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Abstrakt 

Práce je zaměřena na moderní metody identifikace hotových výrobků ve skladování. Za 

jednu z nejnovějších metod na trhu je povaţována technologie RTLS, která nabízí různé 

infrastruktury. Tato technologie má široké uplatnění nejen ve skladování, ale i ve 

zdravotnictví, logistice a výrobě. Práce je zaměřena na sklad hotových výrobků, kde je 

proveden průzkum stávajících procesů skladových operací a dosavadní způsoby skladování 

výrobků. Jelikoţ má firma provozní problémy, je nutné se zaměřit na tyto komplikace 

a reorganizovat sklad. Cílem práce je navrhnout optimalizaci skladování pomocí technologie 

RTLS a nastínit pouţití v praxi. Závěrem práce jsou vymezené přínosy a ekonomické 

vyhodnocení různých variant technologie RTLS. 
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Abstract 

The thesis is focused on modern methods of identifications finished products in 

warehousing. In one of the newest methods on the market is considered RTLS Technology, 

which offers a variety of infrastructures. This technology is widely used not only in 

warehousing but also in health care, logistics and manufacturing. Thesis is focused on the 

finished products in storage, where is analyzed research of the existing processes of 

warehouse operations and existing methods of storage products. Because the company has 

operational problems, it is necessary to focus on these complications and to reorganize the 

warehouse. The aim of this thesis is to propose an optimization of warehousing using RTLS 

technology and outline the practical use. In conclusion of thesis it is defined benefit and 

economic evaluation of different variations of RTLS technology. 
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1 Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím technologie RTLS ve skladování společnosti 

BIKE FUN International spol. s r. o. Charakteristika společnosti a její výrobní činnost je 

popsána v kapitole 2. Předkládaná práce se dále skládá ze dvou částí – teoretické a praktické.  

Teoretická část, viz kapitoly 3 aţ 4, popisuje skladování jako součást logistiky, obecně 

sklad a skladovací metody. Úkolem skladování, jakoţto nejdůleţitější sloţky logistického 

systému, je zabezpečení a uskladnění výrobků, dříve neţ se hotový výrobek dostane 

k zákazníkovi. Kapitola 4 obsahuje moderní metody identifikace ve skladování. Tato část 

popisuje radiofrekvenční identifikace, čárové kódy a novou technologii RTLS. 

Praktická část, viz kapitoly 5 aţ 8, analyzuje stávající postupy ve skladování společnosti 

BFI. Sklad se dělí na sklad materiálů, dílů a hotových výrobků. Skladovací metody pro 

ukládání hotových výrobků jsou důleţité z několika hledisek. Zejména se jedná o snadnou 

manipulaci s materiálem a také jde o zjištění, kde se jaký výrobek zrovna nachází. Praktická 

část obsahuje dva návrhy pro zlepšení. 

První návrh pro zlepšení skladování popisuje vyuţití regálů pro snadnou manipulaci 

s výrobky umístěnými na paletách a druhý návrh se věnuje technologii RTLS. Názvem Real-

Time Locating Systems (RTLS) jsou označovány systémy pro sledování hotových výrobků 

v reálném čase. Pro zjištění aktuální pozice se pouţívají aktivní RFID tagy. RTLS je 

z technologického hlediska aktivní RFID technologií. 

 Cílem práce je zjistit provozní problémy ve skladování a věnovat se několika 

způsobům moţného zavedení nové moderní technologie do skladu. Jedná se především o to, 

aby zavedení technologie RTLS přineslo konkurenční výhodu a bylo moţné okamţitě určit 

lokalizaci hotového výrobku. V posledních kapitolách jsou vymezeny přínosy zavedení 

technologie a také je provedeno ekonomické vyhodnocení předkládaných investic do pořízení 

RTLS.  

Pro průmyslovou výrobu je zavádění technologických inovací vţdy vysoce nákladné 

a obtíţně řešitelné, avšak je potřeba se těmto změnám věnovat, protoţe současný svět 

podnikání je místem silné a nelítostné konkurence. Pokud chce jakákoliv společnost přeţít 

a rozvíjet se, musí být vysoce adaptabilní a schopna přijmout moderní systémy identifikace.  
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2 Charakteristika společnosti BIKE FUN International s.r.o. 

Firma BIKE FUN International s.r.o. (dále jen BFI) se nachází v Moravskoslezském 

kraji v areálu podniku TEREX-TATRA v Kopřivnici (viz Příloha 1).  Kopřivnice patří do 

okresu Nový Jičín, který je vzdálen cca 35 km od Ostravy a také cca 10 km od mezinárodního 

letiště Ostrava - Mošnov.  

Společnost byla zaloţena v lednu 2002, současná výrobní kapacita se pohybuje okolo 

110 000 kol ročně s očekávaným 15% nárůstem. Firma zaměstnává 160 zaměstnanců. [28] 

BFI je výrobcem jízdních kol několika značek, které vyváţí do mnoha zemí Evropy. 

Společnost je z velké části vlastněna skupinou holandských investorů. BFI spolupracuje 

s předními světovými výrobci cyklo komponentů. Výrobní sortiment zahrnuje i kola 

celoodpruţená, která reprezentují vyšší třídu.  

BFI se koncem července 2009 stala novým vlastníkem značky Rock Machine, kterou 

odkoupila od společnosti Rock Machine LTD. 

 

Základní informace o společnosti BFI [25]: 

 

Obchodní firma:  BIKE FUN International s.r.o. 

Sídlo:   Kopřivnice, Areál Tatry 1445/2, okres Nový Jičín, PSČ 742 21 

IČO:   264 62 346 

DIČ:   CZ26462346 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným – spol. s r. o. 

Obchodní rejstřík: Společnost BFI je vedená u  Krajského soudu v Ostravě 

Den zápisu:   27. června 2001 

Telefon:   591 003 639, 591 003 630 

E-mail:   info@bikefunint.com 

www stránky:   www.bikefunint.com 

 

Základní kapitál společnosti BFI je 38 595 000 Kč. Mezi firmy podílející se 20-ti a více 

procenty na základním kapitálu patří [25]: 

 Bike Fun Nederland B. V. (mateřská společnost BFI)  57 %, 

 Widek Holding B. V. (mateřská společnost celé skupiny)  38,1 %. 

 

Jednatelkou společnosti BFI v České republice je Ing. Marie Matušů.  



 

 10 

 

 

2.1 Předmět činnosti firmy 

BFI je výrobcem jízdních kol několika značek, jejíţ převáţná část produkce je určena na 

export. Nejvýznamnější zákazníci pocházejí z Holandska, Belgie, Německa a Švédska. 

Podnik vyrábí pro Benelux hlavně kola Cortina a dětská kola Gazelle. Výsledky společnosti 

jsou od jejího zaloţení kaţdým rokem lepší. Část produkce směřuje i na tuzemský trh, např. 

se jedná o značky Superior, Apache a STR. Značka STR je zaměřena pro střední vrstvu 

obyvatelstva, od toho se pohybuje i cena za výrobek. [28] 

Firma povaţuje za největšího odběratele Holandsko, které je rovinaté a protkané 

hustou sítí cyklostezek s výborným povrchem. Obecně platí, ţe hladké a uţší pláště se hodí na 

cestu a širší s vysokým vzorkem do náročného terénu. Na kolech jezdí všechny věkové 

kategorie – od nejmladších aţ po důchodce. Přepravují se do škol, práce či za zábavou. Jezdí 

zde největší počet takzvaných cestovních kol, která jsou vyrobena přímo na míru dle 

poţadavků zákazníků. Velkoobchodníci si zvolí design, nakoupí se komponenty a pak se vše 

smontuje v BFI.  

Kromě výroby a montáţe jízdních kol firma provádí i povrchové úpravy a svařování 

kovů. 

 

2.2 Výrobní oddělení  

Firma BFI sama z 95% nevyrábí komponenty pro horská kola, ale provádí hlavně jejich 

montáţ. Komponenty pro výrobu se většinou importují z Taiwanu, rámy a vidlice se dováţejí 

z Číny, většina ostatních dílů pochází ze zemí Evropské unie, ale také z tuzemska. Vše záleţí 

na cenové nabídce a komunikaci s daným dodavatelem. V následujících odstavcích je ve 

zkratce zmíněna výrobní část horských kol. Jedná se o lakování nakoupených rámů, 

přilepování nálepek, výpletárnu kol a jejich následnou montáţ. [28] 

2.2.1 Lakovna - "mokré" lakování 

Od srpna 2003 začala firma Bike Fun International s mokrým lakováním rámů a dalších 

dílů ve své nové moderní plně automatizované lakovně. "Mokrá" technologie je mnohem 

lepší neţ práškové lakování, protoţe pouţívá 3 barevné vrstvy. Nejdříve se nanáší základní 

fosfátová vrstva, následuje druhá barevná vrstva a nakonec prášková matná nebo lesklá 

průhledná vrstva podle přání odběratele. Zákazníci si mohou vybrat ze široké palety 

barevných odstínů. Poněvadţ je ve společnosti BFI jednosměnný provoz, lakovna si tvoří svůj 

vlastní plán lakování.  
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BFI pouţívá moderní americký informační systém, který napomáhá úspěšně kontrolovat 

logistické a výrobně-plánovací procesy díky MRP a APS nástrojům a zaměření na "just-in-

time" plánování a dodávky. 

2.2.2 Oddělení nálepek 

Nálepky plní především funkci označení - logování výrobku, dále pak dolaďují výrobek 

designově a barevně. Nálepky a lak dodávají kolu skutečný výraz, dokreslují jeho vyuţití 

a také mají lahodit oku majitele. Rámy a nálepky jsou vyvíjeny a navrhovány přímo ve 

společnosti BFI. Společnost je však schopna se přizpůsobit návrhům zákazníků.  Světlé barvy, 

zejména bílá, perleťová nebo stříbrná metalíza "vytahují a odkrývají" všechny nerovnosti na 

rámu. Naopak ţlutá nebo červená je velmi vděčná a je schopna opticky začistit i hrubé svary. 

V případě sloţitého designu pro vyšší třídu kol jsou nálepky nabízeny pod lakem. 

2.2.3 Výpletárna 

U výpletů kola je velice důleţité správné centrování, proto firma BFI investovala do 

nové vyplétací linky pro napínání paprsků a stabilizaci výpletů značky Holland Mechanics 

řízenou počítačem. Páska je do ráfku vkládána strojem automaticky.  

Po strojním výpletu je potřeba dbát na to, aby byly pláště přiměřeně nahuštěné. Nejen 

ţe se prodlouţí ţivotnost, ale ušetří se potřebné síly při překonávání zvýšeného valivého 

odporu. Optimální tlak huštění je uveden na boku pláště. 

2.2.4 Montáţ kol 

Strategií firmy BFI je dlouhodobé zaměření na kvalitu, stabilitu a spolehlivost dodávek 

od dodavatelů. Montáţ kol se provádí přímo v BFI a mezi nejoblíbenější barevné rozlišení 

v této sezóně patří barva černá a stříbrná. Stále více odběratelů poţaduje kombinaci těchto 

dvou barev, proto se provádí tzv. prostřikování. 

Plynulost výroby je v kaţdé společnosti jiná. Jelikoţ u BFI se jedná o výrobu sezónního 

zboţí, kola se začínají vyrábět jiţ v polovině roku 2009 pro rok 2010. Výroba je rozdělena do 

dvou etap – výroba pro zákazníky a výroba na sklad, kde se opět setkáváme s problémem 

nedostatečného prostoru a špatné evidence hotových výrobků. 
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3 Skladování jako součást logistiky 

Logistika je specifická lidská činnost, která představuje manipulaci s materiálem včetně 

skladových operací. Mezi její základní činnosti patří činnosti skladových systémů. Dalšími 

důleţitými prvky se jeví doprava jako nositel hmotného toku, balení výrobků a neposlední 

řadě zpracování a přenos informací, vedoucí k optimalizaci efektu logistického systému. 

Cílem logistiky na všech úrovních je maximalizovat efektivnost oběhových procesů. 

Skladování je jednou z nejdůleţitějších částí logistického systému a má významný podíl 

při zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu a co moţná nejniţších celkových 

nákladů. Tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění produktů 

(např. surovin, dílů, hotových výrobků) a poskytuje managementu informace o stavu, 

podmínkách a rozmístění skladovaných produktů. Základním úkolem skladu je ekonomické 

sladění rozdílně dimenzovaných toků.  

 

Existuje několik základních typů zásob, které podnik potřebuje uskladnit [1]: 

- suroviny, součástky a díly (fáze zásobování – fáze vstupu materiálu do podniku), 

- hotové výrobky (fáze distribuce – fáze na straně výstupu materiálu z podniku), 

- zásoby zboţí ve výrobě, 

- zásoby materiálu, určených k likvidaci nebo recyklaci (představují malý podíl).      

 

Důleţitou rolí skladování je uskladnění produktů, přičemţ samotné skladování 

zabezpečuje také rozdělování produktů do menších mnoţství (balení) a sdruţování výrobků. 

Tyto činnosti kladou větší důraz na pohyb zboţí neţ na uskladnění zboţí. [2]  

        

3.1 Funkce skladování 

Skladování se významně podílí na tvorbě uţitné hodnoty prostřednictvím času a místa. 

Umoţňuje, aby zboţí bylo vyrobeno a uchováno pro pozdější spotřebu. Je vhodné zboţí 

skladovat poblíţ místa následné spotřeby. 

Rozeznávají se tři základní funkce skladování. Jednak jde o činnosti, mající za úkol 

přesun produktů, dále pak uskladnění a také i funkci přenosu informací. 
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3.1.1 Přesun produktů  

Přesun produktů je charakterizován jako [11]: 

- příjem zboţí – vyloţení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu zboţí, 

překontrolování průvodní dokumentace, 

- transfer či ukládání zboţí – přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny, 

- kompletace zboţí podle objednávky – přeskupování produktů podle poţadavků 

zákazníka, 

- překládka zboţí (cross-docking) – z místa příjmu do místa expedice bez uskladnění, 

- odeslání/expedice zboţí – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, 

kontrola zboţí podle objednávek, úpravy skladových záznamů. 

 

3.1.2 Uskladnění produktů 

Druhou základní funkcí skladování je uskladnění produktů. Uskladnění lze provádět 

buď na přechodné nebo časově omezené bázi.  

Přechodné uskladnění podporuje funkci přesunu produktů a zahrnuje pouze takové 

uskladnění produktů, které je nezbytné pro doplňování základních zásob. Jedná se o přechod 

do té doby, neţ zásoby budou vyuţity k dalším účelům. Přechodné uskladnění je vyţadováno 

bez ohledu na skutečnou obrátku zásob. Rozsah přechodně uskladněného zboţí závisí na 

modelu logistického systému a na variabilitě v celkových dodacích dobách dodavatelů 

a v poptávce.  

Časově omezené uskladnění se týká takových skladových zásob, které jsou nadměrné 

vzhledem k potřebám běţného doplňování zásob. Tyto zásoby se nazývají nárazníkové nebo 

pojistné. [6] 

Mezi nejběţnější důvody časově omezeného uskladnění produktů patří [2]: 

- sezónní poptávka, 

- kolísavá poptávka, 

- úprava výrobků (např. ovoce, masa), 

- spekulativní nákupy nebo nákupy do zásoby, 

- zvláštní podmínky obchodu (např. mnoţstevní slevy).        

 

Většina skladovaných substrátů musí být chráněna před povětrnostními vlivy, a proto se 

jen zřídka vyskytuje skladování ve volném prostoru (tzv. nekryté sklady). Převaţuje většinou 

skladování uvnitř budovy. Při klasifikaci podle stanovišť rozlišujeme vnitřní (interní) a vnější 
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(externí) sklady. Je-li sklad umístěn uvnitř plochy průmyslového závodu, hovoří se o vnitřním 

skladu. Vnější sklady se budují pro nedostatek místa nebo slouţí ke zkracování vzdáleností 

mezi podniky a jejich zahraničními dodavateli nebo odběrateli. [3] 

 

3.1.3 Přenos informací 

K přenosu informací, třetí hlavní součásti skladováni, dochází současně s přenosem 

a uskladněním produktů. Při řízení všech skladovacích aktivit potřebuje management vţdy 

včasné a přesné informace. Informace o stavu zásob, stavu zboţí v pohybu (tj. mnoţství 

produktů, které prochází skladem), o umístění zásob, vstupních a výstupních dodávkách, 

údaje o zákaznících, o vyuţití skladovacího prostoru a personálu – to vše je velmi důleţité pro 

úspěšný provoz skladu.  

3.2 Skladování v minulosti 

Skladování, které bylo relativně málo významnou sloţkou logistického systému 

podniku, se postupem doby stalo jedno z jeho nejdůleţitějších součástí. Tradiční metodou 

distribuce byl v minulosti systém tlaku (push system). Současný systém je zaloţen na systému 

tahu (pull system). 

3.2.1 Systém tlaku  

Plány výroby podle systému tlaku byly zaloţeny na kapacitě výrobního závodu. 

Vyrábělo se s tím očekáváním, ţe se vše prodá. Pokud produkce probíhá rychleji, neţ je 

moţno výrobky prodat, začínají se tyto výrobky hromadit ve skladu výrobního závodu. Pokud 

nelze urychlit odbyt produkce, výrobní závod zpomalí tempo výroby, dokud se nabídka 

nedostane do rovnováhy s poptávkou. [1] 

Skladování bylo dříve pouţívané k tomu, aby podnik mohl při nákupu surovin a dalších 

vstupních produktů realizovat výhody z mnoţstevních slev. Výsledkem této strategie není 

pouze niţší cena na jednotku produktu, ale pokud podnik platí za dopravné, pak při nákupu 

velkých objemů dosáhne i úspor přepravních nákladů. Tyto úspory je však nutno porovnávat 

s dodatečnými náklady na udrţování zásob, které podniku vznikají důsledkem vyššího 

objemu zboţí na skladě. Skladování v systému tlaku slouţí k absorbování nadměrné produkce 

a současně vykonává funkci úschovy produktu. 
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3.2.2 Systém tahu 

Současný systém tahu (pull system) závisí na informacích a je zaloţen na stálém 

monitorování poptávky. U systému tahu není potřeba vytvářet rezervy. Skladování namísto 

„úschovy“ slouţí jako „průtokové“ centrum, které nabízí vyšší úroveň servisu, neboť 

přesouvá produkt (v tomto čase zásobu) blíţe k zákazníkovi. 

Podnik musí danou situaci hodnotit na základě velikosti celkových nákladů. Úspory ve 

výrobních nákladech při zvyšování velikosti výrobní série nesmí převýšit nárůst logistických 

nákladů (náklady na manipulaci a skladování). 

Jestliţe se po kaţdé změně výrobní linky vyrábí velké mnoţství výrobků, vede to 

k niţším nákladům na jednotku produktu a k vyšší produkci výrobků. Velké výrobní série 

však mají za následek větší zásoby a zvýšené poţadavky na skladování. Drţení zásob na 

skladě můţe být pro podnik nezbytné k zachování zdrojů svých dodávek. Také musí splňovat 

jisté časové rozvrţení a mnoţství nákupu, aby si podnik i v období nedostatku určitého 

produktu udrţel dodavatele. 

 

3.3 Skladovací metody  

Pro nízké skladové zásoby postačí menší sklad s niţší průměrnou četností pohybů. Pro 

příjem či výdej poloţek se můţe vytvořit několik předávacích bodů. Důleţitým hlediskem je 

bezpochyby volba ukládacích míst pro uskladnění a výběr poloţek při vyskladňování 

prostřednictvím systému správy skladu. Existuje několik metod a pro přiblíţení budou 

uvedeny ty nejběţnější z nich. 

3.3.1 Metoda pevného ukládání 

Při čistém pevném ukládání se kaţdé skladové poloţce přidělují vlastní ukládací místa, 

rezervovaná výhradně pro ni. Má to výhodu rychlého vyhledání poloţky pracovníkem, která 

se ovšem neuplatní v automatizovaných skladech. Nevýhodou je neefektivní vyuţívání 

skladové kapacity, protoţe do přidělených ukládacích míst se musí vejít maximální moţná 

zásoba kaţdé poloţky. 

Paletové regálové sklady jsou zdárným příkladem metody pevného ukládání. Sklady 

jsou určeny pro skladování paletovaného zboţí. Neobsahují ţádná regálová podlaţí, ale 

nositele uloţení, na které se osazují loţné jednotky. V závislosti na konstrukci skladových 

regálů je moţno do jedné paletové příhrady ukládat jednu nebo více loţných jednotek. [3] 

 



 

 16 

 

 

3.3.2 Metoda záměnného ukládání 

Metodou záměnného ukládání hotových výrobků lze kaţdou poloţku uskladnit do 

libovolného ukládacího místa (při respektování určitých omezení, například velikosti, 

hmotnosti či potřeby chlazení poloţky). Protoţe se zásoba všech poloţek zpravidla 

nedoplňuje současně, pro maximální celkovou zásobu ve skladu postačí menší kapacita neţ 

při pevném ukládání. Menší sklad sniţuje také průměrnou délku pohybů mezi ukládacím 

místem a předávacím bodem. 

 Nevýhodou se ukazuje, ţe tato metoda nedbá toho, ţe některé poloţky jsou 

poţadovány častěji neţ jiné. Existuje nebezpečí, ţe zřídka poţadovaná poloţka dostane 

ukládací místo blízko předávacího bodu a dlouho je blokuje. Poloţky s častým pohybem se 

pak musí uskladnit do méně výhodných ukládacích míst. 

3.3.3 Metoda skladových zón 

 Tato metoda řeší klasifikaci poloţek podle průměrné četnosti odběru a tvorbu zón. 

Uskladňuje se do předem určených skladových zón – poloţky s nízkou četností odběru do 

zóny s dlouhými manipulačními časy, poloţky s vysokou četností odběru do zóny v blízkosti 

předávacího bodu. Poloţky v jedné zóně se ukládají záměnným způsobem. 

 Průměrná délka pohybů ve skladu se značně sníţí. Potřebná celková skladová kapacita 

je oproti čistému záměnnému ukládání vyšší, protoţe se musí dimenzovat pro špičkovou 

zásobu poloţek v kaţdé zóně. [3] 

3.3.4 Metoda dynamické zóny 

Strategie velikosti objednávek a strategie řízení zásob se během času mění. Poloţky 

mohou krátkodobě nebo střednědobě vyhovovat klasifikačním kritériím pro jinou zónu, 

kromě toho existují nové a zrušené poloţky. 

Příslušnost poloţek k zónám a hranice zón se periodicky přizpůsobují aktuální situaci 

a rámcovým podmínkám. Tím lze sníţit potřebu skladové kapacity, protoţe rezerva platí vţdy 

jen pro jedno plánovací období. Dynamickou klasifikací poloţek a dynamickým 

rozvrhováním zón se sníţí i průměrná délka pohybů. 

 Nevýhodou této metody je, ţe individuální chování poloţky se můţe odchýlit od 

průměru. Stává se, ţe první poloţky z další zóny jsou poţadovány dříve neţ poslední poloţky 

z předchozí zóny. Pak by bylo výhodnější takové poloţky uskladňovat do míst předchozí 

zóny, protoţe jejich konkrétní doba pobytu ve skladu je kratší a můţe být dané ukládací místo 

vyuţito v určitém období vícekrát. 
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3.3.5 Metoda přípravného vyskladňování  

Nevýhodu předcházející metody je tzv. přípravné vyskladňování a v omezené míře také 

vychystávací sklad. Metodou přípravného vyskladňování se prostoje manipulačních zařízení 

vyuţívají k přípravě vyskladňovacích operací, které brzy přijdou na řadu. Poţadované 

poloţky se přeskladní do blízkosti předávacího bodu. Díky krátké dráze mohou být první 

příkazy provedeny rychleji. Předpokladem je existence prostojových časů pro manipulační 

zařízení. Celková pracnost manipulace se zvyšuje přídavnými přeskladněními.  

 

3.3.6 Metoda předvídajícího uskladňování 

Tato metoda vznikla řešením nevýhody předcházející metody (přípravného 

vyskladňování). Pro poloţku se jiţ při jejím uskladňování určí očekávaný okamţik 

vyskladnění, a to se zřetelem na jiţ uskladněné poloţky. Této poloţce se přidělí nejlepší 

z volných ukládacích míst, pokud během odhadnuté doby jejího pobytu ve skladu se 

neočekává uskladnění jiné poloţky, která bude vyskladněna dříve. Jinak se vezme v úvahu 

další nejlepší místo. 

Cílem je minimalizovat počet skladových operací pro nejvýhodnější ukládací místa. 

Čím kratší je očekávaná doba pobytu poloţky ve skladu, tím „lepší“ místo jí bude přiděleno. 

K tomu jsou zapotřebí patřičné prognostické údaje a informace o plánovaných dodávkách 

a objednávkách. Jde o výhledovou metodu. [3] 

Ve středním podniku nemusí existovat optimální skladová organizace, protoţe mnohdy 

jsou poţadavky zákazníků příliš rozdílné. Velkou výhodou středních podniků však je, ţe 

mohou právě tyto zákaznické poţadavky klást do centra procesů a organizace, aby dosáhly 

výhod oproti větším konkurentům. Ne vţdy velcí konkurují malým, nýbrţ stále častěji 

rychlejší poráţejí pomalejší. 

 

3.4 Sklad 

Obecně sklad neboli skladiště je prostor určený pro skladování nějakého materiálu 

(surovin, výrobků, zboţí, domácích či kancelářských potřeb, jednotlivých technických 

součástí apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. Sklady jako 

takové jsou součástí převáţné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných 

komerčních organizací a mohou mít mnoho různých účelů, velikostí i provedení, od malých 

místností uvnitř kancelářských budov, přes zastřešené přístřešky na dvoře závodu aţ po velké 
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zastřešené skladovací areály umístěné poblíţ velkých obchodních (velkoobchodních 

i maloobchodních) center, u dopravních překladišť (přístavy, nákladová nádraţí, cargo 

terminály na letištích) či ve velkých výrobních podnicích. [23] 

3.4.1 Velikost skladu 

Řada faktorů určuje velikost skladu. Nejprve je nutné definovat měřítko velikosti 

skladu, tj. jakým způsobem se vlastně velikost skladu bude měřit. Zavedená zvyklost hodnotí 

velikost skladu buď pomocí velikosti skladové plochy, nebo objemu skladovaného prostoru. 

Většina veřejných skladů pouţívá při inzerci a propagaci svých zařízení stále ještě informace 

udávající skladovou plochu v m
2
. 

 

Velikost skladů je nutné zvaţovat z mnoha faktorů [1]: 

- úroveň zákaznického servisu, 

- velikost trhu, který bude sklad obsluhovat, 

- počet skladovaných produktů, 

- velikosti skladovaných produktů, 

- pouţívaný systém manipulace s materiálem (velikost uliček apod.), 

- typ pouţitého skladu (regály, police apod.), 

- pohyb zboţí ve skladu, 

- celková doba výroby produktu, 

- velikost kancelářských prostor v rámci skladu.          

 

Ztracená prodejní příleţitost je pro podnik mimořádně závaţná - je velmi obtíţné ji 

nějakým způsobem kalkulovat nebo předvídat. Konkurenční povaha trhu vyţaduje stále 

přesnější a preciznější systémy manipulace, uskladnění a vyhledávání zboţí, a stejně tak 

i zdokonalené systémy balení a expedice zboţí. 

3.4.2 Centrální sklad 

Při aplikaci organizační formy typu centrálního skladu se stavy zásob surovin, 

provozních, pomocných materiálů a látek koncentrují na jednom místě uvnitř jednoho 

provozu.  

Prostřednictvím centrálních skladů je moţno dosáhnout racionálních vytíţení prostoru 

a plochy. Investice do zakládacích regálových skladů, úsporných z hlediska místa, a do 

nezbytných pomocných prostředků, jsou účelné pouze při vysokém vytíţení skladových 



 

 19 

 

 

kapacit. Náklady na skladování v rámci závodu mají převáţně fixní charakter. Pokud jsou 

některé náklady variabilní, mění se většinou podle mnoţství výrobků, které se přesunují 

v rámci výrobního zařízení, tedy v návaznosti na tok materiálu. [2] 

3.4.3 Vybrané způsoby uloţení výrobků ve skladu 

1. Paletový regálový sklad 

Sklady s paletovými regály se jeví jako výborný způsob uloţení hotových výrobků 

a jsou určeny pro skladování paletového zboţí. Neobsahují totiţ ţádné regály, ale nositele 

uloţení, kde se osazují loţné jednotky. V závislosti na konstrukci skladových regálů je moţné 

do jedné paletové příhrady ukládat jednu nebo více loţných jednotek. Existují jednomístné 

a vícemístné systémy.  

U jednomístných systémů se loţná jednotka uskladňuje na dvě konzole (většinou 

z profilových úhelníků) pro jednu rovinu pole. Protoţe jsou konzole výškově nastavitelné, je 

moţné jejich přizpůsobení konkrétní paletové výšce. Tím je moţné dosáhnout dosti vysokého 

vytíţení prostoru skladu v přepočtu na jedno skladovací místo. Rozdíl mezi jednomístnými 

a vícemístnými systémy je ve způsobu ukládání. U vícemístného systému je moţno vedle 

sebe ukládat několik palet a to díky nasazení podélných traverz.  

 

Výhody paletového skladování 

Zakládání a odebírání krabic hotových výrobků je prováděno převáţně vidlicovými 

zvedacími vozíky a ručními zdviţnými vozíky. Přednostmi paletových regálů jsou zejména 

vysoká variabilita regálových sestav a široká škála rozměrů a nosností konstrukčních prvků. 

Paletové regály mají jednoduchou montáţ a jejich případné přestavění je také velice snadné.  

Sklady s paletovými regály jsou mnohostranně vyuţitelné. Pokud jsou pouţívány 

výrobky s niţší hmotností, paletové regály nemají podstatný vliv na nosnost podlaţí.  

 

2. Paletové vjezdové a průjezdné regály 

Pro dokonalé vyuţití skladové plochy se pouţívají ve skladech paletové regály 

(vjezdové a průjezdné). Jedná se o speciální stavební konstrukce paletových regálových 

systémů, které společně spojují výhody blokového stohování a regálového skladování. 

Vjezdové regály se konstrukčně podobají paletového regálu typu jednomístného systému. Zde 

se ovšem uskladňuje více palet vzájemně za sebou podle regálové hloubky na dvou spojitých 

konzolách. [3] 
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Pracovními průjezdy u vjezdových regálů je moţno najíţdět pouze z jedné strany, 

provádí se tedy uskladňování odzadu dopředu. Proto vidlicové zvedací vozíky zajíţdějí do 

skladových soutěsek. Je potřeba dbát na to, aby se stavební šířka vidlicového vozíku vešla 

mezi konzole. Loţný výkon má většinou maximální rozsah osm loţných jednotek za sebou. 

Průjezdnými regály je moţno najíţdět z obou stran. 

3.5 Obaly výrobků a jejich funkce 

Obecně obaly tvoří manipulační či přepravní jednotku a nesou důleţité informace pro 

správnou identifikaci a určení obsahu konkrétního výrobku. Tyto informace jsou důleţité 

nejen pro zaměstnance, který se pohybuje ve skladu, ale také slouţí pro odesílatele a příjemce. 

Důleţitý je správný způsob manipulace, přepravy a uloţení ve skladech, aby bylo jasné, kde 

se který hotový výrobek nachází. Nejdůleţitější funkce jsou blíţe popsány v následujících 

odstavcích. 

3.5.1 Manipulační funkce 

Obal patří mezi pasivní prvky logistického řetězce. Hotový výrobek spolu s ochranným 

obalem (např. papírovou krabicí) prochází dlouhou cestou od výrobce aţ ke spotřebiteli. Je 

tedy jasné, ţe manipulační funkce obalu úzce souvisí s jeho ochrannou funkcí. Proto jsou na 

obal kladeny velké poţadavky a nároky.  

Z logistického hlediska na skladové hospodářství má především vliv pohodlnost 

dosaţení a pouţití dopravního prostředku. Čím lepší je dosaţitelnost dopravního prostředku, 

tím lepší jsou podmínky pro četnější obsluhu a minimalizaci skladových zásob. [8] 

Dobrá manipulační funkce obalu musí zajistit účelnou, rychlou a bezpečnou manipulaci 

s výrobkem. Nejvýrazněji vystupuje manipulační funkce obalu u obalů přepravních, které jsou 

vytvořeny sdruţením menších manipulačních jednotek.  

 

Mezi nejdůleţitější vlastnosti obalu z hlediska manipulační funkce patří [2]:   

- hmotnost,  

- objem,  

- tvar,  

- pevnost,  

- bezpečnost uzávěru,  

- odolnost proti povětrnostním vlivům atd. 
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Současným trendem je tvorba větších manipulačních jednotek, které bývají 

přesunovány mechanizačními prostředky. Konstrukce přepravních obalů je těsně spjata 

především s paletizací a kontejnerizací 

V praxi se také pouţívají odnosné obaly, které jsou opatřeny drţadly nebo jinak 

uzpůsobeny k snadnému odnášení či přenášení výrobků. Pro finálního zákazníka to znamená 

maximální pohodlí z hlediska manipulace.  

Důleţité je i ergonomické hledisko jako např. snadná otevíratelnost obalu, pokud moţno 

jednou rukou bez pouţití dalšího nástroje. Avšak toto řešení bývá v řadě případů technicky 

dosti náročné. 

3.5.2 Ochranná funkce 

Důleţitým úkolem obalů je chránit materiál, suroviny a výrobky, případně sadu 

výrobků před jakýmkoliv poškozením způsobeným vnějším prostředím a negativními vlivy 

okolí. K poškození zboţí můţe docházet na různých stupních logistického řetězce, především 

ve skladech, překladištích, během přepravy aţ do doplňování zboţí v prodejních prostorách 

maloobchodních prodejen. [2] 

Vyšší ekonomické důvody však brání stoprocentní ochraně před mechanickým 

poškozením, klimatickými či biologickými vlivy. Existují určité limity především při ochraně 

před mechanickými vlivy, které vycházení jednak ze znalosti typických způsobů namáhání při 

dopravě a také ze znalosti citlivosti daného výrobku. Je tedy důleţité vyţadovat nejen od 

zaměstnanců, ale i přepravců šetrné zacházení s příslušnými manipulačními jednotkami při 

manipulaci, skladování či dopravě.  

Typické tlakové namáhání je taktéţ nepřípustné. Při tomto namáhání jsou výrobky 

vystaveny poškození vlivem stohování. Jde o statický tlak, kdy hmotnost výrobků leţících ve 

vyšších vrstvách se přenáší na vrstvy niţší. Maximálnímu tlaku jsou vystaveny nejniţší vrstvy 

výrobků.  

Při dopravě a manipulaci jsou hotové výrobky vystaveny především nárazům 

a vibracím. Aby byl schopen obal poskytovat maximální ochranu, pouţívají se fixační 

materiály, které pomohou výrobku tlakové působení překonat. K tradičním materiálům dříve 

patřila dřevěná vlna, papírová vlna či prostředky ze slámy. Moderní fixační materiály však 

plní lepší poţadované vlastnosti na konkrétní nárazy a vibrace. Jedná se o materiály 

především vyrobené z plastů ( pěnový polystyren, pěnový polyuretan nebo fixační 

polyetylénová fólie se vzduchovými puchýřky ).  
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3.5.3 Informační a prodejní funkce 

Spojitost těchto funkcí je zaměřená především na poslední článek logistického řetězce – 

na finálního zákazníka. Spotřebitel si můţe na obalu přečíst údaje popisující zboţí, datum 

výroby a spoustu dalších informací o jeho pouţívání a ošetřování. Obal musí svým 

provedením působit také jako propagační prvek a napomáhat prodeji výrobku. [2] 

Informační funkce se uplatňuje při identifikaci výrobků v jednotlivých článcích 

distribučních řetězců, jimiţ prochází ve skladech velkoobchodu, při rozvozu 

i v maloobchodních prodejnách. Informace jsou velmi významné v přepravě, kde je 

poţadováno označování odesílatele a příjemce, obsahu, hmotnosti, vizuálních znaků pro 

správný způsob manipulace atd. 

3.6 Doprava 

Zprostředkování dopravy se povaţuje za specifickou lidskou činnost. Dopravou se 

provádí cílevědomé přemístění osob a hmotných statků. Pomocí dopravních prostředků 

dochází k oběhu hmotných statků ve sféře výroby i spotřeby. Logistický systém se tedy bez 

přemístění hotových výrobků nemůţe obejít. Manipulací se nevytvářejí nové uţitné vlastnosti 

hmotných statků, které jsou objektem přemístění. 

Doprava ve sféře výroby uspokojuje potřeby vyvolané danou technologií a specializací 

výroby mezi jednotlivými fázemi aţ do finálního výrobku. Sféra spotřeby je zaměřena na 

přemisťování výrobků a uspokojení potřeb finálního zákazníka. [8] 

 

3.7 Nejčastější chyby při skladování 

Je důleţité, aby se management pokoušel odstranit všechny neefektivity, které se mohou 

vyskytnout při přesunu produktů, uskladnění produktů nebo přenosu informací v rámci 

skladu. Tyto neefektivity se projevují různými formami [2]: 

- přebytečná nebo nadměrná manipulace, 

- nízké vyuţití skladové plochy a prostoru, 

- nadměrné náklady na údrţbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením, 

- zastaralé způsoby příjmu a expedice zboţí, 

- zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí.        
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4 Moderní metody identifikace ve skladování 
 

Počítačové technologie, zaloţené na elektronické výměně dat, zlepšují rychlost 

a přesnost přenosu informací. Rychlé, efektivní skladové přesuny velkých mnoţství surovin, 

dílů, hotových výrobků a současné poskytování aktuálních a přesných informací 

o skladovaných poloţkách – to jsou cíle kaţdého logistického systému. V mnoha podnicích 

jsou tyto cíle i předmětem zvýšeného zájmu vrcholového managementu. 

Manipulace s materiálem je poměrně široká oblast, která zahrnuje všechny aspekty 

pohybu či přesunu surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků v rámci výrobního závodu 

a nebo skladu podniku. Taková manipulace a pohyb materiálu vyţadují vţdy určité náklady. 

Primárním cílem je minimalizovat manipulaci s materiálem a vědět, kde se daný materiál 

nachází. Jedná se zejména o minimalizaci přepravních vzdáleností, minimalizaci úzkých míst, 

minimalizaci stavu zásob a minimalizaci ztrát, které vznikají plýtváním, špatnou manipulací, 

krádeţemi a poškozením. [2] 

Ke zvýhodnění automatizace logistických procesů patří sledování produktů, jejich vyšší 

průtok a větší bezpečnost včetně ochrany proti poškození a krádeţi.  

Výpočetní technika hraje při výměně dat důleţitou úlohu. Nejrůznější informační 

systémy značně urychlují, zefektivňují a zkvalitňují přenos informací potřebných k zajištění 

všech funkcí skladování. Nepostradatelné je v této oblasti pochopitelně propojení všech 

zařízení do sítí. Pro provoz skladu je velmi důleţitá zejména optimální kombinace 

manuálního a automatizovaného manipulačního systému. [1] 

Trendem ve skladování se stávají aktivní a pasivní prvky v logistických řetězcích. Mezi 

identifikace a vyuţití těchto prvků patří: 

- radiofrekvenční identifikaci RFID, 

- čárové kódy, 

- technologie RTLS. 

4.1 Radiofrekvenční identifikace RFID 

V současné době je technologie RFID velice rozšířenou a nachází uplatnění v mnoha 

oblastech trhu. Nejvíce se objevuje v logistice, výrobě a skladu. Technologie RFID slouţí pro 

sledování logistických jednotek (zboţí, palet, kontejnerů), sledování majetku, sledování 

zavazadel na letištích a evidenci osob. 
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Radiofrekvenční systém RFID (Radio Frequency Identification) je moderní technologie 

identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém lze úspěšně nasadit 

v oblastech, kde je kladen důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamţitý 

přenos těchto načtených dat k následnému zpracování. Rychlé a přesné zpracování následně 

vede ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti obchodních, skladových, logistických 

a výrobních procesů. Vyšší míře vyuţívání samotných tagů brání zatím jejich vyšší cena. 

 

Kaţdá implementace RFID technologie obsahuje: 

- tagy,  

- čtecí zařízení, 

- middleware. 

 

Tagy, které se pouţívají pro označování objektů, obsahují malý čip s anténou a pamětí. 

Mohou mít podobu samolepících etiket, plastových karet nebo náramků. Kaţdý tag obsahuje 

jedinečné sériové číslo neboli EPC kód (Electronic Product Code). 

Čtecí zařízení načítá a zpracovává informace. Vlivem vln, vyzářených z čtecího 

zařízení, dojde k nabití tagu. Díky tomuto jevu je tag schopen poslat uloţená data z čipu do 

čtecího zařízení. 

Middleware je řídicí systém, který zajišťuje hromadné zpracování všech načtených tagů 

v dosahu čtecích zařízení a přenesení zpracovaných dat do návazného informačního či 

řídicího systému. [7] 

 

4.1.1 Princip funkce RFID 

Informace jsou v elektronické podobě ukládány do malých nosičů dat (tagů), ze kterých 

je lze následně díky čtecího zařízení načítat a opakovaně přepisovat pomocí 

elektromagnetických vln. RFID snímač nepřichází do přímého kontaktu s tagem, coţ 

umoţňuje čtení tagu i v ohybu. Tag nemusí být umístěn na povrchu značeného zboţí a je tak 

chráněn před poškozením vnějšími vlivy. [13] 

Princip funkce lze jednoznačně vysvětlit u nákladního auta, přistaveného u brány RFID. 

Na paletách se nachází různé typy zboţí. Kaţdá paleta je označena unikátním tagem a čtecí 

přístroj zjistí všechny údaje o počtu veškerého zboţí v momentě průjezdu RFID bránou. Data 

se tak během několika sekund načtou do informačního systému. Úspěšnost načtení tagů je 

stoprocentní - v systému se objeví všechny palety, které byly do auta naloţeny. Technologie 
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RFID umoţňuje čtení mnoha tagů v jedné chvíli. Současná čtecí zařízení dokáţou najednou 

načíst aţ několik set tagů za minutu. 

 

Mezi hlavní přínosy technologie RFID patří [10]: 

- výrazná úspora času (načtení celé nakládky se rovná rychlosti průjezdu vozu branou), 

- nepotřebnost skenování palet před nakládkou a vykládkou, 

- sníţení počtu personálu při expediční kontrole, 

- pouţití jedné RFID brány pro více ramp, 

- dynamické ukládání informací na paměť čipu během jeho pohybu, 

- automatický sběr dat bez lidského zásahu, 

- propojení čipů se snímači, 

- umístění etiket na skrytém místě. 

4.1.2 Rozdělení RFID technologií  

RFID tagy se v současné době vyrábějí v několika variantách, a to dle [16]:  

- velikosti a materiálu s tím souvisejícího, 

- pouţití (tagy produktové, kartónové, paletové, malé tagy na láhve), 

- způsobu umístění tagu: 

o nalepení přímo na objekt, 

o přímo zabudované do produktů, 

o zapouzdřené (například plastové).  

 

Plastové zapouzdřené tagy mají větší odolnost a pouţívají se i v případě umístění tagu 

na kovový materiál, kde zajišťují oddálení čipu a antén od rušivého podkladního materiálu 

z kovu. 

Podle typu napájení rozdělujeme RFID tagy na [11]:  

- pasivní, 

- aktivní, 

- semiaktivní. 

 

1. Pasivní tagy  

Tyto tagy jsou cenově výrazně levnější a mají různou akční vzdálenost čtení od 0,5 m 

do 10  m. Jsou nenáročné na obsluhu, odolnost a jejich velikost paměti je 65-256 bitů.  
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Pasivní tagy nemají vlastní zdroj a všechny napájení se získávají z elektro-

magnetického pole čtečky. Pasivní tag je znázorněný na obrázku 1. 

 

 

 

Obr. 1  Pasivní tag [14] 

 

2. Aktivní tagy  

Čipy vysílají samy své údaje do okolí pomocí vlastní miniaturní baterie umístěné 

v tagu, která vydrţí cca 1 – 5 let. Tyto tagy kvůli své omezené ţivotnosti mají menší odolnost 

na teplotu a po určité době je nutná výměna baterie. Aktivní čipy (viz obr. 2) mají čtecí 

vzdálenost oproti pasivním tagům značně větší a to aţ 100 m, ale vyţadují vysoké náklady na 

pořízení. Velikost paměti můţe dosahovat aţ 100 kb.  

 

 

 

Obr. 2  Aktivní tag [14] 

 

3. Semiaktivní tagy 

Existují také semiaktivní tagy, coţ jsou pasivní tagy s baterií, která je pouţita pouze pro 

prodlouţení dosahu snímání. Princip komunikace zůstává stejný jako u pasivního tagu. 

Semiaktivní tagy jsou vhodné pro pouţití na kovy a kapaliny. [12] 

anténa 

 

čip 

 

baterie 

podloţka 
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anténa 
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4.2 Čárové kódy 

Označení zboţí čárovými kódy je vyuţíváno celosvětově uţ delší dobu. Uvedení RFID 

etiket tuto praxi v ţádném případě úplně nenahradí, avšak vytvoří jiné moţnosti identifikování 

objektů pro určité procesy nebo splnění jejich potřeb. [17] 

Čárové kódy jsou nejúčelnějším a stále ještě nejlevnějším způsobem, a proto jsou 

nejrozšířenější při označování pasivních prvků pro automatickou identifikaci na optickém 

principu. V praxi se čárové kódy vyuţívají v mnoha oblastech, současně však mohou pracovat 

společně s technologií RFID. [1] 

Čárové kódy se ve skladové a distribuční technice bezesporu dalekosáhle prosadily, 

zejména téţ vlivem jejich celosvětové standardizace.  

 

4.2.1 Princip funkce čárových kódů 

Základní myšlenkou pro vstup dat je vyuţití jiných zařízení, neţ je klávesnice. Sejmutí 

informací je jednoznačné a nezaměnitelné. Vstup dat má být současně časově co nejméně 

náročný. Čárové kódy jsou zaloţené na rozdílných vlastnostech tmavých a světlých ploch při 

ozáření optickým nebo laserovým paprskem. [2]  

Světlo je tmavými čárami pohlcováno a  světlými mezerami odráţeno. Snímač zjišťuje 

rozdíly v reflexi a přeměňuje je v elektrické signály odpovídající šířce čar a mezer.  Tyto 

signály jsou převedeny ve znaky, které obsahuje příslušný čárový kód. Znamená to tedy, ţe 

kaţdý znak je zaznamenán v čárovém kódu pomocí předem přesně  definované posloupnosti  

čar a mezer. Tato posloupnost je dána pouţitým typem kódů. [26] 

 

Nevýhody čárových kódů 

Nevýhodou čárových kódů oproti RFID je fakt, ţe čtecí zařízení musí mít optický 

kontakt s čárovým kódem. Narozdíl od čárových kódů je výhodnější technologie RFID, kde 

mohou být pasivní tagy uloţeny i uvnitř obalu nebo na výrobku samotném a tak chráněny 

před vlivem vlhkosti, teploty, nečistoty a poškození. 

 

Další plynoucí nevýhody čárových kódů [17]: 

- nezměnitelné, 

- lehce poškoditelné, 

- nízká kapacita, 
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- běţná potřeba přelepování štítků, 

- optické rozpoznávání odrazem laserového světla, 

- štítek musí být pro čtečku viditelný, 

- špatná automatizace, 

- vědomé vyvolání události (nahrazení ručního zadávání přes klávesnici). 

4.3 RTLS technologie 

Původní výzkumní pracovníci RTLS systémů a většina dodavatelů pochází z USA, kde 

je stále největší trh. Nicméně počet evropských dodavatelů rychle roste. Některými 

případovými studiemi se zabývají výzkumníci i z východní Asie, Austrálie a Jihoafrické 

republiky. 

Názvem Real-Time Locating Systems (RTLS) jsou označovány systémy pro sledování 

a zjištění polohy objektů v reálném čase pomocí jednoduchých, levných uzlů (aktivních tagů), 

které jsou připojené nebo vestavěné do objektů a zařízení. Systém můţeme pouţít v reálném 

čase pomocí malých elektronických zařízení jak pro sledování majetku, zboţí, tak pro 

monitorování osob. [22] 

Technologie je především určena ke sledování polohy objektů hlavně uvnitř budov, 

případně v rámci areálů. RTLS typicky dosahují přesnosti v řádu jednotek metrů, některé 

dokonce v řádu desítek centimetrů. Z technologického hlediska jde o aktivní RFID 

technologii. Aktivní RFID technologie jsou důleţité i pro automatizaci běţných úkolů, 

zlepšení provozní efektivity, zvýšení průtoku a bezpečnosti zaměstnanců. Systémy mohou 

poskytovat i bohaté informace o skladu, které jsou důleţité a vedou ke zefektivnění ve 

skladovém hospodářství i v dalších procesech. 

 

V posledních letech vzrostl počet společností, které se zabývají řešením RTLS. 

Zákazníci vyţadují přesnější aplikace pro správu aktiv, poněvadţ se provádí stále více 

výrobních operací. 

4.3.1 Princip funkce RTLS 

Kaţdý RTLS systém je zaloţen na existenci radiové bezdrátové infrastruktury, jejíţ 

signál musí být dostupný všude tam, kde má RTLS fungovat. Tagy prostřednictvím této 

bezdrátové infrastruktury vysílají data na lokalizační server, který je schopen ze získaných dat 

určit aktuální polohu tagu. Data o aktuální poloze, ale i o trasách pohybu tagu v čase, jsou 
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poskytována aplikacím, které mohou vyuţívat informace o poloze sledovaných objektů 

v reálném čase. [18] 

Na světovém trhu je řada RTLS systémů, které se rozdělují podle pouţívané bezdrátové 

infrastruktury či pouţívané frekvence. 

Aktivní RFID tagy jsou připevněny k předmětu (zařízení nebo osoby), zasílají stručný 

datový blok v intervalu, který závisí na tom, zda je tag v pohybu či nikoliv.  

 

Výhody technologie RTLS [15]:  

- zefektivnění a sníţení času pro vyřešení konkrétního úkolu, 

- vyuţití standardizovaných bezdrátových sítí, 

- nízká spotřeba energie, 

- variabilní aktualizace, 

- schopnost instalace, 

- větší pruţnost, 

- delší ţivotnost baterie, 

- flexibilita a odolnost proti chybám, 

- dostatečná hustota pokrytí, 

- sledování libovolného počtu osob či předmětů v jakémkoliv prostoru libovolné 

velikosti. 

 

Nejpouţívanější systémy RTLS, mající standardizovanou infrastrukturu, se dělí na:  

- ZigBee (2,4 GHz), 

- UWB RTLS (Ultra Wide Band), 

- Wi-Fi RTLS (2,4 GHz). 

4.3.2 ZigBee  

 

Infrastrukturu nabízí americká společnost Awarepoint. ZigBee je otevřený globální 

standard, zaměřený na bezdrátovou komunikační síť mezi zařízeními v domácnostech, 

průmyslových a stavebních automatizačních aplikacích. 

 

Aplikace: 

- domácí kontrola a průmyslová automatizace, 

- sestavování automatizace, 

- vybavení OEM, 
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- vozový park a řízení zásob. 

 

ZigBee je standardizovanou technologií, která řeší jedinečné potřeby vzdáleného 

sledování, kontroly a síťové aplikace pomocí senzorů. ZigBee senzorové sítě poskytují daleko 

menší propustnost, ale nabídnou větší pruţnost, neţ některý z ostatních typů RTLS.  

Jako prevence střetů se pouţívá přesně definovaný kanál (u bezdrátových 

komunikačních protokolů jako je 802.11 nebo 802.15), a tím nedochází k rušení.    

 

Nevýhody: 

- nízká rychlost přenosu dat, 

- menší propustnost dat. 

 

Bezdrátové komunikační protokoly ZigBee na rozdíl od Wi-Fi tvoří pletivo sítí mezi RF 

uzly a slouţí pro prevenci střetů a rušení signálu. Kaţdý uzel je schopen se samostatně 

směrovat a připojit se k jinému uzlu, který potřebuje.  

Existují i doplňkové bezdrátové sítě, které se vyuţívají k minimalizaci celkových 

nákladů a k nejlepšímu vyuţití dostupného pásma RF identifikace, aby se zabránilo rušení 

signálu. 

 

Rychlost přenosu 

Nízká rychlost přenosu dat bezdrátových senzorových sítí spotřebovává méně energie 

pro provoz. Kromě toho uzly v těchto sítích mohou být elektronicky jednodušší a levnější. 

Sítě jsou určeny pro zajištění velkého počtu uzlů a také pro uzly, které mohou běţet na jedné 

baterii několik let bez dobíjení nebo výměny baterie. 

4.3.3 UWB RTLS 

Infrastrukturu Ultra Wide Band (dále jen UWB) vyrábí anglická společnost Ubisense. 

Společnost je světovým lídrem v oblasti přesných systémů pro určování polohy. UWB 

umoţňuje nesrovnatelnou přesnost, přehled a kontrolu. 

 

Princip funkce UWB RTLS 

Tagy vysílají UWB pulsy v extrémně krátkých intervalech, které jsou přijímány 

senzory. Tyto pulsy slouţí k určení polohy tagu za přítomnosti více měřících metod. Pouţití 

UWB spolu s unikátními vlastnostmi senzorů zaručuje jak vysokou přesnost, tak vysokou 
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spolehlivost v náročných aplikacích ve vnitřních prostorech, kde je často problémem rušení 

signálu v podobě odrazů od zdí nebo různých kovových objektů. 

Pozice tagu je poslána bezdrátovou sítí do řídícího softwaru. Jakmile se tag mezi 

buňkami pohne, roaming z jednoho senzoru k druhému probíhá automaticky. Při konfiguraci 

systému buněk se nastavuje pouze jedna referenční 3D souřadnice. Modul vizualizace 

zobrazuje tagy v reálném čase při pohybu v rámci referenční sítě, resp. v jaké buňce se daný 

tag nachází. [21] 

 

Systém se skládá ze tří součástí, a to:  

- z aktivních (bateriově napájených) tagů vysílající UWB pulzy,  

- z senzorů, upevněných na pevné infrastruktuře, které přijímají a vyhodnocují 

signály z tagu, 

- ze softwarové platformy, která sbírá poziční data generována tagy, provádí 

jejich další analýzu, poskytuje data jiným nadřazeným systémům nebo provádí 

finální vizualizaci těchto dat uţivatelům platformy. 

 

Všechny tagy obsahují UWB vysílač a 2.4 GHz ISM dvousměrnou komunikaci. 

Dvousměrná komunikace se pouţívá na přenášení kontrolních informací mezi senzory a tagy. 

Tagy jsou lokalizovány s přesností do 15 cm v 3D a poskytují poziční údaje aţ 20x za 

sekundu. Tagy mají vlastní paměť, jejíţ úprava můţe slouţit k ukládání dat, například 

identifikačního kódu. Kdyţ senzory nevysílají poţadavky, tagy vysílají pouze UWB signály 

a četnost UWB vysílání je řízena senzory. Tato dynamická aktualizace šetří výdrţ baterií tím, 

ţe tagy vysílají pouze v nutném případě. 

Kompaktní UWB tagy jsou připevněny na předměty. Kaţdá baterie má frekvenci 7 GHz 

a tag přenáší unikátní identifikační číslo pouze tehdy, kdyţ je v pohybu. Tagy obsahují citlivé 

přepínače, takţe pokud je tag imobilní, zapne se spánkový reţim a zachová se ţivotnost 

baterie. 

 

Přeměnitelné aktualizace 

Ubisense tagy mají ovladatelné aktualizace sazeb - od rychlých (40 aktualizací za 

sekundu) po pomalé (1 aktualizace kaţdých 14 minut). 
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4.3.4 WiFi 

 

Bezdrátové sítě WiFi prošly za několik posledních let bouřlivým vývojem. Od 

původních produktů s datovou propustností ve stovkách kbps se tato technologie vyvinula 

k propustnosti aţ 300 Mbps. Stejně významným vývojem prošla i otázka bezpečnosti 

bezdrátových sítí. U původních produktů se tento aspekt příliš neřešil. [18] 

WiFi síť je ideální technologií, poskytující informace o poloze v uzavřených halách. 

Moderní WiFi síť lze spolehlivě zabezpečit na poţadované úrovni. WiFi sítě se staly 

uznávaným a široce pouţívaným standardem pro flexibilní bezdrátovou síťovou konektivitu. 

Výhodou RTLS systémů, zaloţených na standardní bezdrátové infrastruktuře WiFi, je jejich 

univerzálnost.  

Na WiFi síti je moţné provozovat mnoţství aplikací. Je levná, skýtá bezpečnost na 

potřebné úrovni a neposlední výhodou jsou nízké investiční náklady. [18] 

Rozmístění výchozích tagů je stejně jednoduché jako připojení zařízení ke stěně nebo 

stropu bez napájecích a datových kabelů. Protoţe referenční tagy nejsou přístupové body, RF 

plánování sítí není potřeba přehodnotit. WiFi RTLS se mohou pouţít s vysokou přesností do 

oblastí bez robustního pokrytí WLAN a bez nákladů spojených s přidáváním nákladných 

přístupových bodů. 

 

Nevýhody 

Wi-Fi sítě vyţadují značné mnoţství energie v důsledku jejich vyšších rychlostí přenosu 

dat souvisejících s větší sloţitostí. Mnoho zařízení, připojených k WiFi síti, je napájeno 

střídavým proudem s vysokokapacitními bateriemi pro kompenzaci poţadavků na napájení 

(laptopy a VoIP telefony, které se snadno nabíjejí). 

 

4.4 Dodavatelé RTLS na českém trhu  

I kdyţ je RTLS ve světě dávno zaţito, v České republice je toto sledování objektů 

poměrně novou záleţitostí a v málo firmách je tato technologie aplikovaná. Zprostředkovatelé 

technologie RTLS si však konkurují a kaţdý nabízí jinou variantu, ať uţ se jedná 

o infrastrukturu WiFi RTLS, ZigBee nebo UWB. V následujících odstavcích jsou 

vyjmenovaní největší čeští „hráči“ na trhu – Barco spol. s r. o., Globema a Gaben spol. s r. o. 
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4.4.1 Společnost Barco spol. s r. o. 

Společnost Barco s. r. o. sídlí ve Zlínském kraji. Od roku 1993 je zaměřena na 

informační technologie a oblast integrace technologií čárových kódů a RFID. Strategií firmy 

je důleţitost sběru dat pouţitím vhodného informačního systému v kaţdého výrobního 

podniku. Společnost je zaměřena na vyuţívání WiFi sítí, kdy sběr dat z výroby se uskutečňuje 

pomocí datových terminálů.   

 Systémoví specialisté na danou oblast nabízejí komplexní portfolio sluţeb. Zabývají se 

analýzou stávajícího stavu v konkrétním podniku, navrhují řešení a provádí instalaci 

mobilních terminálů, příslušenství a dalších potřebných komponentů. [20] 

Na základě vlastního progresivního řešení se produktem společnosti stal WMS  

(Warehouse Management System) SmartStock, který slouţí pro on-line řízení skladů. 

Vyznačuje se univerzálností, která umoţňuje rychlou implementaci do většiny systémů a typů 

skladů. Systém je zaloţen na bezdrátové WiFi síti ve skladových prostorech.  

 

Technologie RTLS od společnosti Barco spol. s r. o. 

Společnost Barco spol. s r. o. si vytvořila svůj vlastní systém s obchodním názvem 

Westico Visibility Systém. Tento systém, zaloţený na technologii WiFi RTLS, nabízí svým 

uţivatelům dokonalé sledování majetku či osob. Systémy pro efektivní sběr dat z WiFi 

senzorů a sledování majetku pomocí RFID tagů umoţní sníţit provozní i investiční náklady 

na sledovaná zařízení. 

4.4.2 Společnost Globema 

Společnost byla původně zaloţena za účelem distribuce software a aplikací GIS 

Smallworld v Polsku, nyní se však specializuje na správu operačních systémů 

a telekomunikační sítě. Zakladatelé a vedení společnosti mají dlouholeté zkušenosti s řízením 

a vývojem softwarových projektů. Od roku 1998 je Globema autorizovaným partnerem GE 

Energy a distributorem Smallworldu v zemích střední a východní Evropy. Aktivity firmy 

Globema jsou podporovány pobočkou sídlící v Praze. 

 

Technologie RTLS od společnosti Globema 

Společnost Globema nabízí technologii RTLS na vyuţití rádiových vln UWB (Ultra 

Wide Band) od britské společnosti Ubisense, se kterou spolupracuje a díky tomu umoţňuje 

zákazníkovi nabídnout a poskytovat řešení šité na míru. Komplexní nabídka RTLS systému 

zahrnuje analýzu, průzkum, nasazení projektu a potřebné instalace. 
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Zákazník svěří firmě kompletní implementaci systému v místě UWB technologie. 

Firma poskytuje jednoletou záruku výkonnosti a spolehlivosti instalace v nastaveném IT 

prostředí a technickou podporu při vývoji aplikací. [21] 

 

4.4.3 Společnost Gaben spol. s r. o. 

Firma Gaben spol. s r. o. je českou soukromou společností, která byla zaloţena v roce 

1991. Z původního zaměření na prodej a servis obecné výpočetní techniky se společnost 

specializovala na oblast identifikačních systémů pro výrobní a logistické podniky. Kromě 

výroby a instalace do výrobních hal společnost provádí i opravy elektronických zařízení. 

Společnost Gaben spol. s r.o. má centrálu v Ostravě a obchodní zastoupení v Praze 

a Trenčíně. Se zhruba třiceti zaměstnanci se obratem přibliţuje k hranici 100 mil. Kč. [29] 

Jiţ od počátku společnost vedly k vlastnímu vývoji softwarových i hardwarových 

produktů specifické a technické poţadavky zákazníků zejména z oblasti průmyslu. Ve 

spolupráci s partnery tak vznikají výrobky, splňující nejnáročnější podmínky nasazení 

v průmyslu. K nejzdařilejším produktům patří zejména automatické aplikátory GBE nebo 

stacionární terminály pro sběr dat GB200x. Návrhový software pro tisk etiket GABETI patří 

s více neţ tisícovkou instalací k nejrozšířenějším produktům na trhu. 

Nejdynamičtěji se rozvíjejícím produktem posledních let je systém sběru dat ve výrobě 

GBCLINE, který v současné době splňuje většinu standardů dle MESA International. 

 

Technologie RTLS od společnosti Gaben spol. s r. o. 

Společnost Gaben spol. s r. o. nabízí řešení technologie RTLS od společnosti Ekahau. 

Nástroj pro určování polohy s názvem téţ Ekahau (EPE) je základním prvkem kompletního 

systému pro lokalizaci v reálném čase (RTLS), který přesně lokalizuje lidi a předměty – vše, 

co potřebujete, je síť WiFi. 

Přidělení Ekahau WiFi polohových tagů k lidem a objektům umoţňuje EPE 

shromaţďovat data o místu pobytu a stavu, zajistit „viditelnost“ předmětů v rámci podniku. 

Lokalizaci umoţňuje inovativní algoritmus Ekahau, který zajišťuje přesné sledování předmětů 

na základě měření síly signálu. [29] 
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5 Popis současného stavu skladování v BFI 

Společnost BFI je rozdělena na několik částí – výrobna, lakovna, montáţ a sklady. 

Skladování materiálů a výrobků však zabírají 2/3 prostoru výrobní haly, coţ představuje dosti 

značnou část (viz Příloha 2). Důleţitá je optimalizace spolu s efektivním řízením skladu, 

a pokud se firma bude zabývat těmito aspekty, bude rychleji vychystávat zakázky a stane se 

konkurenceschopnější. 

5.1 Systém ukládání hotových výrobku ve skladu BFI  

Společnost BFI má za cíl maximálně vyuţít loţnou plochu palety. Pro zajištění krabice 

se provádí páskování pomocí stroje, který se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí. 

Páskovací stroj tak odstraňuje nutnost ručního provlékání pásky pod paletou. Stroj pomocí 

elektromotoru pásku napíná a následně pomocí třecího mechanismu pásku spojí svárem. Pro 

spojování se pouţívají polypropylenové vázací pásky. Způsob uloţení opáskovaných krabic 

s hotovými koly, které jsou uloţeny na paletě, lze vidět na obrázku 3. Na krabici je taktéţ 

označeno slovo TOP (vzhůru), coţ znamená, kterou stranou má být krabice na paletu 

postavena z hlediska umístění kola. 

 

Obr. 3  Opáskované krabice s hotovými koly  

 

Sběr dat z hotové výroby na sklad stále funguje na principu zapisování údajů do 

excelové tabulky a někdy také do provozních sešitů. Při této skutečnosti nastává fakt 

nekonečného papírování. Výjimku však tvoří výrobky pro největšího holandského odběratele, 

pro kterého se kola značí čárovým kódem a mají ve skladu „své místo“. 

 Skladové prostory jsou plošně velké, ale mají nízké stropy - pro hotová kola ve 

velkých krabicích jsou tyto prostory nedostačující. Obecně platí, ţe poţadavky na velikost 

skladu budou vyšší, pokud mají výrobky velké rozměry. Toto pravidlo přesně vystihuje 

potřebu, kterou mají ve společnosti BFI – zvýšit světlou výšku skladu. 
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Zaměstnanci BFI mají imaginárně rozdělený sklad podle zákazníků. Zákazník A má 

vymezené prostory jinde neţ zákazník B. V době před svátky se skladové prostory zaplňují. 

Krabice s koly se skládají na sebe, vedle sebe a také do uliček různě po skladu. Poněvadţ 

sklad v BFI má nízké stropy, skladníci vyuţívají kaţdého místa a kola uskladňují i vodorovně. 

Díky velkému mnoţství výrobků a omezeným skladovým prostorům přestává být tento 

systém ukládání efektivní a dochází k problémům s identifikací místa uloţení daného 

výrobku.  

 

Některé plynoucí nevýhody z nynějšího způsobu skladování:  

- menší moţnost mechanizace a automatizace, 

- obtíţné přizpůsobení na změny struktury sortimentu, 

- větší provozní náklady (barevné označování), 

- větší potřeba personálu, 

- nepouţitelnost metody FIFO (First-in-first-out). 

 

 Další nevýhodou je skutečnost, ţe jízdní kola, která by uţ měla být dávno u zákazníka, 

nejsou zaplacená, takţe zabírají prostory nově vyrobeným. Odběratelé dluţí finance a kola se 

neexpedují. Pro optimalizaci logistických procesů je to stěţejní situace.  

 

5.2 Provozní problémy skladování ve firmě BFI  

Zaměstnanci skladu mají vytvořeny virtuální prostory dle objednávek zákazníků. Tímto 

způsobem se orientují ve skladu a přírůstky nových krabic se snaţí umisťovat na místa, kde 

jsou uţ uloţená podobná kola. Někdy se ovšem stane, ţe v sekci uţ není místo a tak kolo 

uloţí jinam. V tuto chvíli nastává zmatek, skladníci se přestávají orientovat a neví, kde mají 

kola hledat. Pokud si tedy nepamatují uloţení některého z typu kol, který potřebují vyskladnit, 

musí krabice dohledávat. Tento způsob je neefektivní jak z hlediska času, malého průtoku 

zboţí skladem, tak i nesplnění potřeb zákazníka.  

5.2.1 Neuspořádanost krabic ve skladu 

Prostory ve skladě jsou rozděleny na uličky a řady. V kaţdé řadě jsou za sebou vrstvy 

palet. Podle přání a potřeb zákazníka se vyskladňují jen ty potřebné. Pokud se krabice s kolem 

nachází za vrstvou palet jiných kol, musí se všechny vyskládat a pak opět zařadit na správné 

místo. Otázkou zůstává, jak nejlépe uloţit výrobky, které nejsou odebírány po celých 
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paletách, ale kusově dle jednotlivých typů a zároveň jak veškeré skladové operace přehledně 

evidovat a okamţitě zjistit, kde se dané kolo nachází. Zaměstnanci skladu zachovávají své 

uspořádání a u kaţdé řady mají na papírové krabici připevněný špendlíkem štítek, kde 

zaznamenávají přírůstky a úbytky konkrétního jízdního kola z dané řady. Na štítek jsou 

zapisovány v důsledku poptávky červenou barvou přírůstky a modrou barvou úbytky kol (viz 

Příloha 4). 

 

5.2.2 Nevhodné blokové skladování 

Společnost BFI vyuţívá výhod blokového skladování. Při této aplikaci se výrobky 

uskladňují na podlaze ve velkoprostorových blocích. U skladovaných výrobků necitlivého na 

tlak je moţno uplatnit stohování skladovaného zboţí, které umoţňuje lepší vytíţenost 

prostoru. Avšak v konkrétním případě lze tuto metodu uplatňovat pouze na polotovary 

z konstrukčně odolných materiálů a ne na papírové krabice, u kterých hrozí značné poškození. 

 

5.2.3 Ztráty kol 

Vedení společnosti BFI eviduje kaţdým rokem ztráty kol. Ročně se jedná o 80 ks 

horských či trekových kol. Jelikoţ firma vyrábí 100 000 kol ročně, 80 ks hotových výrobků 

tvoří 0,08 %. Toto procento je tedy zanedbatelné, ale přesto ztráty kol jsou pro společnost BFI 

nákladovou poloţkou. Cena jednoho kola se pohybuje v průměru 10 000 Kč. Ročně je tedy 

firma ztratná 800 000 Kč. 

I kdyţ má společnost sklad o rozměru 108 m na délku, stále se potýká s nedostatkem 

místa. Je to z důvodu nízkých stropů a nemoţnosti zavést vysoké skladové regály. Pokud by 

firma získala finanční prostředky od holandského investora, jistě by měla zváţit, zda 

nepostavit novou halu s vyššími stropy, popř. zavést technologii RTLS pro sledování 

hotových kol. 

 

5.2.4 Vlhkost ve skladu 

Ve skladu, kde jsou uloţeny krabice s jízdními koly, je vyšší relativní vlhkost a pokud 

se jízdní kola v tomto prostoru zdrţují delší dobu, často bývají vlivem vlhka poškozeny. 

Papírové krabice nasakují vlhkost, můţe dojít ke zborcení a také v horším případě ke 

zdeformování kola. Pokud se tak stane, musí se kolo vybalit, rozbité či jinak zdeformované 
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části opravit a vloţit do nové krabice. Nejhorší situace, ke které můţe ve skladu dojít, je vidět 

na obrázku 4.  

 

 

Obr. 4  Nejhorší situace zdeformovaných krabic 

 

5.3 BFI jako externí sklad 

Společnost BFI nabízí svým dlouholetým zákazníkům i externí sklad. Tuto nabídku 

vyuţívá holandská firma, která se potýkala s nedostatkem skladového prostoru a pronájem 

českých skladů je mnohonásobně levnější neţ v cizích zemích. I z tohoto důvodu ubývá firmě 

BFI místa ve skladu. Pro holandského odběratele je cizí sklad spravován firmou BFI 

a veškeré iniciace jsou na straně české společnosti. Montáţ a skladování je v České republice 

o mnoho levnější neţ v zahraničí. 

Při vlastním skladování rostou běţné provozní náklady a stupeň závislosti. Cizí 

skladování znamená vybudování dlouhodobých kooperačních vztahů, a tím i určitá závislost, 

aniţ by bylo moţno získat přímý vliv na investiční rozhodování, jako např. na rozšiřování 

existujících kapacit nebo nákup moderního zařízení. [3] 
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6 Návrh optimalizace skladování ve firmě BFI 

Způsob skladování jízdních kol na palety v BFI je vertikální, v některých případech 

horizontální pro maximální vyuţití skladové plochy. Pokud se provádí stohování kol na sebe 

bez regálů, v niţších úrovních můţe docházet k destrukci kol. Pouţitím pouze horizontálního 

skladování jsou poškozeny některé vnitřní součásti. Proto by se tomuto způsobu měla 

společnost vyhnout a vyuţít jiné – bezpečnější skladování.  

Jako vhodnější způsob z pohledu ochrany výrobků se jeví vertikální skladování, při 

kterém jsou kola v krabicích postavena. Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části (viz kap. 

3.4.3), existují regály pro různé sklady. Je důleţité si uvědomit, ţe kaţdé regálové řešení je 

potřeba přizpůsobit danému skladu.  

Zavedení regálového systému je vţdy přínosem, avšak pro skladování nemůţeme 

započítávat 100 % plochy skladu - musí se vyčlenit alespoň 20 % pro vychystávací uličky pro 

vysokozdviţné vozíky. 

Z dispozičního umístění a vyuţití co největší plochy se nejlépe hodí vjezdové regály. 

Pro sklad v BFI se můţe vyuţít obou způsobů, jak průjezdných, tak i vjezdových regálů.  

Vjezdové regály jsou konstruované pro skladování větších objemů palet. Záleţí na 

poţadavcích firmy, jak daleko od sebe umístit konzoly. Systém nabízí bezpečné blokové 

skladování zboţí, které je křehké nebo nestabilní pro stohování palet na sobě.  

Nynější způsob skladování v BFI je vidět na obrázku 5 a vyuţití vjezdových regálů na 

obrázku 6.  

       

Obr. 5  Sklad v BFI   Obr. 6  Sklad s vjezdovými regály [27] 
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6.1 Jednostranný vjezdový regál 

Zboţí ve vjezdových regálech je zaskladňované a vyskladňované podle principu LIFO 

(poslední dovnitř – první ven). První paleta se uloţí na pozici 1 a vjezdový kanál je plněn 

zdola nahoru a zezadu dopředu. Vyskladňování je prováděno v opačném pořadí, tj. zepředu 

dozadu a shora dolů. Způsob naskladňování a vyskladňování z jednostranných vjezdových 

regálů je znázorněn na obrázku 7. 

 

 

Obr. 7  Jednostranné vjezdové regály [27] 

 

6.2 Průjezdný vjezdový regál 

Zboţí v průjezdných regálech (viz obr. 8) je zaskladňované a vyskladňované podle 

principu FIFO (první dovnitř – první ven). Velmi často jsou pro vedení manipulační techniky, 

palet a ochranu stojin ve vjezdových kanálech pouţívané vodící profily na podlaze.  

 

 
 

Obr. 8  Průjezdný vjezdový regál [27] 

 

 

6.3 Sestava regálů  

Velmi důleţité jsou mezery pro palety a manipulační techniku, které musí být v souladu 

s normami FEM (viz obr. 9).  
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Obr. 9  Mezery pro paletu a vysokozdviţný vozík [9] 

 

6.4 Aplikace ABC analýzy pro umístění typů kol ve skladu 

Zaměstnanci na niţších pracovních pozicích výrobních oddělení nedokáţí postoupit 

informace do vyšších sfér. Zaznamenávání do počítačových programů se jeví jako stálý 

problém. Pokud zaměstnanci nebudou vedením nuceni tuto práci provádět, nikdy nedojde 

k 100% analýze, natoţ k optimalizaci skladového hospodářství. ABC analýza vychází 

z Paretova zákona (pravidlo 80:20), který říká, ţe ve většině případů je 80 % důsledků 

vyvoláno 20 % všech moţných příčin.  

Pro zpracování ABC analýzy je potřeba roční spotřeba výrobků, ale pro přesnější 

vyhodnocení se pouţívá spotřeba měsíční. Jelikoţ obchodní oddělení má vše v papírové 

podobě, nelze vytvořit důvěrný obraz situace. Zjištění roční spotřeby hotových výrobků by 

bylo časově náročné.  

Z tohoto důvodu se pro zpracování ABC analýzy vychází z aktuálního počtu hotových 

výrobků na skladě. Ve skladu se nachází několik modelů horských kol různých variant (viz 

Příloha 5). Nyní je evidováno 32 813 ks horských či trekových kol a s tímto celkem bude 

počítáno. Kaţdý model kola má svou originální krabici, aby byl dostatečně chráněn před 

poškozením. Pro uskladnění kol se pouţívají i papírové převleky (značeny Flap). 

Příloha 6 obsahuje setříděné skupiny jízdních kol kumulativně. Jelikoţ se v seznamu 

objevují velké rozdíly stavu hotových výrobků, budou pouţity 4 kategorie a to – A 1, A 2, B 
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a C. Podrobnější setřídění skupin (viz. Tab. 1) určuje stav hotových výrobků a procentuálně 

udává podíl na počtu všech poloţek.  

Tab. 1 – Setříděné skupiny a rozdělení do kategorií A 1, A 2, B, C 

 

 

Výskyt skupin v dané kategorii je následující: 

 Kategorie A 1 – dominantní význam malého počtu skupin jízdních kol, 

 Kategorie A 2 – druhá nejvýznamnější skupina jízdních kol, 

 Kategorie B – subdominantní význam početnější skupiny jízdních kol, 

 Kategorie C – malý význam početné skupiny jízdních kol. 

 

Grafického znázornění (viz obr. 10) vyjadřuje, ţe kategorie A 1 má malý podíl na počtu 

poloţek, ale vysoký podíl na stavu hotových výrobků. Naproti tomu kategorie C má vysoký 

podíl na počtu poloţek, ale nízký stav hotových výrobků. 

 

 

Obr. 10  Grafické znázornění kategorií A 1, A 2, B a C 
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6.5 Závěrečné shrnutí a doporučení 

V navrhované optimalizaci pomocí vjezdového regálového systému (viz Příloha 3) je 

znázorněno, jak by vypadalo její zavedení do skladu. Červenou barvou jsou vyznačené 

průjezdné regály a zelenou barvou zase vjezdové regály. Jelikoţ prostory ve skladu nejsou 

odděleny zdí, mohou se regály umístit jakkoliv. V tabulce 2 je uvedeno, kolik se uloţí do 

regálů palet (počet regálů x počet palet na patro x počet pater) a kolik kol. Počítá se 

s uloţením 7 kol na paletu.  

Tab. 2  Uloţení počtu palet a kol do regálů 

 

 

Ve skladu společnosti BFI se momentálně nachází 32 813 ks hotových výrobků. 

S pouţitím vjezdových a průjezdných regálů by zaměstnanci do skladu umístili 38 997 ks kol 

(viz tab. 2). Kapacita skladu by se rázem zvětšila aţ o 6 184 ks jízdních kol uloţených 

v papírových krabicích, tj. o cca 16 %. 

Příloha 3 téţ obsahuje zakreslení, kde by se umístily poloţky, které byly zařazeny do 

kategorií A 1, A 2, B a C. Hnědým polem je znázorněná volná plocha s moţností umístění 

dalších hotových výrobků.  

Společnost BFI nemusí investovat do manipulačních prostředků, poněvadţ má na skladě 

několik typů. K dispozici je 5 paletových a 2 vysokozdviţné vozíky. 

Výhoda tohoto návrhu zavedení regálového systému je zvýšení kapacity skladu. Mezi 

nevýhody se řadí manipulace a přeskládávání v regálech.  

Při zpracování analýzy ABC se předpokládalo, ţe počet hotových výrobků na skladě 

odpovídal spotřebě a opakovatelnosti výroby - tudíţ, kterých typů kol bylo na skladě nejvíc, 

těch se taky nejvíc prodává a opakovaně vyrábí. Pro důvěrnější obraz situace je doporučováno 

zpracování skutečné analýzy, která bude vycházet z roční spotřeby kaţdé poloţky.  
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7 Návrh pouţití RTLS ve skladování firmy BFI 

 

Vývoj v oblasti elektronické komunikace velmi přispívá ke sníţení administrativních 

činností ve všech aspektech skladování. V zásadě platí, ţe čím pohotovější je logistický 

systém, tím menší vzniká potřeba skladování. Aktuální a přesná informace o poloze 

skladovaného zboţí je nutnou podmínkou k efektivnímu řízení skladování.  

Pro stanovení polohy sledovaného objektu existuje poměrně hodně metod, od ručních aţ 

po plně automatické, od průjezdů kontrolními body aţ po ON-LINE sledování polohy. Právě 

metoda plně automatizované sledování polohy je navrţena pro optimalizaci procesů ve 

skladech společnosti BFI.  

7.1 Technická specifikace řešení 

Na základě doporučení společnosti BFI se návrh konkrétného případu řeší společností 

Gaben, spol. s r. o. Tato společnost je rovněţ hlavním technologickým partnerem mezinárodní 

RFID laboratoře při VŠB-Technické univerzitě Ostrava a patří k průkopníkům nasazování 

RFID systémů v ČR. Společnost nabízí řešení RTLS zaloţené jak na technologii WiFi, tak na 

proprietální technologii v pásmu 833MHz. WiFi řešení má niţší přesnost (+/ 5m), ale můţe 

vyuţívat stejnou bezdrátovou síť jako datové terminály. Technologie v pásmu 833MHz je 

přesnější (+/- 1m), ale vyţaduje samostatnou síť RTLS vysílačů. Cenový rozdíl obou variant 

není pro účely této práce podstatný a volba konkrétního řešení je závislá na dalších měřeních. 

[29] 

7.1.1 Řešení pouţívané firmou BFI od společnosti Gaben s.r.o. 

Společnost BFI jiţ v minulosti zavedla systém odvádění výroby GBCLINE od firmy 

Gaben spol. s r. o. Pro tuto inovaci se vedení rozhodlo z důvodu vnesení poţadavku 

největšího holandského odběratele. Jednalo se o 100% kontrolu výroby, větší informovanost, 

označení konečného výrobku a okamţitý export EDI souboru o nakládce.  

Na konci montáţní linky je sejmut jedinečný čárový kód rámu kola, čímţ je kaţdé kolo 

jednoznačně identifikováno. Po jeho zabalení do fólie a vloţení do kartonu je vytištěna 

logistická etiketa, obsahující všechny potřebné údaje pro skladování u výrobce i zákazníka. 

Jednotlivé kartony jsou páskovány po několika kusech a odváţeny do skladu.  

Pro odběratele, který má zaveden systém evidence pomocí čárových kódů, je tento 

způsob označování kol velkým přínosem a zjednodušením.  
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7.1.2 Principy řešení systému sledování 

1. V BFI je nasazena softwarová aplikace WMS (Warehouse Management System), 

která eviduje pohyb logistických jednotek od výroby aţ po expedici. Důleţitá je 

samozřejmě schopnost navrhnout optimální místo pro uskladnění palety, zapsat její 

skutečné umístění a vhodným způsoben navrhovat optimální trasy při expedici. 

2. Manipulační technika – zatím je jeden skladový vozík vybaven stacionárním 

terminálem, který je přes WiFi síť připojen k softwarové aplikaci WMS. 

3. Operátoři mají k dispozici ruční mobilní terminál, který je přes WiFi síť připojen 

k softwarové aplikaci WMS. 

4. Prostor skladu je kompletně pokryt WiFi technologií, která umoţní v reálném čase 

komunikovat stacionárnímu terminálu s WMS aplikací. 

5. Prostor skladu je kompletně pokryt také bezdrátovou technologií, která umoţní 

v reálném čase zaznamenávat polohu sledovaného předmětu. 

6. Sledovaný předmět (krabice, paleta, vozík) je vybaven RTLS tagem, jehoţ poloha je 

díky aplikaci WMS neustále k dispozici. 

7. Sklad je rozdělen do virtuálních skladových lokací (buněk)  na základě souřadnicové 

sítě pro jednodušší práci obsluhy. Získané souřadnice o poloze sledovaného předmětu 

jsou převáděny na tato čísla buněk. [29] 

 

V následujících kapitolách jsou uvedeny moţné varianty vyuţití technologie RTLS  pro 

optimalizaci procesů skladování v BFI. Skladový systém pevně naváţe na stávající systém 

sběru výrobních dat, coţ je bezesporu velkou výhodou, jak finanční, tak i z hlediska správy 

a instalace systému. 

Jednotlivé níţe uváděné varianty se liší zejména tím, co je pomocí systému RTLS 

sledováno. Nabízejí se varianty sledování poloh: 

 kaţdé krabice, 

 kaţdé palety, 

 jen manipulačního vozíku. 

7.1.3 Nasazení systému obecně pro všechny varianty 

Na paletu se naloţí cca 7 kol, pokud se jedná o nakládku dětských kol, je počet vyšší 

maximálně o 2 kola. Společnost BFI chce maximálně vyuţít loţnou plochu palety. Nejčastěji 

se však nakládá 7 kol, proto bude počítáno s tímto celkem.  



 

 46 

 

 

Vyuţívání aktivních tagů je stále drahou záleţitostí. Pořizovací cena jednoho tagu se 

pohybuje od 700 Kč do 2500 Kč. Cena je závislá na přídavných moţnostech. Na tag mohou 

být připojeny i další senzory, které kromě aktuální polohy předávají i informace o namě-

řených fyzikálních veličinách. Mezi tyto veličiny můţe patřit teplota, tlak a otřesy. Je tedy 

moţné sledovat nejen jak rychle se hotový výrobek přemístil, ale i za jakých podmínek. Tyto 

vlastnosti tagu se odrazí v pořizovací ceně. Aktivní RFID tagy se budou pouţívat opakovaně. 

7.2 Označení a sledování každé krabice s jízdním kolem 

Nejlepší řešení z hlediska vlastností a pouţitelnosti je varianta, kdy se tagy připevní na 

kaţdou krabici. Aktivní tag má svou baterii, která má ţivotnost cca 5 let. Baterie jsou 

dobíjecí. Po 5 letech nepřetrţitého provozu se však baterie musí vyměnit, poněvadţ kaţdým 

dobíjením ztrácí baterie svou kapacitu.  

7.2.1 Praktické provedení a funkčnost 

Při poslední výrobní operaci, kterou je balení kol do papírového kartonu, je tento karton 

vhodným způsobem označen aktivním RFID/RTLS tagem. Ze systému odvádění výroby je do 

tagu nahrána informace o typu výrobku a jeho sériovém číslu standardizovaným EPC kódem, 

vylučujícím duplicity.  

Upevnění aktivního tagu na krabici je moţné např. pomocí samolepící obálky nebo 

jiným, rozebíratelným spojem, chráněným před poškozením. Toto upevnění je však vzhledem 

ke konstrukci tagu, připomínajícím krabičku od sirek, poměrně sloţité a tag by musel být 

spíše umístěn pod kartonem, například zavěšením na rám kola. Karton je paralelně označen 

expediční etiketou, která rovněţ obsahuje všechny identifikační údaje. 

Při kaţdé manipulaci s kartonem se bude tag pohybovat a zároveň se v systému bude 

on-line sledovat jeho pozice. Po uloţení kartonu do skladu bude automaticky zaznamenána 

jeho poloha a převedením souřadnic na číslo buňky pak bude k dispozici všem uţivatelům. 

Skutečnou pozici kaţdého tagu a tím i kartonu bude moţno vyvolat v kteroukoliv dobu 

a systém zobrazí jeho reálnou pozici bez ohledu na „účetní“ stav.  

 

Odhlášení aktivního RFID/RTLS tagu 

U expediční brány bude další kontrolní místo, na kterém bude tag sejmut. Tyto tagy se 

budou vracet na konec výrobní linky k opakovanému pouţití. V případě expedice kartonu, 

který není součástí dodacího listu, bude obsluha i vedení skladu automaticky upozorněno 

a tímto způsobem bude zajištěna 100% kontrola expedice. 
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7.2.2 Zhodnocení varianty 

Tab. 3  Výhody a nevýhody var. 1 

 

 

Varianta 1, kdy se aktivní tagy připevňují na kaţdou krabici, je díky svým vlastnostem 

nejefektivnější, neboť reálně sleduje kaţdý karton. Výhody a nevýhody jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

7.3 Označení a sledování každé palety s kartony  

Varianta 2 předpokládá označení kaţdé palety s kartony na konci výrobní linky 

aktivním RFID/RTLS tagem, který nese jednoznačné označení palety a umoţňuje sledování 

vlastní polohy.  

7.3.1 Praktické provedení a funkčnost 

Při poslední výrobní operaci je karton označen expediční etiketou s čárovým kódem, 

která obsahuje všechny identifikační údaje. Karton putuje na páskovací a paketovací místo. 

Na páskovacím zařízení, kde dochází k paletizaci (7 kartónů na paletě), operátor sejme 

postupně všechny čárové kódy a ve WMS vznikne virtuální paleta, obsahující jednotlivá 

jízdní kola. Operátor vhodným způsobem označí paletu aktivním RFID/RTLS tagem 

s jedinečným číslem, které je po celou dobu ţivotnosti neměnné. Toto číslo se přiřadí 

automaticky příslušné paletě a od této chvíle je moţno sledovat reálný pohyb palety a všech 

jednotlivých kartónů, které obsahuje.   

Při kaţdé manipulaci s paletou se bude tag pohybovat a zároveň se v systému WMS 

bude on-line sledovat jeho pozice. Po uloţení palety do skladu bude automaticky 

zaznamenána její poloha a převedením souřadnic na číslo buňky pak bude k dispozici všem 
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uţivatelům. Skutečnou pozici kaţdé palety (a předpokládaného obsahu palety) bude moţno 

vyvolat v kteroukoliv dobu a systém zobrazí jeho reálnou pozici (viz tab. 4). 

Některé palety se expedují bez jakýchkoliv změn, včetně samotné palety. Jiné palety se 

rozebírají a jednotlivé kartony jsou expedovány samostatně. Vyprázdněná paleta můţe být 

pouţita k expedici nebo se opět vrátí na konec výrobní linky. Mnoho palet je rovněţ vyřazeno 

z důvodu poškození. Dále bude nutno zajistit sejmutí tagu a jeho návrat na konec výrobní 

linky k opakovanému pouţití.  

7.3.2 Zhodnocení varianty 

Tab. 4  Výhody a nevýhody var. 2 

 

 

 

Při sledování palet (nikoliv kartónů) je skutečně známo pouze umístění palety jako 

takové. Realita jejího obsahu je uţ věcí WMS a závisí na dodrţování organizační kázně 

operátorů, kteří musí důsledně zapisovat výdej jednotlivých kartónů.  

Tato varianta neumoţňuje sledovat jednotlivé kartony ani kontrolovat automaticky 

správnost expedice. Přínosem je znalost skutečné pozice palety, coţ je však nedostatečné. 
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7.4 Označení a sledování vozíku s kartony čárovým kódem  

Tato varianta předpokládá pouţití aktivního RFID/RTLS tagu pouze pro sledování 

manipulačního vozíku. Kartony budou stejně jako ve všech ostatních případech na konci 

výrobní linky označeny expediční etiketou a čárovým kódem.  

7.4.1 Praktické provedení a funkčnost 

Operátor, který paletu nabírá na manipulační vozík, sejme čtečkou čárového kódu, 

připojenou k vozíkovému terminálu, postupně všechny čárové kódy a ve WMS vznikne 

virtuální paleta, obsahující jednotlivá jízdní kola. Operátor naloţí paletu na vozík a odjíţdí do 

skladu. Pohyb vozíku je automaticky sledován a v místě vyloţení palety je zaznamenána jeho 

poloha. Pokyn? je dán buď ručně (tlačítko nebo sejmutí předlohy čárového kódu) nebo 

automaticky z čidla na vidlích vozíku.  

Systém WMS automaticky zapíše polohu vykládky a převedením souřadnic na číslo 

buňky uloţí všechny uskladněné kartóny. Stejným způsobem musí probíhat i případné 

přemísťování nebo expedice jednotlivých kartónů či celých palet. Obsluha musí vţdy  

nasnímat všechny čárové kódy převáţených kartónů.  

7.4.2 Zhodnocení varianty 

Tab. 5  Výhody a nevýhody var. 3 

 

 

 

Při tomto způsobu sledování umístění bude funkčnost systému záviset na organizační 

kázni operátorů. Ta je vyţadována pouze u expedice a tak hrozí riziko vysokého počtu chyb 

při nedodrţení předpisů při naskladňování nebo přemisťování palet (viz tab. 5). Tato varianta 

neumoţňuje sledovat jednotlivé kartony ani kontrolovat automaticky správnost expedice.  
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7.5 Označení a sledování vozíku s kartony označenými pasivními RFID 

tagy  

Testováním bylo zjistěno, ţe je moţná kombinace aktivních a pasivních tagů. 

Kombinace radiových čipů (RFID) a bezdrátových sítí umoţňuje sledovat vozíky v reálném 

čase. Tato varianta předpokládá pouţití aktivního RFID/RTLS tagu pouze pro sledování 

manipulačního vozíku. Kartony budou, stejně jako ve všech ostatních případech, na konci 

výrobní linky označeny expediční etiketou a zároveň pasivním RFID tagem.  

7.5.1 Praktické provedení a funkčnost 

Při poslední výrobní operaci je karton označen pasivním RFID tagem a expediční 

etiketou, která obsahuje všechny identifikační údaje ve standardizované EPC struktuře, 

zamezující duplicitám.  

Operátor, který paletu nabírá, má na vidlích umístěnu anténu pro čtení pasivních RFID 

tagů a automaticky sejme všechny RFID tagy naloţené na manipulačním vozíku (viz obr. 11). 

Pokyn je dán buď ručně (tlačítko nebo sejmutí předlohy čárového kódu) nebo automaticky 

z čidla na vidlích vozíku. Ve WMS vznikne virtuální paleta, obsahující jednotlivá jízdní kola.  

Pohyb vozíku je automaticky sledován pomocí aktivního RFID tagu a v místě vyloţení 

palety je zaznamenána jeho poloha.  

Stejným způsobem bude probíhat i případné přemísťování nebo expedice jednotlivých 

kartónů nebo celých palet, čtečka RFID tagů na vidlích vţdy automaticky sejme čísla 

převáţených kartónů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Manipulační vozík s aktivním RFID tagem [29] 
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7.5.2 Zhodnocení varianty 

Tab. 6  Výhody a nevýhody var. 4 

 

 

 

Při tomto způsobu sledování umístění bude funkčnost systému záviset na RFID čtení 

vozíku. Označení kartonu pasivním RFID tagem je trvalé (viz tab. 6), není moţné opětovné 

vracení do oběhu. Pasivní tag je expedován k zákazníkovi. Vzhledem k nastupujícímu 

systému globální traceability to však můţe být značnou konkurenční výhodou. Díky kontrolní 

bráně v expedičních vratech je zajištěna kontrola správnosti expedice kaţdého kusu.  

7.6 Další využití technologie RTLS ve skladu 

Sledování hotových výrobků pomocí technologie RTLS je moţné zjistit, kde se daný 

výrobek nachází. Tuto výhodu je moţné aplikovat i na samotné vozíky, drahé zařízení a pro 

sledování zaměstnanců. 

7.6.1 Sledování pohybu manipulační techniky 

Vozík má povolené teritorium, kde se můţe vyskytovat. Pokud se však odchýlí z trasy, 

nikdo to nemůţe evidovat či dokázat. S technologií RTLS je moţné sledovat tyto trasy 

a následně je optimalizovat. Trasy vozíků lze mapovat i zpětně. Systém zobrazí trasu, kterou 

během pracovní doby skladník projel, a ta je pak porovnána s trasou, kterou měl skladník 

s vozíkem za úkol projet. Uţitečnou funkcí je moţnost zadání hranic území, při jejichţ 

překročení můţe být spuštěn alarm a v systému je odchýlení zaznamenáno jako neoprávněná 

manipulace. 
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7.6.2  Sledování drahého zařízení 

Kaţdá výrobní firma mezi nejdůleţitější vybavení povaţuje své zařízení a stroje. Bez 

těchto strojů a přístrojů by nebylo moţno vyrobit takové mnoţství hotových kol. Některá 

zařízení však mohou být zcizena. Jelikoţ ve skladu ani výrobním závodě v BFI nejsou 

nainstalovány kamery, nelze tuto skutečnost dokázat ţádnému ze zaměstnanců. 

V praxi dochází k připevnění aktivních tagů na zařízení, které je potřeba sledovat. 

V tomto případě se můţe jednat o vrtačky, pily či malé strojní zařízení, které je moţné odnést. 

Pomocí nasazení aktivních tagů můţe vedení společnosti či personál velmi rychle a přesně 

zjistit, kde se nachází přístroj, který je zrovna potřeba. Systém můţe samozřejmě sledovat 

i zařízení vybavená WiFi, jako jsou notebooky, PC nebo telefony. 

7.6.3 Sledování zaměstnanců 

Systém na bázi aktivní radiofrekvenční identifikace Person Locator – CCTV ® je určen 

pro sledování pohybu osob a funguje pomocí RFID karet (viz obr. 12) nebo RFID náramku 

(viz obr. 13) připevněných na ruce zaměstnance. Díky grafické nástavbě je moţno v hale 

pozorovat polohu a pohyb všech osob a zařízení s přesností 0,5 m. Monitorování zboţí či 

zařízení lze zjistit on-line nebo ze záznamu za libovolného období. [19] 

Při monitorování osob se nabízí výhoda neoprávněného pobytu v jednotlivé oblasti 

objektu. Person Locator automaticky posílá alarmové hlášení bez ohledu na to, jak se do 

nepovolené oblasti zaměstnanci dostali. Systém taktéţ odhalí, zda došlo k odloţení RFID 

náramku.  

     

   Obr. 12  RFID karta [19]        Obr. 13  RFID náramek [19] 

 

Samozřejmě je nutné, aby o sledování zaměstnanci byli informováni a aby souhlasili 

s monitorováním. Právě ochrana soukromí zajímá odpůrce podobných technologií nejvíce. Při 

vyuţití bezdrátové sítě je totiţ moţné sledovat objekty a lidi na velké vzdálenosti. 
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8 Ekonomické hledisko zvolených variant 

Společnost BFI zatím nepředpokládá instalaci regálového systému. Skladování je totiţ 

podřízeno stávajícím prostorovým moţnostem a neumoţňuje zavedení klasického řízeného 

skladu s jednoznačnými skladovými místy. Proto je ekonomické hledisko zaměřené pouze na 

vyuţití technologie RTLS ve skladování. 

Jako nejpříznivější varianta s vyuţitím RTLS technologie pro skladování ve firmě BFI 

se jeví kombinace aktivních a pasivních RFID tagů. Pro pořízení této technologie je nutná 

reorganizace stávajícího procesu. Zaměstnanci si musí uvědomit, ţe vše, co přijímají na sklad, 

je potřeba provádět buď pomocí vozíku s RFID systémem, nebo pomocí ručního mobilního 

terminálu. Kaţdý pohyb, kaţdá změna musí být identifikovaná. 

 

Při ekonomickém hodnocení variant řešení je nutno počítat s těmito nákladovými poloţkami: 

 

 investice do zařízení, 

 investice do infrastruktury, 

 investice do RFID/RTLS tagů, 

 náklady na dodatečné manipulace, 

 investice do servisu a výměny zařízení, 

 investice do školení zaměstnanců. 

 

U dvou variant ze čtyř se předpokládá označování jednotlivých krabic nebo palet 

aktivními RFID/RTLS tagy. Mimo jejich pořizovací cenu významnou nákladovou poloţku 

zastupuje i manipulace při dobíjení jejich interních baterií. Zaměstnanec potřebuje pro 

manipulaci s jedním tagem asi 30 sekund (viz tab. 7), takţe ztráty budou řádově 

v člověkodnech. Manipulace zahrnuje vyjmutí baterie, nasazení baterie do nabíječky a poté 

vloţení zpátky do aktivního tagu. 

 

Tagy na kaţdé krabici Tagy na paletě

Počet tagů [ks] 30000 5000

Manipulace [min] 0,5 0,5

Ztráta [min] 15000 2500

Ztráta [hod] 250 41,66

Ztráta ve dnech 31,25 5,21

Tab. 7  Manipulace spojené s výměnou baterie

Umístění tagu
Poloţka
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Pro manipulaci s 30 000 tagy je potřeba 32 pracovních dnů/rok. Při pouţití 5 000 tagů je 

potřeba 6 pracovních dnů v roce. Z hlediska manipulace spojené s výměnou baterie rozdílnost 

dnů ukazuje, ţe menší mnoţství aktivních tagů je efektivnější. 

8.1 Finanční investice vložené do pořízení 

Investice, spojená s pořízením aktivních a pasivních tagů, je nastíněna pro všechny 

zmíněné varianty – aktivní RFID tagy na krabicích, aktivní RFID tagy na paletách, označení 

výrobků čárovými kódy a kombinace aktivních a pasivních tagů. 

 

1. Aktivní RTLS tagy na krabicích 

Tab. 8  Finanční investice vloţené do varianty 1 

 

Z tabulky 8 vyplývá, ţe celkové pořízení aktivních tagů je 21,85 mil. Kč. Tyto aktivní 

tagy by byly umístěny na kaţdé krabici. Kromě vysoké počáteční investice přináší pořízení 

i další vícenáklady (dobíjení tagů, moţná ztráty tagů). Ve skladu je ve špičce sezóny přibliţně 

35 000 kol a při ceně jednoho tagu cca 700Kč je investice finančně náročná a nerentabilní. 

Zavedení této varianty do skladu BFI je z ekonomických důvodů neproveditelné. 

 

2. Aktivní RTLS tagy na paletách 

Tab. 9  Finanční investice vloţené do varianty 2 

 

Komponenty Počet [ks] J. cena [Kč] Cena [Kč]

Vozík s terminálem 2 150 000 300 000

Pokrytí Wi-Fi datové 1 100 000 100 000

Pokrytí RTLS 1 150 000 150 000

RTLS aktivní tagy 30 000 700 21 000 000

Software + práce 1 300 000 300 000

Celkové pořízení var. 1 21 850 000

Komponenty Počet [ks] J. cena [Kč] Cena [Kč]

Vozík s terminálem 2 150 000 300 000

Pokrytí Wi-Fi datové 1 100 000 100 000

Pokrytí RTLS 1 150 000 150 000

RTLS aktivní tagy 5 000 700 3 500 000

Software + práce 1 300 000 300 000

Celkové pořízení var. 2 4 350 000
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Pro druhou variantu je celkové vyčíslení počátečních investic 4,35 mil. Kč (viz tab. 9). 

Aktivní tagy by byly umístněny přímo na paletách. Tato varianta sice výrazně sniţuje 

počáteční investici, ale i přesto je díky vysokým finančním nákladům pro sklad v BFI 

neúnosná.  

3. Aktivní RTLS tag na vozíku s vyuţitím identifikace krabic čárovými kódy 

Tab. 10  Finanční investice vloţené do varianty 3 

 

  Tato varianta zásadně sniţuje počáteční investici, rentabilní je (vzhledem 

k nemoţnosti automatické kontroly expedovaných kusů) aţ ve 2 roce pořízení. Z hlediska 

výše investice je pro BFI přijatelná, z hlediska ekonomické návratnosti je diskutabilní.  

Z tabulky 10 vyplývá, ţe počáteční investice je 851 700 Kč.  

 

4. Aktivní RTLS tag na vozíku s vyuţitím identifikace krabic pasivními RFID 

Tab. 11  Finanční investice vloţené do varianty 4 

 

Tato varianta zásadně sniţuje počáteční investici, je návratná počátkem druhého roku po 

roce pořízení a je pro BFI přijatelná. Finanční investice vloţené do aktivního tagu na vozíku 

s vyuţitím identifikace pomocí pasivních RFID tagů na krabicích, je vyčíslena v tabulce 11. 

Na obrázku 14  je vidět cenová náročnost jednotlivých variant.  

Komponenty Počet [ks] J. cena [Kč] Cena [Kč]

Vozík s terminálem 2 150 000 300 000

Pokrytí Wi-Fi datové 1 100 000 100 000

Pokrytí RTLS 1 150 000 150 000

RTLS aktivní tagy 2 700 1 400

RFID pasivní tagy 100 3 300

Software + práce 1 300 000 300 000

Celkové pořízení var. 3 851 700

Komponenty Počet [ks] J. cena [Kč] Cena [Kč]

RFID modul vozíku 2 150 000 300 000

Pokrytí Wi-Fi datové 1 100 000 100 000

Pokrytí RTLS 1 150 000 150 000

RTLS aktivní tagy 2 700 1 400

RFID pasivní tagy 100 000 3 300 000

Software + práce 1 300 000 300 000

Celkové pořízení var. 4 1 151 400
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Obr. 14  Cenová náročnost jednotlivých variant 

 

8.2 Přínosy zavedení technologie RTLS 

Vyčíslit přínosy je vzhledem k dosavadnímu systému skladování a nedostupnosti dat 

poměrně sloţité. Proto je moţno reálně uvaţovat o následujících přínosech pro společnost BFI 

ve skladovém hospodářství. Lze je rozdělit na: 

- finanční 

o sníţení chybovosti, 

o sníţení nákladů na provoz, 

o sníţení počtu pracovníků, 

o nemoţnost krádeţí kol, 

- logistické 

o sledování hotových výrobků on-line, 

o efektivnost, 

o lepší organizace skladovacích prostor, 

o zabránění neoprávněné expedici, 

- časové 

o zrychlení nakládek a vykládek, 
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- marketingové 

o vyuţití špičkových technologií pro zákazníky. 

8.3 Úspora nákladů díky zavedení technologie RTLS 

Jak jiţ bylo zmíněno, ztráty kol znamenají náklady pro firmu (viz kap. 5.2.3). Pokud 

společnost zavede technologii RTLS, můţe ročně uspořit 800 000 Kč. Další úsporné poloţky 

(viz tab. 12) lze vyčíslit pomocí člověkohodin. Člověkohodina znamená čas odpovídající 

práci jedné osoby po dobu jedné hodiny. 

 

1 člověkohodina  

Hrubá mzda   = 20 150 Kč 

Superhrubá mzda  = 20 150 * 1,34 = 27 001 Kč 

Denní mzda   = 27 404 Kč / 22 = 1227,32 Kč 

Hodinová mzda = 1227,32 / 8 = 153,42 Kč 

 

K superhrubé mzdě se připočteme zdravotní (9 %) a sociální pojištění (25 %). Z výpočtů 

vyplývá, ţe 1 člověkohodina je 153,42 Kč.  

 

Tab. 12  Úsporné poloţky díky zavedení technologie RTLS 

 

 

Ostatní úspory (marketing, úspora místa a další) není moţné relevantně vyčíslit. Pokud 

by se společnost BFI rozhodla pro variantu 4, musela by investovat do pořízení 1 151 400 Kč. 

Celkové úspory pro řešení jsou 1 151 387 Kč ročně po celou dobu ţivotnosti řešení. Doba 

návratnosti financí je tedy rok po pořízení nové technologie RTLS. Realizace zlepšení je však 

ponechána vrcholovému managementu ve společnosti BFI. 

Číslo Popis úspory

Výskyt 

[za 

rok]

Počet za 

výskyt 

[hod]

1 člověkohodina 

[Kč]

Součet za rok 

[Kč]

1
Úspora pracovní kapacity při 

dohledávání chyb a nepřesností 
250 4 153,42 153 420

2 Přebalování poškozený kol 150 1 153,42 23 013

3 Zamezení ztrátám jízdních kol 800 000

4 Zkrácení inventury 10 153,42 1 534

5 Odstranění případných penálů 20 000

6 Úspora času při nakládce 250 4 153,42 153 420

Suma úspor za rok 1 151 387
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9 Závěr 

Tématem této diplomová práce je vyuţití technologie RTLS ve skladování. Průzkum 

stávajícího procesu skladových operací byl proveden ve společnosti BIKE FUN International 

spol. s r. o. Analýzou pouţívaných postupů byly zjištěny provozní problémy a špatný způsob 

ukládání hotových výrobků. Práce obsahuje moţné návrhy pro optimalizaci ve skladování. 

První návrh zahrnuje pouţití regálů (viz Kap. 6), při kterém bude firma schopna 

efektivněji manipulovat s výrobky. Díky poskytnutým údajům z firmy BFI bylo moţné 

vytvořit ABC analýzu, která popisuje nejvíce pouţívané poloţky a jejich umístění ve skladu. 

Pro hotové výrobky byly vytvořeny 4 kategorie – A 1, A 2, B a C. Pouţitím vjezdových 

a průjezdných regálů bude společnost efektivně vychystávat hotové výrobky. Právě rozdělení 

výrobků do 4 kategorií pomáhá určit, kam se výrobky umístí. 

Druhý návrh optimalizace se zaměřuje na pouţití nové technologie RTLS. Moţnosti, 

jak označovat hotové výrobky, je několik. V této práci jsou rozebrány 4 varianty pouţití 

technologie RTLS: aktivní RFID tag na kaţdé krabici, aktivní tag na kaţdé paletě, aktivní tag 

na vozíku s výrobky označenými čárovými kódy a poslední varianta - aktivní tag na vozíku 

v kombinaci s pasivním tagem na kaţdé krabici. 

Ideálním řešením pro sledování hotových výrobků ve skladu BFI je varianta s aktivním 

RFID tagem na kaţdé krabici. Jelikoţ tato varianta z hlediska pořízení velkého mnoţství 

aktivních tagů je finančně náročná (viz Kap. 7.2), nejvhodnější se nabízí kombinace aktivních 

a pasivních tagů. Aktivním tagem se sleduje vozík a pasivními tagy jsou označovány hotové 

výrobky.  

Nová technologie RTLS umoţňuje určit přesnou lokaci výrobků v reálném čase. Tuto 

výhodu lze aplikovat i na drahé zařízení nebo pro sledování zaměstnanců. Jedná se 

o dokonalou vizibilitu kteréhokoliv předmětu nebo osoby, můţe se vyhledávat cokoli, 

kdekoli, v kaţdém okamţiku a v reálném čase. Přínosy zavedení technologie RTLS jsou 

finanční, logistické, časové, ale i marketingové. 

Pokud se společnost BIKE FUN International spol. s r. o. rozhodne pro nasazení 

technologie RTLS, jistě by měla zváţit také moţnou kombinaci této technologie společně 

s novým systémem skladování.  
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