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Společnost Jungheinrich dodala vybavení nového skladu Foxconnu v Kutné Hoře. Firma, která v tamním výrobním 

závodě produkuje počítačové servery a související infrastrukturu, uvedla v dubnu do provozu výškový regálový sklad 

s úzkými uličkami a 50 tisíci paletovými místy. Je vybaven poloautomatickými regálovými zakladači EKX 410 se skladovou 

navigací, která zvyšuje produktivitu skladu a umožňuje nasazení menšího počtu strojů.

Vyšší kapacita díky úzkým uličkám

Skladová hala má rozlohu 25 tisíc m2, příjmová 

a expediční zóna jsou na protilehlých stranách haly. Mezi 

nimi se rozkládá 70 regálových řad s 35 úzkými uličkami, 

které dosahují délky až 100 metrů. 

„Rozhodli jsme se pro úzké uličky. Oproti klasickým 

širokým uličkám se tak počet paletových míst na stejné 

ploše zhruba zdvojnásobil – máme tak k dispozici prostor 

pro uskladnění zhruba 50 tisíc palet. Poloautomatické 

třístranné regálové zakladače jsme vybrali především 

proto, abychom snížili počet vozíků a zvýšili produktivitu 

skladu. S ohledem na zásobování výroby načasované 

přesně na požadovanou hodinu je celkový denní 

objem rozdělený do několika denních špiček, 

na což potřebujeme krátkodobý vysoký výkon. Naše 

požadavky dobře splňují právě poloautomatické 

man-up vozíky s možností vychystávání. 

S Jungheinrichem jsme spolupracovali již v minulosti 

a tento dodavatel nám nabídl i nejvýhodnější podmínky 

pro dodávku kompletního vybavení skladu, 

Sklad v Kutné hoře provozuje firma Global Logistics 

Solutions s.r.o., partnerská společnost Foxconnu, která 

v Česku působí již od jeho příchodu do ČR. Global 

Logistics Solutions poskytuje skladové a logistické 

služby pro 120 aktívních zákazníku z celého světa hlavně 

z oblasti elektroniky, osobních a firemní počítačů, serverů 

a síťových prvků. Nové logistické centrum v Kutné Hoře 

slouží jako sklad součástek a materiálu pro výrobu 

Foxconnu, ale i dalším zájemcům o skladové služby. 

Je certifikován podle TAPA  (Transported Assets 

Protection Association) pro skladování zboží vysoké 

hodnoty. Ve všedních dnech pracuje ve třísměnném 

provozu, víkendy se přizpůsobují požadavkům zákazníků. 

„Momentálně je sklad obsazen asi z poloviny, ale 

jednáme i s dalšími potenciálními klienty mimo Foxconn. 

V současnosti začínáme podporovat dalšího významného 

klienta z Kutné Hory. Do konce příštího roku plánujeme 

dosáhnout zhruba 80% obsazenosti. Jsme připraveni 

i na nonstop provoz,“ říká Marek Jasič, provozní manažer 

Global Logistics Solutions. 

Na návštěvě ve Foxconn
Kutná Hora 
„Skladová navigace 
zvyšuje produktivitu”

Závod FOXCONN v Kutné Hoře, vpravo vzadu nový sklad o rozloze 25 000 m2.
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tedy manipulační techniky i regálového systému,“ 

vysvětluje Marek Jasič.

Poloautomatické regálové zakladače

Výškové regály obsluhuje deset regálových zakladačů 

Jungheinrich EKX 410 s celkovým zdvihem 9280 mm, 

vozíky jsou v uličkách vedené indukční smyčkou 

a bržděné, resp. zpomalované přes RFID tagy v podlaze. 

Součástí vozíků je aktivní ochrana osob, která hlídá 

pomocí laserových skenerů předměty nebo osoby 

před a za vozíkem. Když systém zaznamená jakoukoliv 

překážku, vozík zbrzdí nebo úplně zastaví. Ve vozíku 

je skener, dotyková obrazovka napojená na WMS 

systém, kamera, která monitoruje prostor vozíku a jeho 

okolí (slouží pro zajištění vysoké bezpečnosti) apod. 

Kabina řidiče je vybavena komfortní, plně nastavitelnou 

sedačkou. K osvětlení uličky a kabiny se využívá LED 

technologie. Kabina je rovněž vybavena větrákem, 

který zpříjemňuje práci v horkých letních dnech. 

Pro nakládku a vykládku návěsů zde slouží osvědčené 

nízkozdvižné vozíky s plošinkou pro spolujízdu 

Jungheinrich ERE 120 s nosností 2 tuny. Mezi příjmovou 

Jeden z deseti zakladačů EKX 410 při práci.

Revoluce  v zavážení výrobních linek.
Nové přívěsné vozíky Jungheinrich.
Nové přívěsné vozíky Jungheinrich GTE a GTP Vám spolu s inovovanými tahači řady EZS umožní 

dosáhnout maximální efektivity při aplikaci principu „milk-run“ ve Vaší společnosti.

• Perfektní vedení stopy

• Možnost volby mezi klasickým hydraulickým 
   spojením, nebo unikátním elektrickým zdvihem 
   jednotlivých vozíků

• Varianta E-rám a A-rám pro oboustranné 
   a jednostranné zavážení



V uličkách, do kterých mohou i čelní vozíky, jsou chráněny všechny rámy regálového systému.

nebo expediční zónou a předávacími místy u regálů 

přepravují palety tříkolové čelní vozíky EFG 115 s nosností 

1,5 tuny a zdvihem až 5 metrů. 

Skladová navigace

Systémové vozíky jsou vybaveny tzv. skladovou navigací, 

neboli jezdí v poloautomatickém režimu, kdy vozík 

v uličce je automaticky naveden na příslušnou skladovou 

lokaci a operátor manuálně provádí pouze vlastní 

založení či odběr palety, případně přímo vychystává 

ze skladové pozice potřebný počet kusů. 

„Systém identifikuje polohu vozíku podle pravidelně 

rozmístěných RFID čipů v podlaze uličky. Vozík 

automaticky zvolí nejkratší trajektorii k další skladové 

lokaci. Ve zdejších stometrových uličkách to výrazně 

zvyšuje produktivitu manipulace. Díky tomu jsme mohli 

pro obsluhu skladu navrhnout jen deset VNA vozíků, tedy 

asi o jeden až dva stroje méně, při zachování potřebné 

produktivity,“ vysvětluje Zdeněk Pospíšil, odborný 

poradce Jungheinrichu pro klíčové zákazníky.

K řízení skladu Foxconn využívá WMS modul SAP. 

Ten přiděluje operátorům manipulační úkoly podle 

požadavků na prioritu úkolu a efektivitu práce. 

Při řazení pracovních příkazů systém kalkuluje s prioritou 

úkolu, deadlinem, ale i časem potřebným na přejezd 

mezi uličkami a vzdáleností skladových lokací. „Na této 

instalaci je unikátní právě přímá komunikace standardní 

skladové navigace Jungheinrich s WMS modulem SAP. 

Operátor vozíku tak dostává pokyny přímo z WMS 

35 úzkých uliček regálů Jungheinrich v délce až 100 metrů poskytuje 
50 000 paletových míst.

a náš vozík jim rozumí a dokáže je zpracovat,“ dodává 

Zdeněk Pospíšil.

Mnoho typů palet znemožňuje automatické 

zakládání

Každý den do skladu přichází a také z něj odchází 

průměrně zhruba 800 převážně jednorázových palet 
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vychystávání objednávek. Nějaký čas zabere i přeprava 

k výrobním linkám speciálně upravenými návěsy. 

Na vychystání více než dvou stovek palet čtyřikrát denně 

nám tak zbývají asi dvě hodiny. Vysoký výkon celého 

systému a bezchybný provoz jsou pro nás nutností,“ 

uzavírá Marek Jasič. 

s nejrůznějšími rozměry. Při příjmu musejí pracovníci 

každou paletu podle vnějších rozměrů zařadit do některé 

z předem definovaných kategorií a systém řízení skladu 

jí přidělí skladovou pozici s příslušnými rozměry. Právě 

velká variabilita palet komplikuje automatizaci, protože 

kvůli různé výšce palet není možné palety do skladové 

pozice zakládat automaticky.

Zhruba 80 % palet expedovaných k výrobním linkám tvoří 

palety smíšené, jen asi pětina palet je jednodruhových. 

„Od chvíle, kdy obdržíme objednávku z výroby, máme 

čtyři hodiny na kompletaci, expedici a dopravu palet 

k výrobní lince. Požadavky na vychystávání se během 

dne kumulují ve čtyřech špičkách. Během nich právě 

potřebujeme dosáhnout vysoké produktivity při 

Jungheinrich a FOXCONN CZ s.r.o.

Foxconn je obchodní značka společnosti Hon Hai 

Precision Industry Co., Ltd. („Foxconn“), která je 

globálním leaderem v poskytování kompletních 

řešení v oblasti IT a produkci spotřební elektroniky 

až po výrobu součástek pro komunikační a 

elektronická zařízení. Vyrábí všechny součásti 

osobního počítače s výjimkou čipů. Závod v Kutné 

Hoře byl otevřen v roce 2008. V roce 2014 byl pak 

otevřen nový sklad společnosti Global Logistics 

Solutions s.r.o. (partnerská společnost FOXCONN 

CZ s.r.o.). Nový sklad byl kompletně vybaven 

regály Jungheinrich a systémovými vozíky EKX 410. 

Najdete zde ale i čelní elektrické vozíky EFG 115, 

či nízkozdvižné s plošinkou ERE 120.

V roce 2014 bylo zprovozněno multifunkční sportovní hřiště FOXCONN, 
na jehož realizaci se podílel i Jungheinrich

Vertikální výtahové systémy Jungheinrich.
Vyhledejte jednoduše každý druh Vašeho zboží a rychle jej odeberte. 

Široký sortiment komponentů a příslušenství Vám to umožní.

• Více úložného prostoru při malé skladové ploše.

• Více bezpečnosti a ochrany pro obsluhu i zboží.


