pro objemné celky umoźńuji skladovat celé palety, velké bedny a velkoobjemové
rollkontejnery. Pouźívají se pro uskladnéní celych palet nebo kontejneru, nebo v zá^ních
skladech pro doplñování zboźí k vychystávání.

Regálové systémy typicky slouźí pro uskladnéní mensího mnoźsM drobnéjsích poloźek

jednoho ci více druhu zboźL Obvykle sestávají z beden ci prepravek naplnénych zboźim a
pouźívají se hlavné jako skladovy systém pro vychystávání mensích poloźek. Lze je také pouźft
pri skladování poloźek k expedici po celych bednách.

Pri vybéru vhodného skladového systému je proto zapotrebí vzít v úvahu velikost

skladovanych poloźek, protoźe systémy se znacné lisí. Kaźdy systém má jinou konfiguraci.
Nejjednodussí paletovy systém nemá źádné regály, palety se prosté skládají jedna na
druhou (do stohu nebo stohovacích rámu). Palety se rovnají do rad nebo do bloku o ruzné

hloubce. V tomto prípadé musí byt kontejnery ci palety se zboź[m vhodné pro takovy druh
uskladnéní, aby byly stohy stabilní. Obvykle se palety vrsí po dvou aź péti na sebe v závislosti na

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
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druhu zboií a na tom, zda je k dispozici stohovací rám. Tento systém je obzvlást efektivní pro
skladování mnoha palet totoiné skladové jednotky (SKU), napríklad nápoju. Je to velmi levny a
flexibilní systém, ale vyiaduje velkou skladovací plochu. Tento systém rovnéi podporuje rízení
zásob metodou LIFO - poslední dovnitr - první ven (z angl. last-in-first-out).

Obrázek 11.1. Stohové skladování palet
Zdroj: https://cassilinc.com/warehousing/open-floor-block-stack-storage/; navstíveno listopad 2018

Vedle základního systému existuje mnoho dalsích skladovych systému, které vyuiívají

regály. Nejjednodussí jsou takzvané príhradové regály. V tomto prípadé jsou palety se zboiím
naskládány v regálech a jsou snadno prístupné. Balení nemusejí byt stohovatelná a mohou mít

velmi odlisné rozméry. Na druhou stranu je zapotrebí po kaźdou dvojici regálü vytvorit ulićku, v
níz mohou manipulaćni prostredky (napríklad vysokozdviiné vozíky) ukládat a vychystávat
palety. Vyuiití prostoru je tak mensí neź u predchozího systému. V nékterych prípadech mohou
byt palety narovnány po dvou za sebou, ćlmź se zlepsí vyuiití prostoru. Samozrejmé velmi

pomáhá, kdyź jsou kaidé skladové jednotky (SKU) aspoń dvé ći více balení, takźe se dají
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skladovat na stejnem miste. V tomto pripade je zapotrebi mit zvlaStni vychystavaci systemy, ktere
dokaźou zaloźit a odebrat baleni na zadni pozici.

Obrazek 11.2. Prihradove paletove regaly
Zdroj: https://www.rmhsystems.com/productcategory/boltless-pallet-rack/; navstiveno listopad 2018

V zajmu vyśśiho vyuźiti dostupneho prostoru existuji dalsi reśeni, ktera umoźńuji zmenśeni
poctu ulicek. Patri mezi ne neprujezdne regaly (drive-in), prujezdne regaly (drive-thru), valeckove

regaly a push-back regaly.
Prvni dve reśeni (prujezdne a neprujezdne regaly) se skladaji ze svislych ramu a
vodorovnych pricniku, ktere podpiraji palety se zboźim v ruznych rovinach. Jednotlive roviny jsou
na sobe nezavisle, aby k nim mohl zajiźdet vysokozdviźny vozik. Palety se zboźim se obvykle

rovnaji po trech aź deseti za sebou. V tomto pripade je treba dbat na velikost baleni a zpusob
jeho uloźeni, protoźe jeho vahu nesou tenke pricne konzole. Tato dve reśeni se velmi podobaji

stohovani, takźe se velmi hodi pro skladovani mnoha baleni stejne skladove poloźky, protoźe se
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tak lepe vyuźije dostupny prostor. V neprujezdnem systemu dochazi k naskladnovani i

vyskladnovani palet ze stejne strany, u prujezdneho systemu se vysokozdviźny vozik dostane k

regalu z obou stran. Proto je lze vyuźit pro rizeni zasob metodou LIFO (posledni dovnitr - prvni
ven), respektive FIFO (prvni dovnitr - prvni ven). Jistou nevyhodou je velmi mala rychlost
vysokozdviźneho voziku mezi regaly a nutnost pecliveho skladovani stejnych SKU v radach,

protoźe jinak vznika potreba mnoha sekundarnich presunu, neź se manipulant dostane ke

spravne poloźce.

Obrazek 11.3. Neprüjezdny (drive-in) regal
Zdroj: Metalprim, d.o.o.

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladování
Váleckovy regál se podobá prujezdnému regálu, v tomto prípadé vsak skladovy systém tvorí

rámy s nosníky, na kterych jsou poloźeny mimé naklonéné (o nékolik stupńu) váleckové dráhy.

To umoźńuje naskladnit palety na jedné strané regálu, naceź se díky gravitaci pomalu pohybují
smérem k vyskladńovaci strané nebo k dalsi paleté u^ené do stejného váleckového kanálu.

Kdyź je poté na vyskladńovaci strané odebráno první dostupné balení, samocinné se na jeho

misto posune to následující. Tak je i to moźné okamźité vyskladnit. To umoźńuje rízení zásob
metodou FIFO (první dovnitr - první ven).
Do push-back regálu se palety se zboźim zakládají do horizontálního kanálu s vodícími

konzolami a retézy. Kdyź vysokozdviźny vozík zaloźi do kanálu novou paletu, odsune tím
vsechny, které uź v daném kanálu jsou, o jednu pozici dozadu. Totéź, v opacném gardu, nastane

pri odebírání palet - pri odstranéní první dostupné palety dojde k posunu vsech ostatních palet

za ní o jednu pozici dopredu. V tomto prípadé se pouź^ rízení zásob metodou LIFO (poslední

dovnitr - první ven) a za sebou byvá narovnáno jen nékolik palet (dvé aź pét). Alternativním

resením je yy^źi^ váleckového regálu a naskladńování zboźí ze stejné strany, z jaké se
vyskladńuje.

Obrázek 11.4. Váleckovy regál
Zdroj: Metalprim, d.o.o.

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladování
Tato dvé posledné jmenovaná resení jsou velmi drahá, protoźe vyiadují instalaci

váleckovych drah nebo vodících list a rovnéź mají vysoké náklady na údrabu a provoz. Proto se

v poślednich letech rozsíril novy systém, ktery vyuź^ automatizované paletové vozíky v

tradicních neprüjezdnych i prüjezdnych regálovych systémech. Ovládají se pres mobilni zarízení
pripojené k wi-fi síti. V tomto systému jsou pri zakládání palety uloźeny do rámu a paletovy vozík

je doveze na nejhlubsí volnou pozici v ulicce. Kdyź je poté zapotrebí konkrétní SKU odebrat,

dostane paletovy vozík pokyn odebrat první dostupné balení v ulicce a odvézt ho na
vyskladñovací pozici, která je obvykle shodná s tou naskladñovací. V tomto prípadé pracuje v

dané cásti skladu stejné mnoźsM automatizovanych paletovych vozíkü jako vysokozdviźnych
vozíkü. Pokud je automatizovany paletovy vozík potreba jinde, vysokozdviźny vozík jej muźe

zvednout a odvézt do nové ulicky.

Obrázek 11.5. Automatizovany paletovy vozík
Zdroj: https://www.mecalux.com/pallet-racks/paUet-shuttle/ ; navstíveno listopad 2018
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Mezi dalsi skladove systemy, ktere se ovśem nepouźivaji tak casto jako ty jiź zmińovane,

patri posuvne regaly, do nichź se palety ukladaji jen po jedne za sebou a maji kolecka. Na tech
se da cela regalova rada posunout do strany a vytvorit potrebna ulicka. Tento system se pouźiva

zejmena v chladirnach, kde neni treba se zboźi priliś casto manipulovat.
Pokud nema paleta standardni rozmery nebo je priliś velka, jsou nejlepśim reśenim
konzolove regaly. Jejich konstrukci tvori nosne sloupy s uloźnymi konzolami a policemi. V

nekterych pripadech, jako pri skladovani dlouhych ocelovych tyci, plastovych trubek apod. nejsou

police ani zapotrebi a material se zaklada primo na konzoly.

Obrazek 11.6. Posuvny regal
Zdroj: Metalprim, d.o.o.
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Vśechny tyto systémy se vyznacují nízkou mírou automatizace a vyiadují dalsí systém
manipulace s materiálem, ktery palety dopraví do skladu a ze skladu. V závislosti na rozmérech
a hmotnosti palety se pouiívají rüzné druhy vysoko- a nízkozdviinych vozíkü.
V posledních letech mnoho firem investovalo do intenzivní automatizace skladovych
systémü, aby zajistily vétsí flexibilitu a efektivitu svych logistickych operací. Plné automatizované

systémy zakládání a vychystávání AS/RS naśly v logistice siroké vyuiití, vyrobou pocínaje a

skladováním konce. Ve skladovém systému AS/RS provádéjí manipulaci s materiálem stroje,
které se autonomné, bez zásahu operátora, pohybují po pevné danych drahách v ulickách mezi

regály. Jedná se proto o plné automatizovany systém. Systém AS/RS se typicky skládá z
následujících prvkü: regálü, jerábü, ulicek, zakládacích a vychystávacích pozic. V posledních
desetiletích dochází k cím dál śirśi implementaci AS/RS, protoźe automatizovany systém prinaśi

znacné vyhody - sniźuje prímé náklady na práci, zmenśuje chybovost pri manipulaci se zboźim,

zlepśuje logistické toky a zajiśt’uje lepśf rízení skladovych zásob. Na druhou stranu tyto systémy

yyźadujl velmi vysoké investice, predevśím kvüli vysoké míre automatizace. Kvüli sníźení
vstupních nákladü a zlepśeni efektivity AS/RS vzniklo nékolik strukturálních reśeni - mimo jiné

dvojité regály pro zvyśeni kapacity skladu, nebo systémy s jeráby, které se mohou presouvat z
ulicky do ulicky. V posledních

letech byvají systém AS/RS vybaveny napríklad také

víceúrovñovymi jeráby, které na rozdíl od téch tradicních dokáźou prepravit více palet najednou,

obvykle dvé ci tri (Obrázek 11.7.), coź zvyśuje efektivitu. Kvüli rüznym moźnym konfiguracím
AS/RS a vysoké cené téchto systémü je nutné pri plánování vénovat zvyśenou pozornost

soucasnym a budoucím nároküm, aby se zajistila plynulost systému a maximalizoval se jeho
prínos.
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Obrazek 11.7. Automatizovany systém zakładani a vychystavaniAS/RS
Zdroj: https://www.ssi-schaefer.com/; navstiveno v listopadu 2018

Nejbeźnejśi systemy skladovani a vychystavani malych poloźek Ize rozdelit do dvou hlavnich

kategorii: staticke s reśenimi „picker-to- parts“, tedy „sberaci k dilum“, a dynamicke s reśenimi
„parts-to-picker“, tedy „dily ke sberacum118.
Staticka reśeni charakterizuje uloźeni drobnych dilu v regalech, bednach nebo prepravkach

na jednom pevne danem miste, a proto jsou obvykle jednoduche a nenakladne. Tato reśeni jsou

obzvlaśt doporucena pro skladovani ruznych druhu produktovych poloźek s nizkou nebo stredni

118 Battini D., Delorme X., Dolgui A., Persona A. i Sgarbossa F., 2016, Ergonomics in assembly line balancing based on
energy expenditure: a multi-objective model. International Journal of Production Research, 54(3), s. 824-845.
Sgarbossa F., Calzavara M., Persona A. i Battini D., 2017, Economic and performance analysis of dual tray Vertical Lift
Modules (VLMs). Proceedings of the 24th International Conference on Production Research (ICPR 22).
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poźadovanou propustnosti. Prikladem statickych systemu jsou policove regaly, ktere mohou byt

vybaveny ruznymi prepaźkami a nadobami, modularni prihradkove skrine nebo pojezdove regaly.

Obrazek 11.8. Policovy system pro drobne dily
Zdroj: https://www.mecalux.fr/cas-dients/entrepot-sectorise-pologne; navstiveno listopad 2018

Dynamicke systemy naproti tomu dopravuji skladove poloźky ke sberaci, o coź se obvykle

staraji automatizovane systemy a softwarove nastroje. Dynamicka reśeni mohou zajistit vyśśi

hustotu skladovani a take vyuźit obvykle nevyuźity vertikalni prostor. Priklady dynamickych

skladovych systemu jsou vertikalni karusely, vertikalni vytahove moduly (VLM), AS/RS pro
drobne dily, A-Frame, vychystavaci stroje a take roboti, ktere v posledni dobe ve svych skladech

nasadil napriklad Amazon.
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Obrázek 11.9. Vychystávací systém typu A-Frame
Zdroj: https://www.ssi-schaefer.com/; navstíveno listopad 2018

Realizace dodavatelského retezce: Preprava a
skladování

Obrázek 11.10. Regálové zakladace a vertikální skladovací vytahové systémy
Zdroj: https://www.ssi-schaefer.com/; navstíveno listopad 2018
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Obrazek 11.11. Autonomni mobilni roboti
https://qz.com/709541/amazon-is-just-beginning-to-use-robots-in-its-warehouses-and-theyre-already-making-a-hugedifference/; navstiveno listopad 2018

Vÿbèr nejvhodnèjsiho skladového systému je velmi sloźity proces a obvykle konci

ekonomickÿm srovnanim ruznÿch nabizenÿch reśeni.

V prvni radè je nutné znat rozmèry a hmotnost palet a jejich stohovatelnost. Potom Ize

snadno urcit, zda je z technického pohledu vhodnÿm reśenim blokové stohovani. Vyznacuji-li se
palety se zboźim charakteristikami popsanÿmi vÿśe u popisu tohoto typu skladového systému, je

blokové stohovani nejlepśi alternativou.

Ale v mnoha pripadech nejsou palety stohovatelné, vÿraznè se liśi jejich rozmèry a mnoźstvi
jednotlivÿch skladovÿch jednotek neni vysoké. Pokud je palet s jednotlivÿmi SKU dostatek,

muźeme v zajmu lepśiho vyuźiti skladového prostoru uplatnit drive-in nebo drive-thru regalova

reśeni. Samozrejmè pouze za predpokladu, źe mnoźstvi dotycnÿch SKU prûbèźnè priliś nekolisa.

Pokud nejsou tyto podminky splnèny, ne nejlepśim reśenim jednoduchÿ regalovÿ systém. V
nèkterÿch pripadech jej lze kombinovat s regaly s dvojnasobnou hloubkou.
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U vsech téchto resení je traba vénovat zvlástní pozornost rozmérum ulicek a prostoru, v
nichź se pohybují vychystávací systémy. Musí byt navrźeny podle technickych parametru

pouźivanych vysokozdviźnych vozíku a typu regálu.

Po urcení nejvhodnéjsího skladového systému podle typu skladovaného materiálu je vhodné
prostudovat nabídkové katalogy vyrobcu skladovych systému. Podle dostupného prostoru,

velikosti skladovaného materiálu, projektované kapacité skladu (kolik palet se zboźim je nutno

uskladnit) a nároku na propustnost (kolik palet je treba zaloźit a vychystat za hodinu) je potom
treba vybrat alternativy a porovnat je po ekonomické stránce.
V prípadé velmi vysoké poźadované propustnosti a vysoké hustoty skladování je na misté

zvolit automatizované resení. Hlavními vyhodami automatizovaného skladového systému oproti

manuálnímu je hustota (dvojnásobná a vyssí), velmi úzké ulicky a velmi vysoké regály. V tomto
prípadé musí vysokou vstupní investici vyváźit maximální vyuź^m systému. Tato skladová

resení byvají obvykle vyuź^na v nonstop provozech.
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12.
VYUZITÍ METODY 5S V
PROSTREDÍ SKLADU
Logistika je vyznamnou soucástí dnesního podnikání a ovlivñuje zejména efektivitu a
konkurenceschopnost firmy. Její cinnost je casto spojována s vysokou mírou manuálního

ovládání a rízení lidskych zdroju, coź má velky vliv na provoz celé firmy. Vyznamnou roli hraje
snaha o udrźeni nízkych provozních nákladu, coź vede k tomu, źe jsou firmy nuceny hledat

potenciální zlepsení ve vsech oblastech své cinnosti. Není proto prekvapením, źe se v logistice

objevuje mnoho iniciativ, které prinásejí potenciální zmény119.
Kromé odbourání cinností v logistickych procesech, které nepridávají hodnotu, je jednou z

hlavních vyzev pro moderní spolecnosti zajisténí udrźitelnosti procesu. Vyznam ekologického
aspektu a odpovédnosti vuci prírodé v posledních dvou trech desítkách let dramaticky vzrostl,
zejména v rozvinutych zemích. Rízení logistiky v dodavatelskych retézcích má na źivotni

prostredí vyrazny vliv kvuli vysokym infrastrukturním a skladovacích nárokum, spotrebé paliva,
produkci odpadu pri vyrobé i distribuci, spotrebé materiálu atd.
Stíhlá vyroba je koncept, ktery privedla na svét automobilka Toyota, je rovnéź hlavním

tématem práce nazvané The Machine that Changed the World od Womacka a kol.120 která

srovnává japonské vyrobní postupy s tradicními západními velkovyrobními systémy. Mnoho kroku
fyzické tovární vyroby ve skutecnosti zvysuje hodnotu produktu pro zákazníka jen velmi málo
nebo vubec. Taiici Óno, jeden z autoru konceptu stíhlé vyroby a vyrobního systému Toyoty (TPS),

v 80. letech identifikoval sedm druhu plytvání: pri nadprodukci, pri cekání na rozpracovany
vyrobek (prodlevy), pri transportu, pri samotném zpracování, pri místním skladování, pri pohybu,

pri defektní vyrobé. Mezitím se objevil dalsí novy koncept - stíhlá logistika. Womack a Jones121,

uvádéjí, źe Toyota byla jedním z prvních podniku, ktery zavedl prvky stíhlé logistiky, zejména v

119 Christopher M., 1992 Logistics & Supply Chain Management. Pearson Education Limited.
120 Ohno T., 1988, The Toyota Production System: Beyond Large-Scale; Production Productivity Press.
121 Womack J., Jones D.T. i Roos D., 1990, The Machine That Changed the World; Rawson Associates.
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oblastech vyroby, zasobovani, objednavani, skladoveho hospodarstvi, dealerstvi a sit’ove
struktury (Obrazek 12.1.).

Śtihle objednani

Śtihla vyroba

Śtihle skladovani

Śtihly maloobchod

Śtihla logistika

Obrazek 12.1. Typicke skladove funkce a toky
Zdroj: Jones D. T., Hines P. a Rich N., 1997, Lean logistics, s. 153-173

Z pohledu Baudina 122 je śtihla logistika vlastne logistickou dimenzi śtihle vyroby. Jejim
prvoradym ukolem je dorucit spravny materiał na spravne misto, ve spravnem mnoźstvi a ve
spravnem provedeni, a to vśe udelat efektivne. Śtihla logistika rovneź cerpa svou filosofii z

vyrobniho systemu Toyoty a stoji na rozśireni TPS na celou delku dodavatelskeho retezce od
zakazniku po teźbu nerostnych surovin. Śtihla logistika vyźaduje schopnost navrhnout a ridit

systemy rizeni pohybu a geografickeho rozmisteni surovin, rozpracovanych vyrobku a hotovych
vyrobku s co nejniźśimi naklady. Śtihlejśi procesy tak vytvareji hodnotu eliminaci plytvani v

dodavatelskem

retezci,

vcetne

nadprodukce,

prodlev,

transportu,

zpracovani,

mistniho

skladovani, pohybu a defektni vyroby.
Śtihle logisticke systemy pozvedly logistiku na novou uroveń efektivity. Umoźńuje rychlejśi

dodavky zboźi zakaznikum, coź ma ve vysledku jiste dopad na źivotni prostredi. Je proto

nevyhnutelnym globalnim trendem vyvijet a zavadet zelene logisticke postupy ve vśech odvetvich
narodniho prumyslu, zejmena vśak ve vyrobe a doprave123.

122 Baudin M., 2004, Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods; Productivity Press.
123 Carter C.R. i Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory.
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38, s. 360-387.
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12.1.

METODA LEAN (STiHLA) SIX SIGMA V LOGISTICE

Logistika je casti rizeni dodavatelskeho retezce, v niź planujeme, provadime a ridime
efektivni skladovani, dopredne a zpetne toky zboźi, sluźeb a souvisejici informace mezi vychozim
bodem a bodem spotreby tak, abychom uspokojili naroky zakaznika124.

„Stihlou metodou dokaźeme logisticky proces zefektivnit co do rychlosti a plynulosti a navic
muźeme odstranit cinnosti, ktere nepridavaji hodnotu (plytvani). Six Sigma je metoda rizeni, ktera

nam pomaha pochopit odchylky v procesech a puvodne vznikla jako metoda analyzy statistickych
procesu. Uplatnenim stihle metody Six Sigma v logistice usilujeme o odstraneni plytvani
disciplinovanym usilim o identifikaci a zmenseni poctu odchylek a soucasnym zvysenim rychlosti

a plynulosti dodavatelskeho retezce125.
Existuje sedm druhu plytvani126:

O nadbytecna vyroba,
O nadbytecne pohyby,
O nadbytecne zasoby,
O cekani,
O nadbytecne zpracovani,
O doprava,
O defekty.

124 Rada Specjalistów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw).
125 Goldsby T. i Martichenko R., 2005, Lean six sigma logistics. Florida: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
126 Sutherland J. i Bennet B., 2007, The Seven Deadly Wastes of Logistics. Lehigh University Center for Value Chain
Research.
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Obrazek 12.2. Typicke skladove funkce a toky
Zdroj: vlastni tvorba

Klicove strategicke a planovaci nastroje pri zavadeni stihle logistiky Six Sigma jsou

nasledujici127:
O Hlas zakaznika.
O Mapovani hodnotoveho retezce.
O Paretovo pravidlo (klasifikace ABC).
O Nastroje reseni problemu (DMAIC).

127 Goldsby T. and Martichenko R., 2005, Lean six sigma logistics. Florida: Library of Congress Cataloging-in-Publication
Data.
Sutherland J. and Bennet B., 2007, The Seven Deadly Wastes of Logistics. Lehigh University Center for Value Chain
Research.
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O Dalsi analyticke nastroje (brainstorming, diagramy pricin a nasledku, analyza peti proc,
navrh experimentu).

12.2.

METODA 5S V PROSTREDi SKLADU

Metoda 5S je śtfhla strategie, ktera pomaha uskutecnit jeden ze zakladnich cilu stihle
logistiky: odhalovat problemy. Jejim cilem je efektivni fungovani skladu, śpickove vyśkoleny
personal a bezchybna komunikace a ve vysledku uspora casu a penez128.

Sklad rizeny metodou 5S dokaźe snadno identifikovat a odhalit problemy, reśit jejich
podstatu, rychle je odstranit a zabranit jejich opakovani. Je-li zapotrebi doplneni zboźi, je-li neco
jinde, neź ma byt, jsou-li ukoly plneny nespravne, coź zpusobuje prostoje ve vyrobe, metoda 5S

to dokaźe odhalit, zviditelnit, a tak prispeje k rychlemu vyreśeni problemu. „5S“ je filozofie ci

metoda, ktera obnaśi pet kroku nezbytny pro vytvoreni „cisteho a organizovaneho“ pracoviśte129.
Temito peti kroky, jimiź podle metody 5S lze dosahnout cisteho a organizovaneho pracoviśte
jsou nasledujici130:

SEIRI (SORTOVAT)
Pri organizaci pracoviśte musime v prvni rade roztridit veci na ty, ktere potrebujeme, ty, ktere
muźeme vyhodit, a ty, ktere muźeme darovat nebo prodat. Pro trideni skladovych zasob a

firemniho majetku plati stejne principy. Zbavte se vśech veci, ktere uź nepotrebujete, abyste

ziskali cenny prostor pro novy material a vyrobky, ktere potrebujete mit na skladu. Nechte si jen
to, co potrebujete131.
SEITON (SETRiDIT)

Tento krok je nekdy vykladan jako „srovnat“ nebo „zefektivnit“. V zasade se jedna o setrideni
nebo umisteni potrebnych a uźivanych veci tak, aby mohly byt jednoduśe a rychle pouźity.
Setrideni skladu je nejnarocnejśim krokem z 5S. Neexistuje źadne univerzalni reśeni. Kaźdy

vedouci si najit takovy postup, ktery prinese uspory zdroju i casu132.

128 Sreeshylam S.T. 2016, 5S Methodology in Warehouse Management, Published on LinkedIn.
129 Tamtez.
130 https://www.linkedin.com/pulse/5s-methodology-warehouse-management-sudheer-t-sreeshylam ; Accessed November
2018.
131 Sreeshylam S.T. 2016, 5S Methodology in Warehouse Management, Published on LinkedIn.
132 Tamtez.
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SEISO (STÁLE CISTIT)
Udrźujte ve svém skladu cistotu. Rozlité a vysypané véci je treba okamźite uklidit, protoźe

mohou zpusobit pracovní úrazy. Cistota v objektu je nezbytná pro správné vyhodnocení

prípadnych nedostatkü v efektivité133.
SEIKETSU (STANDARDIZOVAT)

Konzistentní uplatñování nového systému je klícem ke zvysení efektivity. Je nezbytné mít
prírucku,

která

obsahuje

vśechny

nastavené

standardy.

Pravidelná

skolení

pomáhají

pracovníküm nejen pri béźné práci, ale i ve chvílích, kdy dojde k poruśe na zrízení, úniku

chemickych látek nebo ke krizové situaci134.
SHITSUKE (SEBEDISCIPLÍNA)
Bez rádného dohledu a vyhodnocování je snadné sklouznout zpét ke starym návyküm.
Provádéjte pravidelné kontroly a dokonce i neoh^ené inspekce, abyste se ujistili, źe pracovníci

dodrźuji nové standardy135.

Implementací konceptu 5S (sortovat, setrídit, stále cistit, standardizovat, sebedisciplina) lze
dosáhnout ve skladu následujících zlepśem136:

O sklad je cisty a prehledny,
O zlepsení produktivity,
O zlepsení kvality práce,
O snízení provozních nákladu skladu,
O zlepsení kvality dodávek,
O zlepsení bezpecnosti na pracovisti,
O odstranení plytvání137.

133 Tamtéz.
134 Tamtéz.
135 Tamtéz..
136 Tamtéz.
137 https://www.linkedin.com/pulse/5s-methodology-warehouse-management-sudheer-t-sreeshylam ; Accessed November
2018.
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13.
VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK VE
SKLADU
Na bezpecnost a zabezpecení je kladen cím dál vètśí duraz. Nejen ve spolecnosti, ale i ve

firmách. Ve skladech vètśina nehod souvisí s pouzíváním vysokozdviźnych vozíku. Ve skladech
je casto velmi silnÿ provoz, manipulacní vozíky a lidé se pohybují v tésné blízkosti a mnohdy se
pracuje pod casovÿm tlakem (je treba plnit termíny bez ohledu na zpracovâvanÿ objem materiálu).

Mnoho firem proto investovalo do zlepśeni bezpecnosti na pracoviśti138.

Správné vedenÿ sklad je cistÿ, dobre nasvfcenÿ, pracují v nèm ná^ité vyśkolem lidé, na
podlaze jsou z bezpecnostních duvodu jasnè oznacené zóny pro skladování a pohyb zboźh

vysokozdviźné vozíky se pohybují v jinÿch prostorech neź manuální pracovní síla a dbát se
bezpecnost práce. Ve skladech je také moźné vyuźrt mnoźsM konkrétních systému na zvyśeni
bezpecnosti, jako jsou ruzné pojistky a zámky (aby zaparkované vozíky nepopojely), vypouklá

zrcadla, bezpecnostní signalizace, protikolizní opatrení a osobní ochranné pomucky vcetnè
prileb, rukavic a pevnÿch bot139.

Spolecnost Scania napríklad zahrnula bezpecnost do svého Vÿrobmho systému Scania

(Scania Production System - SPS, odvozeného od Vÿrobmho systému Toyota (TPS)) jako hned
první ze ctyr kiïcovÿch prvku. Bezpecnost práce je nedílnou soucástí firemních procesu a pri

jakékoliv investici je vźdy na prvním místè. Nèkterâ bezpecnostní opatrení také sniźa^ efektivitu.
Zároveń platí, źe i v tèch nejlépe nzenÿch skladech obcas dochází k nehodám. Otázka potom
zní, která opatrení skutecnè pomáhají zvyśit bezpecnost ve skladu. Je to duleźita otázka, protoźe
zvyśeny duraz na bezpecnost práce je nárocná na cas, vyźaduje pozornost vedoucích a casto

stojí i peníze140.

138 De Koster R., Le-Duc T. i Roodbergen K.J., 2007, Design and Control of Warehouse Order Picking: a literature review,
European Journal of Operational Research, s. 481-501.
139 Tamtez.
140 Tamtez.
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Pri posouzeni rizik se zkouma potencialni ohroźeni zdravi pracovniku na pracoviśti. Je to
systematicke zkoumani vśech aspektu prace, pri nemź se hledaji odpovedi na nasledujici otazky:
O Co by mohlo zpusobit zraneni nebo ohrozit zdravi?
O Je możne riziko odstranit, nebo ne?
O Jaka jsou/mela by byt zavedena preventivni nebo ochranna opatreni, aby riziko zmensilo?

Poznamka: Rizikem muźe byt cokoliv (pracovni materiał, zarizeni, pracovni metody nebo
postupy), co muźe potencialne zpusobit śkodu na zdravi. Riziko je pravdepodobnost, vysoka
nebo nizka, źe konkretni nebezpeci muźe nekomu ubliźit141.

Pri identifikaci rizik ve skladu muźeme postupovat nasledovne 142:
O identifikujeme riziko,
O urcime, koho a jak by mohlo zranit,
O vyhodnotime riziko a rozhodneme o preventivnich opatrenich,
O zaznamename dulezita zjisteni,
O vyhodnotime zavery a v pripade potreby je aktualizujeme.

Na nasledujicich radkach popiśeme nektera nebezpeci, opatreni a postupy, ktere je pri rizeni
rizik ve skladu treba zvaźit.

MANUALNI PRACE
Poraneni zad je nejbeźnejśi muskuloskeletalni poruchou, k niź ve skladech a cele logistice
dochazi. Kaźdy ma jinou silu a dokaźe zvednout jinak teźka bremena, a proto je v tomto pripade

nutne vyhodnocovat rizika na individualni bazi. Pri posouzeni bychom meli vzit v potaz ukol,
individualni schopnosti, naklad a pracovni prostredi143.

STRES

Stres muźe u manipulantu ve skladu souviset s mnoha faktory, mimo jine 144:
O s mnozstvim prace a pracovnim prostredim
O schopnosti jednotlivce zvladat svoji praci
O povzbuzenim od vedoucich pracovniku a kolegu,
O aktivni snahou predchazet konfliktum a resit nezadouci chovani

141 Pozyskano z https://oiraproject.eu/; navśtiveno: listopad 2018.
142 http://www.hse.gov.uk/risk/controUing-risks.htm; navśtiveno: listopad 2018.
143 https://www.seton.co.uk/legislationwatch/article/warehouse-risk-assessment/ ; navśtiveno: listopad 2018.
144 Tamtez.
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O atd.

POHYB VOZIDEL

Pohyb vozidel je jednou z nejnebezpecnejśich cinnosti v arealu skladu, zvlaśt pokud ridici

techto vozidel priliś dobre neznaji skladovy areal a platna pravidla. Klicovymi prvky pro zmirneni
tohoto rizika jsou145:

O dostatecne siroka cesty, aby se na ne vesly i ta nejsirsi vozidla,
O adekvatni dopravni znaceni,
O adekvatni parkovaci kapacity,
O omezeni rychlosti a dodrzovani snizene rychlosti,
O udrzovany povrch vozovek,
O atd.
UKLOUZNUTi A ZAKOPNUTi

Uklouznutim a padum lze snadno predejit, ale nepozornost, śpatne udrźovane pracoviśte a

neprizeń pocasi mohou zpusobit nejruznejśi nehody. Ke sniźeni pravdepodobnosti, źe nejaky

pracovnik uklouzne ci zakopne, je moźne zavest nasledujici opatreni146:
O na okrajich nakladacich ramp a dalsich vhodnych mistech jsou nainstalovana zabradli,
O zamestnanci jsou proskoleni v bezpecnych nakladacich a vykladacich postupech,
O pro nakladani a vykladani je k dispozici vhodne vybaveni,
O vsechny podlahy jsou nalezite udrzovane.

REGALY A PADAJiCi PREDMETY
Regaly se mohou zbortit a zamestnanci spadnout, kdyź na ne budou śplhat, aby z nich neco

sundali. Skladovani do velke vyśky zvyśuje rovneź nebezpeci padajicich predmetu.

Pri posuzovani rizik bychom meli sledovat nasledujici147:
O zda jsou spodni casti vsech nosniku opatreny patkami a spravne upevneny k podlaze,
O ze jsou vsechny soucasti regalu spravne smontovane podle navodu dodaneho vyrobcem,
O ze je pravidelne kontrolovana mira koroze systemu,

145 Tamtez.
146 Tamtez.
147 Tamtez.
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O ze je vse opatreno nalezitymi informacnimi a vystraznymi napisy (maximalni bezpecne

zatizeni/nesplhejte na regal),

O ze jsou vedeny zaznamy o inspekcich, odhalenych nedostatcich a prijatych opatrenich,
O ze ma kazda cast regaloveho systemu prislusne referencni cislo/pismeno,
O ze je pravidelne kontrolovano opotrebeni systemu.
VYSKOVE PRACE

Zvlaśt bychom meli posuzovat veśkere cinnosti obnaśejici prąci ve vyśkach. Vźdy je lepsi
se vyśkovym pracim vyhnout napriklad pouźitim automatizovanych prostredku, ale pokud to neni

moźne, pak je treba zajistit vhodne prostredky pro takovou praci, jako jsou treba vysuvne plośiny.
Pri posuzovani rizik bychom meli zohlednit nasledujici faktory148:
O omezit pouzivani zebriku a stafli na situace, kdy neni prakticke pouziti bezpecnejsiho

vybaveni, tj. tehdy, kdyz se jedna o praci s malym rizikem a po kratkou dobu,
O zakazat pouzivani palet nasazenych na nosnych vidlicich vysokozdviznych voziku pri praci
ve vyskach,

O zakazat zamestnancum lezt na regaly, pokud ty nejsou pro tento postup specialne

prizpusobeny,
O zajistit nalezite a dostatecne skoleni ve vyskove praci. Pokud je pri ni pouzivano lezecke

vybaveni, meli by pracovnici projit skolenim v jeho spravnem pouzivani.

148 Tamtez.
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14.
DEFINICE A UPLATNENl
KLICOVYCH UKAZATELU
VYKONNOSTI (KPI) PRO LEPSI
FUNGOVANI SKLADU
Jak bylo vyse popsano, odehrava se ve skladu mnoho ruznych operaci, pocinaje prijmem
zboźi (prijem, kontrola, uhrada), pres inspekci a kontrolu kvality, prebalovani (kompletace vice

produktu, prestitkovani), zaskladneni (manipulace a uskladneni materialu), skladovaci plocha

(rozmer, mnoZstvi), doplnovani zboźi (zaloZni sklad), pripravu objednavek (zakladni sluZba),
OdloZeni (volitelne, baleni a/nebo naceneni), trideni a/nebo slucovani, baleni a preprava po

umisteni expedovaneho zboźi na tzv. cross-dock.

Pro kaZdou z techto aktivit byly vyvinuty zakladni klicove ukazatele vykonnosti (KPI), ktere

poskytuji jasny vhled do procesu a materialovy toku.
Napriklad se jedna o:
O vyuziti zdroju v jednotlivych procesech (napriklad clovekohodin),
O vyuziti prostoru,
O pocet produktovych SKU v jednotlivych castech skladu,
O pocet palet uskladnenych v jednotlivych castech skladu,
O pocet a profil objednavek,
O pocet predmetu vyskladnenych na skladovou jednotku,
O pocet navstev na lokaci (pickovani nebo uskladneni),
O pocet objednavek za hodinu,
O pocet objednavek za obdobi,
O naklady na kazdy pohyb,
O naklady na skladovani.
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Zavedeni KPI pri rizeni skladu je treba peclive analyzovat a mely by byt ucineny nasledujici
kroky.

1. Analyza a zmapovani procesu.

2. Fyzicky popis skladu a celeho arealu.
3. Definice ruznych zdroju (lidskych, pristrojovych atd.) Pouźivanych v systemu.

4. Analyza poźadavku „zakazniku“ (pricemź za zakaznika je povaźovan jak koncovy zakaznik,
tak dalsi operace skladovych procesu.

5. Vyber spravnych kpi pro jednotlive procesy a jejich propojeni s prislusnymi prvky.

6. Definice optimalni cilove hodnoty kaźdeho ukazatele.
7. Provedeni zlepsovacich opatreni, ktera nas pribliźi k definovanemu cili.
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15.
VYBER A IMPLEMENTACE
VHODNYCH IT SYSTEMU, JAKO JE
SYSTEM RiZENi SKLADU (WMS)
Pri skladovani se technologie zavadi hlavne kvuli tomu, aby pomahaly manipulatorom pri
standardnich operacich, a ruzna technicka reśeni jsou vyuźivana pro vyskladnovaci systemy, kde

je manualni prace stale klicova149.

V nekterych pripadech se jedna o bezpapirove vyskladnovaci systemy a tvori je sada

pristroju, navrźenych specialne pro praci skladovych operatoru, ktere poskytuji informace o
vyskladnovanem produktu a jeho umisteni ve skladu.

Nejtradicnejśi bezpapirove vyskladnovani se provadi pres mobilni a prenosne pristroje, nebo
pres terminaly a tiskarny umistene na vozidlech. Zcela novou kategorii bezpapiroveho
vyskladnovani predstavuji duleźite pristroje, ktere byly vyvinuty pro urychleni vyskladnovani a
eliminaci chyb pri nem, jako jsou LED displeje a digitalni obrazovky, hlasem ovladana zarizeni

(voice picking), bezdratove pristroje a svetelna signalizace (pick-to-light).

Pickeri a cely personal skladu je v napojeny na skladovy informacni system, coź umoźnuje
aktualizovat informace o zasobach, okamźite reagovat na konkretni situace, v realnem case
sledovat stav operaci, coź zvyśuje celkovou produktivitu. Jakmile padne rozhodnuti zavest ve

skladu bezpapirovy vyskladnovaci system, nasleduje rozhodnuti o tom, jaka technologie se
nejlepe hodi pro dany sklad. Proto je duleźite provest peclivou analyzu, ktera zohledni technicke
parametry vśech moźnych systemu, jejich prakticke vlastnosti a jejich ekonomicky prinos. Guo a

kol.150 ve sve studii srovnavaji tri typy bezpapirovych vyskladnovacich systemu s tradicnim

149 Battini D., Calzavara M., Persona A. and Sgarbossa F., 2016, Dual-tray vertical lift modules for fast order picking, 14th
International Material Handling Research Colloquium (IMHRC 2016) Karlsruhe Institute of Technology Baden-Württemberg,
Germany, 12-16 June 2016.
150 Guo A., Raghu S., Xie X., Ismail S., Luo X., Simoneau J., Gilliland S., Baumann H., Southern C. i Starner T., 2014, “A
comparison of order picking assisted by head-up display (HUD), cart-mounted display (CMD), light, and paper pick list”,
Proceedings of the 2014 ACM International Symposium on Wearable Computers, ACM, s. 71-78.
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papirovym pickovanim. Iben a kol.151 se naproti tomu soustredi na vykonnost jednotlivych
vyskladnovacich systemu.

Battini a kol.152 predkladaji komparativni analyzu odlisnych bezpapirovych vyskladnovacich
systemu a zkoumaji, jak ruzne charakteristiky jednotlivych pristroju ovlivnuji pickovaci cas a

chybovost. Pri teto analyze vyuzivaji slibnou metodu zalozenou na studii hodinovych nakladu
jednotlivych bezpapirovych vyskladnovacich reseni. Takovy model lze vyuzit v mnoha jinych

prumyslovych kontextech pri hledani nejvhodnejsiho bezpapiroveho vyskladnovaciho reseni s

prihlednutim k charakteristikam pouzitych pristroju a vyberu skladu. Jak jiz bylo uvedeno vyse,
manualni pickovani je povazovano za jednu z nejkritictejsich cinnosti ve skladu. Proto vzniklo v

prubehu let mnoho podpurnych systemu, ktere pickery pri praci ridi a monitoruji153.

Jednim z prvnich pristroju, ktery se zacal pri vyskladnovani pouzivat a dodnes patri k
nejrozsirenejsim, je rucni ctecka carovych kodu. Vsechny skladove jednotky (SKU) nebo jen jejich

umisteni ve skladu je oznaceno carovym kodem, ktery picker nacte pri vyzvedavani predmetu

podle vyskladnovaciho seznamu. Informace o vyzvednuti se tak okamzite uklada do skladoveho
informacniho systemu. Rucni ctecky take casto dokazou vydavat akusticke signaly. Tato funkce

obvykle pomaha uzivateli urcit, zda skener spravne nacetl carovy kod, ale da se take pouzit k
upozorneni, ze skenovany produkt je presne tim, co mel picker vyzvednout. Tento system lze
kombinovat s papirovym vyskladnovacim seznamem, ale pickovaci seznamy je rovnez mozne
nahrat primo do ctecky - jakmile je predmet vyskladnen, na obrazovce rucni ctecky se zobrazi
dalsi predmet, ktery je treba vyzvednout.

V posledni dobe se zacaly pouzivat take rucni radiofrekvencni (RFID) skenery. Technologie
RFID se diky svym vlastnostem osvedcila v nejruznejsich oblastech logistiky. RFID ctecky a

etikety pracuji na trech ruznych frekvencich: na nizke frekvenci (125 kHz, pasmo LF), na vysoke

frekvenci (13,56 MHz, pasmo HF) a na velmi vysoke frekvenci (868 MHz, pasmo UHF).

Nizkofrekvencni systemy jsou zvlaste vhodne pro pouziti v blizkosti kovu a vody, byt’ jejich
nevyhodou jsou kratke cteci vzdalenosti. Vysokofrekvencni systemy umoznuji vetsi nacitaci

151 Iben H., Baumann H., Ruthenbeck C. i Klug T., 2009, “Visual based picking supported by context awareness: comparing
picking performance using paper-based lists versus lists presented on a head mounted display with contextual support”,
Proceedings of the 2009 International Conference on Multimodal Interfaces, ACM, s. 281-288.
152 Battini D., Calzavara M., Persona A. i Sgarbossa F., 2015, "A comparative analysis of different paperless picking systems",
Industrial Management & Data Systems, Vol. 115 Iss 3 s. 483 - 503.
153 Tompkins J.A., White J.A., Bozer Y.A., Frazelle E.H. i Tanchoco J.M.A., 2013, Facilities Planning, (NJ: John Wiley &
Sons).
Guo A., Raghu S., Xie X., Ismail S., Luo X., Simoneau J., Gilliland S., Baumann H., Southern C. i Starner T., 2014, “A
comparison of order picking assisted by head-up display (HUD), cart-mounted display (CMD), light, and paper pick list”,
Proceedings of the 2014 ACM International Symposium on Wearable Computers, ACM, s 71-78.
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vzdálenost, mají vétsí rychlost skenování, navíc je jimi moiné nacíst nékolik kódu etiket, jejich
fungování vśak muźe ovlivnit prítomnost kovovych predmétu. Ve skladu a pro sledování pohybu

zboií jsou tak nejvhodnéjsí systémy UHF: disponují velmi vysokou rychlostí prenosu dat a

dlouhym dosahem (aź śest metru), i kdyź jejich signály obvykle neprojdou skrz mnoho materiálu.

RFID skenery fungují na podobném principu jako ćtećky cárovych kódu, jediny rozdíl spocívá v
tom, źe skladové jednotky nebo pozice jsou oznaćeny pasivními RFID etiketami a ne ćárovymi
kódy. Nejćastéji se pouiívají RFID skenery s nízkou nebo vysokou frekvencí, coź znamená

relativné krátkou vzdálenost ćteni.
Vedle téchto systému, a nékdy také jako alternativa k nému, vzniklo nékolik dalśich prístroju.

Casto se jim ríká poka-yoke (doslova „bezchybová“, ale také „blbuvzdorná“) reśeni, protoźe
perfektné odráźejí princip, podle néhoź musíme udélat vśechno pro to, abychom se vyhnuli
chybám. Nejrozśírenéjśími technikami je hlasové vyskladñování (vyzvedávání hlasovymi pokyny,
teź pick-by-voice) a pickování podle svételnych signálu, neboli pick-to-light.

Systém hlasového vyskladñování je hlasovymi pokyny ovládany prístroj, ktery za pomoci
techniky rozpoznávání hlasu umoźñuje skladovému operátorovi komunikovat se systémem

skladového hospodárství. Skladoví operátori jsou vybaveni náhlavní soupravou, pres niź
dostávají instrukce pro hlasové vyskladñování, a následné systému verbálné potvrzují svoji
ćinnost. Operátor napríklad prećte poslední ćfslice zboźh které má vyzvednout, aby systém mohl

ovérit, źe se chystá vyskladnit správnou poloźku, naćeź muźe operátorovi dát da^í instrukce.

Systém pick-to-light naproti tomu naviguje skladové operátory svételnymi signály umísténymi
na policích ve skladu. Kaźdá regálová pozice je vybavena svétlem, které se rozsvítí, pokud má z

dané pozice picker vyzvednout zboźL Pro dokonćeni kaźdého vybéru musí operátor stisknout

tlaćftko na relevantní regálové pozici a v nékterych prípadech musí rovnéź naskenovat ćárovy
kód vyskladñované poloźky. Pokud ve stejné ćásti skladu musí soućasné pracovat více neź jen
operátor, je treba takovy systém propojit s papírovymi vyskladñovacími seznamy, digitálními

displeji nebo rućmmi ćtećkami, aby kaźdy picker védél, která svétla jsou urćena pro néj ći pro ni.
Evoluci tradićmho systému pick-to-light predstavuje vyuzití technologie RFID. Príklad

systému pick-to-light s technologií RFID byl predstaven v roce 2011 v magazínu RFID Journal.

Ve zdokumentovaném prípadu byly RFID ćtećky nainstalovány na nékolika místech pod pásovym
dopravníkem a pasivní RFID etikety nalepeny zespodu na plastové bedny, do nichź méli byt

umístény produkty podle jednotlivych objednávek. Kdyź bedna dojela ke RFID ćtećce, ta naćetla
etiketu a vyslala signál, ktery rozsvítil svétla na regálovych pozicích poźadovanych produktu,

takźe je operátor mohl snadno a rychle najít.
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Dalsi zajimave vyuźiti system pick-to-light navrhli Andriolo a kol.154: operator ma v nem

nasazenou rukavici se zabudovanou UHF RFID ćtećkou, takźe muźe pri vyskladńovani pouźivat
obe ruce. Na regalech jsou umisteny pasivni UHF etikety a sada ruznobarevnych svetel. Tato

svetla muźe prislusny centralizovany ridici system rozsvecet a zhasinat podle obsahu
vyskladńovaciho seznamu a svetelna signalizace muźe take pickera upozornit, jestli saha na
spravnou regalovou pozici nebo ne a zmenou barevnosti (ći pripadne i vystraźnym zvukovym

signalem) jej ći ji varovat pred pripadnou chybou. V tomto pripade lze predejit chybam pri naćitani
etiket ći sniźit jejich ćetnost spravnym nastavenim RFID anteny, vyberem vhodneho umisteni

RFID etiket a pouźitim kovovych regalu a polic. Spravne naćteni etiket navic hlida kontrolni

system.
Nejnovejsimi technologiemi pri rućnim vyskladńovani jsou potom specialni bryle nebo

nahlavni displeje, ktere operatori nosi a ktere jim zobrazuji vsechny potrebne informace a
usnadńuji tak praci. Nektere spolećnosti navic zkouseji automatizovane konfigurace pick-to-light,

pri nichź dostava operator asistenci pri vsech svych ćinnostech: dokonce i presuny a zastavky
pickovaciho voziku se ridi predem danym planem.

Pracovni postupy a srovnani funkci
V teto ćasti se budeme zabyvat pracovnimi postupy pri vyuźivani bezpapirovych
vyskladńovacich systemu se zvlastnim durazem na hlavni ćinnosti, ktere jsou obvykle

vykonavany pri procesu vyskladńovani (ziskani informaci, vyhledani poloźky, pickovani,
potvrzeni). Pri techto ćinnostech muźe dojit k ruznym chybam, ktere vzhledem k dopadum na
celkovy proces rozdelujeme na „zjistitelne“ a „skryte“.
Prvni kategorii lze snadno zachytit, protoźe pri snaze o potvrzeni chybne vypickovani poloźky

system operatora na chybu upozorni, a ten ji muźe opravit. Druha skupina chyb vsak zustane
neviditelna, a tudiź ji nelze hned opravit, coź pro operatora znamena po skonćeni pickovaci

pochuzky praci navic.
V Tabulce 15.1 jsou uvedeny chyby, spolu s navrhovanym oznaćenim, popisem a ćinnosti

nutnou k jejich naprave. Ctyri uvadene chyby jsou temi nejbeźnejsimi, ke kterym pri pickovani
dochazi, coź potvrzuje jak odborna literatura, tak prakticke zkusenost.

154 Andriolo A., Battini D., Calzavara M., Gamberi M., Peretti U., Persona A. i Sgarbossa, F, 2016, New RFID pick-to-light
system: Operating characteristics and future potential. International Journal of RF Technologies, 7(1), s. 43-63.
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Tabulka 15.1. Mozné chyby pri vyskladnování
Typ
Zjistitelné

Oznacení
e1
e2

Popis
Vybrána správná polozka, ale
potvrzena spatná polozka
Vybrána spatná polozka a potvrzena
spatná polozka
Spatná polozka vybrána, ale
potvrzena správná polozka

Skraté

e3

Vybráno spatné mnozství

e4

Následná akce
Potvrzení správné
polozky
Spatná polozka vrácena
na místo, vybrána správná
polozka
Spatná polozka vrácena
na místo a správná
polozka vybrána (po
skoncení vyskladñovací
obchüzky)
Vybrání víc polozek a
doplnení zásob dané
polozky (po skoncení
vyskladñovací obchüzky)

Zdroj: Battini D., Calzavara M., Persona A. a Sgarbossa F., 2015, „A comparative analysis of different paperless picking
systems“, Industrial Management & Data Systems, sv. 115 Iss, 3 s. 483-503

Analyzovali jsme obvyklé fungování vsech zkoumanych bezpapírovych vyskladñovacích
technik, abychom stanovili możny pracovní postup, jimź by bylo moiné hlásit ony ćtyri následné

akce spolu s charakterem vyskladñovacích chyb. (Obrázek 15.1.) Poradí akcí je ve vsech

systémech stejné - jediná véc, která se eventuálné méní, je moiná soucasná realizace nékterych
z nich. V prípadé ćtećek cárového kódu a RFID ćtećek jdou ćinnosti od získání informací po

potvrzení vyskladnéní jedna za druhou. V prípadé hlasového vyskladnéní se ovsem fyzické
odebrání zboií z regálu a potvrzení této cinnosti déje soucasné, protoże operátor muże do
mikrofonu potvrdit vypickování ve stejné chvíli, kdy je provádí. V tradicním pick-to-light systému

predstavuje sdélení informace o produktu a vyhledání jeho umísténí ve skladu jedinou ćinnost,
protoże rozsvícení svétla umoiñuje okamiité predání informace a identifikaci príslusné skladové
pozice. V RFID systému pick-to-light dochází soucasné k vyskladnéní a je potvrzení, protoże

rukavice se zabudovanou RFID ćtećkou, která má na ruce skladovy operátor, predá informaci

centrálnímu rídicímu systému v okamżiku vybrání polożky z regálu a operátor uż nemusí provést
żádny dalsí úkon. V prípadé ćtećek cárového kódu a rucních RFID skeneru se vyskytují vsechny

ćtyri typy chyb: zjistitelné chyby ei a e2 jsou zachyceny pri potvrzování vyskladnéní, coż umożñuje
okamżitou nápravu. V prípadé el staćí nové potvrzení polożky, pri e2 se musí vyskladñovací

proces kompletné zopakovat. Skryté chyby e3 a e4, vznikají pri fyzické pickování, ale odhaleny

jsou aż na konci vyskladñovací obchüzky. Stejné chyby se vyskytují i pri pouíívání systému s

hlasovym vyskladñováním, ovsem v tradićnim systému pick-to-light obé zjistitelné chyby

160

Realizace dodavatelskeho retezce: Preprava a
skladovani
odpadaji; v tomto pripade operator jednoduśe nemuźe potvrdit vyskladneni śpatne poloźky,
protoźe svetlo viditelne sviti pouze u regalove pozice se spravnou poloźkou ze seznamu. A
konecne v RFID systemu pick-to-light se nevyskytuji chyby ei a e3, protoźe potvrzeni vyskladneni

je okamźite a vźdy se shoduje s regalovou pozici, z niź operator poloźku odebrał. Takovy system
je nicmene nachylny ke skrytym chybam typu e4, tedy vyskladneni śpatneho mnoźstvi SKU, a
vyskytuji se v nem rovneź chyby e2, prestoźe tato chyba je diky rozsviceni cerveneho svetla

odhalitelna pri fyzickem pickovani.
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RFID pick-to - light system

Obrazek 15.1. Schemataprovozu na vysoke urovni systemu bezpapiroveho vychystavani
Zdroj: Battini D., Calzavara M., Persona A. a Sgarbossa F. a 2015, „A comparative analysis of different paperless picking
systems“, Industrial Management & Data Systems, Sv. 115 Iss 3, s. 483-503
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