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Toto číslo Automy je věnováno tématu ří-
zení logistiky. A to jak z širšího pohledu, tak 
z pohledu řízení skladového hospodářství. 
Řízení skladů, včetně návaznosti na další 
kroky, je nedílnou součástí mnoha vzájemně 
se prolínajících procesů a funkcí v průmys-
lovém podniku i v obchodních a spedičních 
společnostech.

Z pohledu průmyslu je možné hovořit 
o obchodním procesu, kde v návaznosti na 
základní plán podniku probíhají procesy ná-
kupu surovin, polotovarů a energií. V proce-
su výroby sem patří aktivity od odsouhlasení 
dodané kvality přes vyskladnění pro výrobu, 
dopravu na pracoviště, přesuny v rámci jed-
notlivých pracovních úkonů po dodávku na 
expediční sklad, popř. realizaci dodávky u zá-
kazníka. Následně v rámci expedice je zajiš-
ťována doprava k zákazníkovi a zpracování 
všech dokladů nutných pro fakturaci. Samo-
statnou kapitolou jsou sklady náhradních dílů, 
které souvisejí s údržbou, a tudíž i s procesem 
správy majetku.

Obvyklými se v posledních několika le-
tech staly nákupy spotřebních materiálů, ně-
kterých komodit a energií v aukci, popř. vy-
užití internetového obchodování pro zajiště-
ní některých zdrojů.

Je-li z logistického řetězce vyřazen pro-
ces výroby, lze všechny postupy použít ve 
všech ostatních druzích podnikatelských ak-
tivit – obchodování, zemědělství, stavební 
výroba apod.

Vstup zdrojů do podniku představuje vždy 
nákup. Zde je příležitost dosáhnout sdružo-
váním objednávek významných množstev-
ních slev. Představuje to též větší požadav-
ky na skladovací kapacity, popř. na zázemí 
skladů. V současné době se diskutuje také 
o požadavcích na spekulativní nákupy suro-
vin a energií na delší časové období na zákla-
dě spekulace ohledně pohybu eura, popř. cen 
na komoditní burze. Zajištění skladových ka-
pacit je pro tyto útvary významným úkolem. 

WMS a logistika

K novým požadavkům kladeným na útva-
ry obchodu a nákupu, popř. expedice, v po-
slední době rovněž patří získávání informací 
o spolehlivosti dodavatele či odběratele, a to 
nejen z pohledu platební morálky, ale také 
z pohledu dodržování termínů a kvality do-
dávaného zboží.

Při výrobě se podle používaných standar-
dů často hovoří o alokaci zdrojů. Cílem je, 
aby na pracovišti byly v čase výroby k dis-
pozici nejen suroviny a polotovary, ale také 
stroje a nástroje, pomůcky (např. formy, zá-
pustky atd.), obalový materiál, dopravní pro-
středky, dokumentace a správní zaměstnanci. 
U nejrůznějších specializovaných nástrojů je 
nutné znát i předpokládanou a již vyčerpanou 
životnost (např. počet cyklů lisování u formy 
a zbývající počet cyklů), tato informace by 
měla být k dispozici právě v systému WMS.

Údržba, to jsou specializované požadav-
ky na sklady, především náhradních dílů. Do-
stupnost těchto položek právě pro reakční 
typ údržby, často mimo standardní pracovní 
dobu, představuje důležitou podmínku pro 
splnění základních cílů údržby, tedy zajiště-
ní dostupnosti všech výrobních prostředků 
tak, aby nebyla omezována vlastní výroba.

Zajištění a skladování energií je mnohdy 
samostatná podniková aktivita. Velmi čas-
to se blíží k aktivitám typu JIT. Elektrickou 
energii není možné skladovat, ale nákupy na 
burze podle plánu podniku lze často dosáh-
nout velmi zajímavých ekonomických efek-
tů. K energiím je možné dále počítat teplo, 
chlad, vodu, plyny, včetně vzácných, naftu, 
benzin a stlačený vzduch. Hospodaření s uve-
denými komoditami patří v mnoha podni-
cích k významným nákladovým položkám. 
Nákup, skladování a efektivní využití ener-
gií může významně ovlivnit celkové hospo-
daření podniku.

Skladování a odsun odpadů jsou další úko-
ly, které musí zvlášť velké průmyslové podni-
ky řešit. Tato problematika je do značné míry 

upravena legislativou. Je s ní spojena spous-
ta evidování a dokladů, což je specifická zá-
těž pro podnik.

V rámci vlastního výrobního procesu je 
možné se často setkat s nejrůznějšími mezi-
sklady. Mnohdy jsou pro ně využívány speci-
fické dopravní prostředky, popř. zařízení – od 
cisteren po nejrůznější zásobníky a skladové 
prostory. Zjišťování skutečného množství lát-
ky ve velkých zásobnících je v mnoha podni-
cích dodnes velký problém. Může jít o pro-
dukty např. od rudy a uhlí po kávu, obilí 
a jiné potraviny. Může-li se takový mezisklad 
pohybovat – cisterny, vagony na vlastní vleč-
ce apod., je problém ještě komplikovanější.

Zde může být s výhodou právě využita 
kombinace s postupem sledování procesu vý-
roby – trasování a tvorby genealogie výrobku. 
Lze-li v čase sledovat pohyb nejrůznějších 
palet, beden, interních dopravních prostředků, 
je možné tyto informace využít nejen pro sle-
dování logistiky, ale také pro proces výroby.

Sledování pohybu vozidel jak v rámci 
podniku, tak hlavně mimo něj se dnes stává 
nedílnou součástí systémů pro řízení logisti-
ky a SCM. Nejde jen o elektronickou knihu 
jízd, ale často o velmi razantní snížení nákla-
dů na dopravu vyhledáváním nejkratších, nej-
rychlejších, popř. nejlevnějších tras a sledo-
vání pomocí GPS dodržování vlastních tras 
i časů dopravy.

Logistika a řízení skladů se v posledních 
několika letech značně změnily: od sháně-
ní skladových karet po aukce na internetu, 
GPS, čárové kódy, RFID, roboty a automa-
tické manipulátory. Logistika, sklady a do-
pravní prostředky se vyvinuly z jednoduché-
ho řetězce po sítě, které umožňují globální 
řešení. Přesto mnoho výzev zůstává a prá-
vě informační systémy zaměřené do oblastí 
SCM, interní logistiky a WMS dokážou po-
stupně vyplňovat současné mezery, popř. na-
bízet komplexní řešení.
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Mezinárodní konference Technical Com-
puting Prague 2015 – TCP 2015, se bude ko-
nat v Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 
dne 4. listopadu 2015. Hlavní náplní konfe-
rence – již 24. v sérii konferencí Technical 
Computing – budou tradičně především před-
nášky a prezentace uživatelů na téma použití 

programových nástrojů Matlab & Simulink, 
dSpace a Comsol Multiphysics při řešení ak-
tuálních problémů v oblasti technických vý-
počtů, analýzy dat, modelování a simulace 
v průmyslové praxi a ve vědě, výzkumu a vý-
uce v širokém rozmezí oborů.

Ke konferenci TCP 2015 bude vydán sbor-
ník rozšířených abstraktů přednášek v tištěné 
podobě a úplných příspěvků a doprovodných 
článků a prezentací v elektronické podobě na 
CD. Sborník tak může spolu s příspěvky ob-
sahovat i např. řešené příklady v prostředích 

Matlab nebo Comsol Multiphysics, sché-
mata v nástroji Simulink, prezentace pra-
covišť apod. Jednacími jazyky konference 
jsou čeština, slovenština a angličtina. Sbor-
ník bude recenzován programovým výbo-
rem a zařazen do seznamu ISBN a ISSN.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů pří-
spěvků na konferenci je 25. září a úplných 
příspěvků a doprovodných článků (podkla-
dy pro CD) 16. října 2015. Podrobné infor-
mace lze nalézt na www.humusoft.cz v od-
dílu Kalendář událostí. (sk)


