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Seznam použitých zkratek 

Kč - Koruny české 

mm - milimetry 

ks - počet kusů 

m – metry 

JIT – (just in time) v čas 

FIFO – (first in first out) první dovnitř první ven 

LIFO – (last in first out) poslední dovnitř první ven 

5S - seřaď, setřiď, uspořádej, zdokumentuj a dodržuj  
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1 Úvod 

Skladování materiálu a hotových výrobků je důležitou části každé společnosti obzvlášť 

pak v Automotive průmyslu, kdy firmy musí splňovat mnohá kriteria, aby mohly získat 

certifikáty jako ISO 9001. 

V odvětví jako je Automotive se neustále setkáváme s velkým konkurenčním bojem, 

jelikož zájem o automobily je velký a společnosti jsou nuceny splňovat stále přísnější a 

přísnější kritéria ať už ze strany zákazníku tak i ze strany různých emisních a 

bezpečnostních norem.  

Velmi důležité je proto snižovat cenu a vyrábět své výrobky co nejlevněji. K tomu 

slouží i co nejekonomičtější skladování. Tedy takové skladování, ve kterém nám nebude 

ležet příliš mnoho financí a zároveň bude dostatečné pro výrobu.  

Skladové hospodářství je tedy nedílnou součástí výroby. Dochází zde k uskladňování 

jak materiálu, tak i hotových výrobků tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocení po celou 

dobu skladování. 

Práce ve skladu je velmi komplikovaná jelikož, zde dochází k pohybu různých typů 

přepravních strojů a materiálů a mělo by se neustále myslet na bezpečnost práce v tomto 

prostoru a také se snažit neustále tyto bezpečnostní podmínky zlepšovat. 

Důležitou součásti je rovněž materiálový tok ve skladu, kde by se mělo zamezit 

případným záměnám jednotlivých fází výrobku. Skladová plocha by tedy měla být s co 

největší kapacitou na co nejmenší ploše s jasným a přehledným materiálovým tokem.  

Cíle práce je provést optimalizaci skladu, zajistit bezpečnost a zvýšit kapacitu skladu a 

zajistit tak plynulý materiálový tok. 
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2 Teoretická východiska zadané problematiky 

Tato kapitola se bude zabývat teoretickými východisky zadané problematiky. Budou 

představeny vybrané pojmy týkající se této práce. 

2.1 Logistika 

Jedná se o řízení a toku materiálu kde zahrnuje všechny aspekty výroby od objednávek 

materiálu k výrobě až po předání zákazníkovi. Ty to činnosti se snažíme řídit tak, aby byly 

co nejrychlejší a za minimálních nákladů. [1] 

2.1.1 Historie logistiky 

Počátky vývoje logistiky byly okolo roku 1950, kdy se jednotlivé části logistických 

prvků zlepšovaly, avšak neuplatňovalo se jakékoliv propojení. 

Další fází vývoje logistiky bylo období od 1950-1970, kdy docházelo k formování 

logistické teorie a začalo výrazné uplatňování v praxi. 

 

Ve třetí fázi přichází velký rozmach logistiky a celého odvíjejícího se odvětví. [11,12] 

2.2 Skladování 

Jedná se o pojem, jenž pojednává o uložení zboží, množství zásob, objednacích 

cyklech, manipulační a skladovací technice, rozmístění a vedení zásob. [11,12] 

2.3 Typy skladování a zásobování 

Skladování dělíme podle mnoha způsobů. 

JIT - (Just in Time) je to výrobní systém, kdy vyrábíme vše na požadavek zákazníka za 

minimálních zásob výrobků i materiálu. 

Milk run - Jedná se o zásobovací systém, který je založen na neustálém doplňování a 

vykládání na předem určených místech tak, aby docházelo k co největšímu využití 

přepravních strojů. 

Kanban - systém kanbanových karet. Kdy karty neustále doprovázejí konkrétní výrobek je 

vedená jeho přesná evidence a stav zásob jednotlivých komponentů a výrobků. Tento 

systém je vhodný především do seriové opakovatelné výroby s velkým odbytem, také se dá 

velmi vhodně použít se systémem JIT.  
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FIFO-  Jedná se o cirkulaci skladovaných materiálů tak, aby docházelo k co nejmenším 

zásobám. To co leží ve skladu nejdéle, jde do výroby.   

LIFO-první se vyskladňuje zboží, které bylo nakoupeno poslední. 

5S- seřaď, setřiď, uspořádej, zdokumentuj a dodržuj. Systém pořádku na pracovištích, 

všechny věci mají své místo, kde patří, nikde se nic nepovaluje, vše je uklizeno. [11,13] 

2.4 Sklad 

Sklad je to místo, ve kterém můžeme skladovat zboží, výrobky, suroviny, jednotlivé 

součástky apod. tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení, pokud tomu nejsou přímo sklady 

uzpůsobeny např. sklad ke zrání sýra. 

Druhy skladu: 

 Sklad hotových výrobků. 

 Obchodní sklad - mění i sortiment velký množství jak odběratelů, tak 

dodavatelů. 

 Centrální sklad. 

 Expediční sklad- skladují se zde výrobky připravené k prodeji. 

 Tranzitní sklad- probíhá zde překládka zboží. 

 Sklad náhradních dílů, polotovarů, nedokončených výrobků, surovin. 

 Konsignační sklad- zboží je skladováno na riziko dodavatele. 

 

 

 

Obrázek 1: Expediční sklad [9] 
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Dělení skladů:  

 Otevřené, polootevřené, uzavřené. 

 Vnitřní (výškové, halové etážové). 

 Venkovní (stavební materiál). 

 

Obrázek 2: Venkovní sklad [5] 

Druhy skladování ve vnitřních skladech: 

 Regály. 

 Zakladače. 

 Police. 

 Stromečky. 

 Volné. 
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Obrázek 3: Regály [8] 

Sklady dále dělíme dle mechanizace: 

 Plně automatizované bez lidské obsluhy v prostorách skladovaného materiálu. 

 Automatizovaná - většinu pohybu vykonává automat. 

 Mechanizované - část přepravy je automatizovaná. 

 Vysoce mechanizované s prvky automatizace při vyskladňování spolupracuje 

s člověkem. 

 Ruční. 

2.5 Materiálový tok  

Je nedílnou součástí logistického řetězce, je to pohyb řízený, který se provádí pomocí 

manipulačních, dopravních, přepravních a pomocných prostředků. 

Materiálový tok je potřeba zajistit tak, aby zajistil: 

 Vše bylo v požadovanou dobu na očekávaném místě. 

 V požadovaném množství. 

 V zaručené kvalitě. 

Pro materiálový tok jsou typické ty to vlastnosti: Intenzita, směr, délka, výkon, 

frekvence, struktura, vlastnostmi přepravovaného materiálu, manipulační a 

dopravní technikou. 

Pokud manipulujeme s materiálem, musíme dobře znát jeho vlastnosti, to v jakém 

stavu se nachází, ty to informace nám umožní zajistit možnost materiál přepravovat rychle 

a levně. [10,11,12] 
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Obrázek 4: Materiálový tok v podniku [10] 

Materiálový tok se skládá ze tří hlavních částí: 

1. Informační tok 

 Vykresluje systém řízení a plánování. 

 Spojuje jednotlivé procesy pomocí komunikace. 

  Zabezpečuje dodávky materiálu. 

 

2. Finanční tok 

 Podává informace o finančních operacích, jedná se o Cash-flow výkaz, 

kdy sledujeme, kolik finančních prostředků máme aktuálně k dispozici. 

 

3. Tok materiálu 

 Zajišťujeme oběh zboží a materiálu v celém předvýrobním výrobním a 

dokončovacím procesu. [10,11,12] 
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2.6 Řízení zásob 

Materiálový tok se zabývá také zásobami samotného podniku, této části materiálového 

toku říkáme řízení zásob. Řízení zásob je velmi důležitou součástí podnikových aktivit. 

Pozitivní vliv:  

 Zajišťují plynulost výrobního procesu.  

 Odstraňují časový, místní a kapacitní nesoulad mezi částmi logistického 

řetězce. 

Negativní vliv: 

 Drží kapitál. 

 Spotřebovávají práci. 

 Možnost znehodnocení. 

2.7 Zásoby 

V podniku se setkáváme s mnoha druhy zásob, proto je nutné znát jejich dělení. 

Běžná zásoba - zajišťuje předpokládanou spotřebu v časovém období. 

Pojistná zásoba - slouží k vyrovnání případných odchylek. 

Technická zásoba - nepoužívá se vždy, používá se především tam, kde je materiál 

potřeba ještě potřeba nějak upravovat. 

 

Obrázek 5: Zásoby [7] 
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2.8 Manipulační jednotky ve skladu 

Jedná se o materiál nebo zboží, které není již třeba dále upravovat, a lze s ním rychle a 

bezpečně manipulovat. 

Dělení manipulačních jednotek: 

 1. řádu - slouží k ruční manipulaci (bedny, přepravky). 

 2. řádu - slouží k mechanizované nebo automatizované přepravě (palety, 

roltejnery). 

 3. řádu - slouží k dálkové přepravě (kontejnery). 

 4. řádu- slouží k přepravě, které kombinují více druhu přeprav letecké, lodní, 

nákladní. (bárky, lichtery). [10,11,12] 

2.8.1 Palety 

Jsou to manipulační prostředky, které se používají pro uskladnění předmětů, materiálů 

a výrobků. U palet lze využívat stohování, kdy poté dojde k úspoře místa. 

Druhy palet: 

 Dle materiálu (dřevěné, platové). 

 Podle jakosti (AV, A, AB, B, C). 

Dělení dle rozměru: 

 Europalety 800x1200 mm. 

 ISO palety 1000x1200 mm. 

 Atipické palety (dle požadavku zákazníka). [10,11,12] 

 

Obrázek 6: Euro paleta [6] 
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2.9 Manipulační prostředky ve skladu 

Přepravují normalizované palety z místa A na místo B. Slouží k bezpečné a rychlé 

přepravě a usnadňují chod celé společnosti. 

 Rudl - pro menší předměty. 

 Paletový vozík - pro přepravu palet nízký zdvih vše ruční. 

 Paletový vozík elektrický. 

 Vysokozdvižný vozík. 

 Vysokozdvižný vozík elektrický. [10,11,12] 

 

Obrázek 7: Vysokozdvižný vozík [4]   
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2.10 Bezpečnost 

Je to souhrn opatření, která mají zabránit poškození nebo ublížení při práci. Ty to 

opatření stanovuje zákon a zaměstnavatelé tento předpis často ještě zvětšují, proto aby 

zajistili naprostou bezpečnost. 

Problematika bezpečnosti: 

 Definice rizik (co kde se může stát jak tomu bránit). 

 Organizační a technické požadavky na místo práce pracovníka. 

 Hygiena práce. 

 Zakázané práce. 

 Zakázané pracoviště. 

 Bezpečnost zařízení. 

 Pracovně lékařské služby. 

 Osobní ochranné pomůcky, mycí čistící a dezinfekční prostředky. 

 Ergonomie. 

 Bezpečností signály a značení. 

 Proškolování zaměstnanců a externích firem působících na našem 

vnitropodnikovém území. 

 Nemoci z povolání. 

2.10.1 Bezpečnostní a ochranné pomůcky  

Bezpečnostní a ochranné pomůcky při práci jsou nedílnou součástí každé práce a 

zvyšují bezpečnost pro samotné pracovníky: 

 Helmy. 

 Vhodná pracovní obuv. 

 Rukavice. [14] 

 

Obrázek 8: Pracovní helma [8] 
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3 Analýza a rozbor stávajícího materiálového toku ve skladu. 

3.1 Představení firmy 

CTS Czech Republic s.r.o. – jedná se o americkou korporátní společnost, založenou 

v roce 1896 s pobočkou v České republice, jenž se zabývá výrobou komponentu pro 

automobilový průmysl. Pobočka v České republice se zabývá především výrobou pedálů 

do automobilů různých značek a senzorů různých typů. Výroba byla zahájena v roce 2006 

a v současnosti pracuje ve firmě CTS okolo 250 zaměstnanců.  

Firma sídlí na adrese:  Na Rovince 872, Ostrava-Hrabová 720 00 

 

Obrázek 9: CTS s.r.o. Ostrava [2] 

3.1.1 Výrobní sortiment společnosti CTS Czech Republic s. r. o 

Pobočka v Ostravě vyrábí pedály různých značek:  

 Renault. 

 Peugeot. 

 Citroen. 

 

Obrázek 10: Sortiment výrobků [3]   
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3.2 Současný stav skladového hospodářství 

Stav skladového hospodářství není vůbec vyhovující. Ve skladu není rozdělena zóna 

pro hotové výrobky a pro skladové zásoby. Materiálový tok je nestálý a často je linka 

špatně zásobována a dochází ke zpomalení celého výrobního procesu. Ergonomie skladu je 

na minimální úrovni a to proto, že neustále dochází ke zvětšování objemu výroby, a 

rozšiřování počtu strojů a linek a na druhou stranu nedošlo k rozšíření skladových prostor a 

není zde zaměstnanec, jenž by se touto problematikou čas od času zabýval. Špatné využití 

skladovacích prostor je patrné prakticky na každém metru skladu. Kdy na jednom regálu 

můžeme vidět pouze jednu krabičky případně lahvičku, a na konci regálové řady můžete 

vidět pokus o stohování balícího materiálu.  

 

Ve firmě používají tyto systémy skladování a zásobování:  

 JIT. 

 Milk - run. 

 Kanban. 

 FIFO. 

  
Obrázek 11: Nevhodně využitý prostor Obrázek 12: Špatné stohování 
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3.2.1 Současný stav v oblasti bezpečnosti 

Ve skladu se volně pohybují osoby nijak neoznačené a bez jakéhokoliv řádu usnadňují 

si cesty přes sklad a ohrožují nejen sebe, ale i chod celé firmy. Nejsou stanovena jasná 

pravidla a nikdo nedohlíží na dodržování interního předpisu o skladovém hospodářství. 

 

3.2.2 Aktuální stav skladu 

 

Obrázek 13: Aktuální skladové schéma  
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Sklad je rozdělen do několika řad, které jsou rozmístěny tak, aby sloupy, které jsou 

umístěny ve skladu, byly uprostřed regálů a zabraly tedy minimální počet skladových míst. 

V těsné blízkosti skladu se nachází lisy, kde probíhá lisování plastových částí pedálů. 

 

 

V prostorách skladu se rovněž nachází oddělení kontroly kvality, kde kontrolují kvalitu 

jednotlivých materiálových částí tak i samotný výrobek. 

Zjištěné nedostatky skladového prostoru: 

 Není rozdělen prostor hotových výrobku a skladových zásob. 

 Není vhodně určen materiálový tok. 

 Chybí vyhrazený prostor pro mistra skladu. 

 Schází bezpečnostní koridory a vyznačené bezpečné trasy pro pěší. 

 Mezery mezi regály mají rozdílné velikosti. 

 

Sklad nemá jasně rozdělen prostor hotových výrobku a skladovaných zásob, což je 

velmi důležité pro některé zákazníky. Dále není jasně vyznačen materiálový tok tak, aby 

nedocházelo k setkávání hotových a nehotových výrobku tedy, aby nedošlo k jejich 

záměně. 

Obrázek 14: Plastová část pedálu Obrázek 15: Nástavec na čidla 
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Chybí vyhrazený prostor pro mistra skladu. Schází bezpečnostní koridory pro 

přecházející zaměstnance k lisům i dalších zaměstnanců, kteří se pohybují ve skladu a 

nejsou skladníci. 

Ve skladu je značně zašpiněná podlaha a bezpečnostní čáry již nejsou v nejlepší 

kondici. 

 

Obrázek 16: Stav podlahy  

Ke skladu je připojen stan, ve kterém jsou skladovány palety a plastový obalový 

materiál na hotové výrobky. Vozíky volně projíždějí do tohoto skladu a vozí špínu 

z venkovních zaprášených prostor do prostor skladu a výroby. 

 

Obrázek 17: Stan napojený na sklad 

Budeme tedy navrhovat řešení tak, aby výjezd z tohoto skladu co nejméně zasahoval 

do samotného skladu a aby vozíky případně přejížděly přes čistící plochy. 
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3.2.3 Typy paletových regálů ve skladu 

Regály ve skladu jsou různých velikosti a typů a to z důvodu velikostí palet, které si 

dodavatelé a odběratelé žádají. 

Výška regálu je vždy nastavitelná, zde je využitá až po strop, případně po nosník haly. 

Šířka regálu je jeden metr. Regály se liší především délkami viz. Tabulka 1. 

Tabulka 1: Přehled regálů ve skladu  

Počet kusů Délka (mm) 

70 2700 

32 3300 

7 2250 

5 2400 

5 1800 

2 3270 

1 2800 

 Délka 2700 - použití na klasické europalety. 

 Délka 3300 - použití na ISO palety. 

 Délka 2250 - regály přivezené se Skotska použití na IP vzorky a nepoužívané a 

vyřazené věci.  

 Délka 2400 - zpevněné konstrukce na granulát pro lisy nosnost 2tuny na patro. 

 

Obrázek 18: Paletové regály 
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3.2.4 Typy manipulační techniky 

Ve skladu používají různé typy skladovací techniky.  

Nízkozdvižný ruční vozík - používá se v případě přepravy na menší vzdálenosti. A pro 

výklad materiálů z kamionů. 

 

Obrázek 19: Nízkozdvižný ruční vozík [4]   

Paletový ruční vysokozdvižný vozík - používá se pro začínající skladníky. Tato 

manipulační technika dosáhne téměř vždy do nejvyšších regálů ve skladu. Má elektronický 

zdvih, a je velice jednoduchý pro manipulaci. 

 

Obrázek 20: Paletový ruční vysokozdvižný vozík [4]   
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Nízkozdvižný vozík Linde T20 - složí pro rychlý převoz materiálu na linky a převoz 

hotových pedálů z linek zpět do skladu. Ty to nízkozdvižné elektrické vozíky mají ve 

firmě dvě. Je to nejčastěji používaný manipulační prostředek, je velmi rychlý a obratný a 

má velkou výdrž baterie.  

  

 

Obrázek 21: Linde T20 [4]   

Vysokozdvižný vozík Linde H60 - je to výborná manipulační technika s elektrickým 

pohonem, bohužel lze použít pouze v několika uličkách. Většinou se nepoužívá, jeho 

využití je na vyvážení odpadů do kontejneru, také se používá pro převoz těžkých balení 

s granulemi, které slouží k lisování.  

 

Obrázek 22: Linde vysokozdvižný vozík [4]   
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Vysokozdvižný vozík Bendi B 312 - má nejvyšší zdvih a vleze se do všech uliček ve 

skladu je velice obratný a manipulačně schopný na tento vozík. Tento vozík je elektricky 

poháněn. Bohužel tento typ vozíku je ve firmě jen jeden, a proto při případné poruše muže 

dojít k problémům s vykládáním materiálu a výrobku z vysokých polic v úzkých uličkách. 

 

Obrázek 23: Bendi B312 [4]   

3.2.5 Materiálový tok 

Materiálový tok ve formě je naprosto nepřehledný a chaotický tedy narušuje zachování 

shody výrobku. Na schématu můžeme vidět, jak se neustále jednotlivé fáze výrobku ve 

skladu míjejí. Rovněž nejsou určeny brány na příjezd a výjezd, proto se motá zboží 

zabalené a nachystané na export se zbožím, jenž právě dodavatel přivezl. Po kontrole 

auditora není zóna na odložení materiálů, které jsou již zkontrolovány a připraveny pro 

zařazení do skladu. Rovněž zboží, které je již auditorem zkontrolováno, není nijak 

označeno. 

Blokové schéma postupu materiálu je uvedeno na obrázku (obrázek24). 
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Obrázek 24: Blokové schéma materiálového toku 

Popis materiálového toku:  

Dodavatel přiveze zboží a vyloží jej, skladník potvrdí převzetí. 

Před vložením do regálů, proběhne kontrola auditorem, který zkontroluje, zda dodané 

zboží odpovídá kvalitou a počtem kusů. 

Hnědá - dodavatel doveze zboží a skladník ho po té zařadí do regálu na příslušné místo. 

Zelená - návoz materiálů do výroby. 

Červená - za zkladnění hotových výrobků z výroby do skladu. 

Přívoz materiálu

Vyskladnění materiálu z 
kamionu na určenou polochu

Audit materiálu

Naskaldnění zboží do skladu

Návoz materiálu do výroby

Přívoz horových výrobku a  
jejich zaskladnění 

Převoz hotových výrobků do  
prostoru k balení

Naložení odběrateli
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Fialová - převoz hotových výrobků k balení nebo obalení foliemi případně zapáskování 

obalového materiálu. 

Modrá - Převoz zboží pro odběratele. 

 

 

Obrázek 25: Schéma materiálového toku 
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3.2.6 Rozmístění Toyoty 

V této části se zaměříme na rozmístění materiálů, které se používají k výrobě pedálu 

pro Toyotu.  

Ve firmě se vyrábí pedály do těchto závodů Toyoty - Toyota Velká Británie, Toyota 

Japonsko, TPCA v Kolíně, Toyota Francie. 

 

Obrázek 26: Pedálu Toyota 07592-d Francie 

Pedál se skládá z komponentů, které jsou uvedeny v tabulce. (tabulka 2) 

Tabulka 2: Umístění materiálu ve skladu 

 Označení 
materiálu 

Množství 
použité pro 
výrobu jednoho 
pedálu(ks) Umístění materiálu ve skladu 

702-64-081C 1 L.4.1.1. 

702-95-019 1 L.7.2.1. 

702-86-001 1 K.5.2.3. 

702-02-013C 1 L.1.1.2. 

702-32-001 2 K.1.1.1. 

702-35-002 1 L.2.2.1. 

702-62-002A 1 K.7.1.1. 

702-59-017 1 K.4.1.1. 

702-57-031 1 K.1.1.2. 

702-40-005 1 k.2.2.3. 

702-25-002 1 K.1.1.3. 

702-71-003 2 G1.1.1. 

702-40-004 2 K.7.1.2. 

702-40-006 1 K.8.1.2. 

335-3550-80 0,125 Mazivo 

335-3547-80 0,125 Mazivo 

702-76-003 1 K.2.1.1. 

702-76-004 1 K.8.1.3. 
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Pedály pro společnost Toyota jsou stěžejním produktem a často dochází k velkým 

změnám v průběhu týdne a je opravdu obtížné zajistit plynulý tok linky. Proto je 

ergonomie skladového hospodářství tedy rozmístění materiálů v regálech velmi důležitým 

bodem skladového hospodářství.  

Zobrazení jednotlivých materiálů ve skladu můžeme vidět na následujícím nákrese. 

Rozmístění je na velice dobré úrovni, a to díky práci nového mistra skladu, který se na tu 

to ergonomii zaměřil a kontroluje její dodržování.  

 

Obrázek 27: Rozmístění materiálu pro Toyota 
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3.3 Počet regálových pozic ve skladu  

Sklad je specifikován na skladovací pozice kdy jedna skladovací pozice zaujímá místo 

jedné palety, vždy vhodné do daného tipu regálu. 

Tabulka 3: Počet regálových pozic aktuální stav 

Počet kusů Délka (mm) Počet paletových pozic 

70 2700 840 

32 3300 384 

7 2250 56 

5 2400 40 

5 1800 40 

2 3270 24 

1 2800 12 

Na regál o velikosti 2700 se vlezou 3 Europalety vedle sebe ve 4 patrech včetně podlahy. 

Příklad výpočtu:  

Počet regálu* počet pater* počet pozic na patro= 70*4*3=840 ks 
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4 Vyhodnocení analýzy, specifikace požadavků. 

Tato kapitola se bude zabývat vyhodnocením analýzy a specifikací požadavků tak, aby 

se daly vypracovat návrhy a varianty řešení.  

Vyhodnocením analýzy současného stavu byly zjištěny následující požadavky: 

 Rozdělit sklad na prostor pro hotové výrobky a na prostor pro skladovaný 

materiál. 

 Stanovit materiálový tok. 

 Vyhradit prostor pro mistra skladu. 

 Vyznačit bezpečnostní koridory. 

 Vyhradit prostor pro přípravu hotových výrobků na odbavení. 

 Vyhradit prostor pro přípravu a balení výrobků pro Toyotu. 

 Vyhradit prostor pro vykládání materiálu.  

 Vyhradit prostor pro kontrolní vzorky příchozího materiálu. 

 Zabránit zanášení špíny do prostoru hotových výrobků. 
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5 Návrhy řešení a jejich rozpracování v oblasti logistiky, 

umístění a rozvržení skladu. 

5.1 Otázka bezpečnosti 

Pro volný pohyb osob v okolí skladu byly určeny prostory, kudy lze procházet tak, aby 

nedošlo k jakémukoliv ohrožení. 

Při nutnosti vstupu do skladu byly vytvořeny u vstupních dveří háčky, na které byly 

umístěny bezpečnostní reflexní vesty. Všichni zaměstnanci jsou povinni tyto vesty při 

pohybu ve skladu nosit a byli o této skutečnosti řádně proškoleni. 

 

Obrázek 28: Ochranné vesty 

Pro vstup do přilehlého stanu kde se nachází především paletový a balící materiál jsou 

zaměstnanci povinni používat rovněž výstražné vesty a ochranné helmy. 

V zadní části skladu byl vytvořen koridor pro průchozí zaměstnance, kteří pracují na 

lisech a musí procházet kolem skladu. Tento koridor byl vytvořen tak, aby nevadil 

fungování skladu a zároveň zajistil bezpečný průchod. Koridor má minimální šířku 1 metr 

a je umístěn tak, aby nebyl součástí skladu. 
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Koridor je zobrazen na obrázku červeně lze vidět, že v posledním úseku již koridor 

končí, tudíž tato varianta není úplně ideální a proto, bylo navrženo celé přepracování 

skladu, tak jak je zmiňováno v práci. Poslední řada regálů, ale nemá příliš velké využití.  

 

Obrázek 29: Bezpečnostní koridor 

 

5.2 Rozmístění materiálů pro Toyotu 

Aktuální rozmístění je na velice dobré úrovni, proto je důležité nadále tento stav 

udržovat. Skladníci se musí snažit vždy myslet na to, aby materiál ve skladu pro jednotlivé 

linky byl co nejvhodněji rozmístěn. Zde, bych navrhoval při případných přestavbách právě 

materiál pro Toyotu přesunout z řad K, L do řad G, H. 
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5.3 Návrh rozmístění regálů ve skladu 

Při úvahách o prostorovém rozložení regálů, počtu regálů a velikostí regálů se situace 

neustále měnila a požadavky se upřesňovaly, proto vznikly různé varianty, z nichž, 

nakonec byly vybrány tři řešení.  

Rovněž velice důležitá byla stránka finanční, kdy bylo třeba vzít v úvahu tyto náklady: 

 Nové regály. 

 Nový nástřik podlahy. 

 Přestěhování vrat stanu. 

 Stěna mezi prostorem hotových výrobků a skladových zásob. 

 Stěhování regálů. 

 Nová skladovací technika Bendi B 312. 

Uličky pro pěší musí mít minimální šířku 1 metr. V prostorech kdy bude prostor pro 

pěší souběžně s prostorem pro manipulační prostředky, musíme zajistit průjezd tomuto 

vozíku tedy jeho šířku a přičíst ještě 0,4 m. Pokud bude manipulační stroj v dané souběžné 

uličce zatáčet je potřeba ji zde rozšířit ještě o 0,2 m. (dle ČSN 269010)  

Poměr velikostí mezi regály musí být dle požadavků výroby okolo 25 procent na ISO 

palety a 75 procent Euro palety. Tento požadavek je nutný kvůli tomu, že někteří zákaznici 

jako Renault používají ISO palety místo Euro palet. Také je nutné zachovat zpevněné 

regály na granuláty. 
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5.3.1 Varianta A 

První varianta představuje řešení, kde se snažíme plně využít skladový prostor, a dostat 

do něj co nejvíce skladových jednotek a to tak, aby byly použity stejně široké uličky, jako 

je široká nejužší ulička v aktuálním skladu.  

 

Obrázek 30: Varianta A 

V tomto návrhu dojde k značnému zvýšení kapacity a to z důvodu standardizování uliček a 

vyřazení nevhodných typů regálů. Také zajistíme bezpečnost pomocí koridoru, který 

povede kolem celého skladu tak, aby nemohlo dojít ke zranění procházejících pracovníků. 

Tento návrh je také nejnákladnější a to z důvodu nutnosti pořízení nové skladovací 

techniky, ale tu bych doporučoval pro klidný chod skladového hospodářství u všech 

variant, avšak u této varianty je téměř nevyhnutelný. 
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Tabulka 4: Počet paletových pozic varianta A 

Počet kusů (ks) Délka (mm) 
Počet paletových pozic 

(ks) 

98 2700 1176 

32 3300 384 

11 2250 88 

5 2400 40 

Celkový počet paletových pozic 1688 dojde tedy k 21 procentnímu navýšení 

kapacity skladu. 

Výhody: 

 Nový materiálový tok. 

 Bezpečnostní koridory. 

 Stejná velikost skladové plochy.  

 Rozdělení hotových výrobku a skladových zásob.  

 Prostor pro mistra skladu. 

 Lepší vzhled pro zákazníky. 

 Lepší světlost skladových prostor (z důvodu umístění světel). 

 

Nevýhody 

 Vrata od stanu jsou stále v prostoru hotových výrobků. 

 Delší trasy pro zásobování ze stanu. 
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Investice 

Pří variantě A je nutné započítat náklady, které vzniknou. Jedná se o nástřik plochy 

hotových výrobku a celkové vyčištění a nepenetrování podlahy. Postavení proti požární zdi 

tak, aby rozdělila prostor hotových výrobků a skladových zásob. Další nutnou investicí do 

tohoto skladu bude Bendi B 312, a to s důvodu nutnosti vyskladňování a naskladňovaní 

v užších uličkách. Budou nakoupeny další regálové příčky kvůli lepší ergonomii a využití 

skladu. Také dojde k přesunutí vrat stanu do prostoru, kde nebudou tolik zasahovat do tzv. 

čisté zóny tedy zóny, kde se nacházejí hotové výrobky. 

Tabulka 5: Náklady varianty A 

Potřebné Investice Cena (Kč) Firma 

Podlaha (x) 1 540 000 RIVAL Floor 

Fire wall 270 000 MV Stav 

Nová skladovací technika 
(Bendi B 312) 

1 260 000 Linde 

Regálové příčky 30 000 Regal Sistem 

Nové regály 140 000 Regal Sistem 

Přesun regálů 90 000 MV Stav 

Přesun vrata 120 000 MV Stav, PL Com, Tyros 

Ostatní náklady 200 000 CTS Corp 

Celkové náklady 3 650 000   
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5.3.2 Varianta B 

Varianta B je kompromisní řešení, které bylo navrženo z důvodu nejmenší časové 

náročnosti. Bohužel, zde vznikají určité problémy se sloupy. 

 

Obrázek 31: Varianta B 

Při této variantě dojde jen k minimálnímu posunu směrem do leva tak, aby vznikl 

volný prostor pro umístění dalších lisů. Tento návrh je nejméně nákladný a nijak 

neovlivňuje kapacitu skladu, rovněž nedojde k dlouhodobějšímu omezení provozu, 

vzhledem k pouhému přesouvání regálu tedy není nutná jejich úplná demontáž mimo 

sklad.  
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Tabulka 6: Počet regálových pozic varianta B 

Počet kusů Délka (mm) Počet paletových pozic 

70 2700 840 

32 3300 384 

7 2250 56 

5 2400 40 

5 1800 40 

2 3270 24 

1 2800 12 

Celkem 1396 paletových pozic 

Výhody: 

 Volný prostor 98,4 m2. 

 Stejná velikost skladové plochy.  

 Prostor pro mistra skladu. 

 

Nevýhody 

 Vrata od stanu jsou stále v prostoru hotových výrobků. 

 

Investice 

 

Tabulka 7: Investice varinata B 

Potřebné Investice Cena (Kč) Firma 

Podlaha (x) 1 540 000 RIVAL Floor 

Nová skladovací technika 
(Bendi B 312) 

1 260 000 Linde 

Regálové příčky 30 000 Regal Sistem 

Přesun regálů 90 000 MV Stav 

Celkové náklady 2 920 000   



 

42 

 

5.3.3 Varianta C 

Varianta C vychází z předpokladu nutnosti změny materiálového toku, ale také nabízí 

volný prostor pro lisy. 

 

Obrázek 32: Varianta C 

Dojde k přestavění stávajícího skladu a vznikne nový materiálový tok. Zároveň 

vzniknou nové prostory pro lisy. V tomto modelu jsou nejlépe umístěny vrata ze stanu, 

protože minimálně zasahují do prostoru hotových výrobků. V této variantě jsou rovněž 

bezpečnostní koridory pro průchod pěších. 

Tabulka 8: Počet paletových pozic varianta C 

 
Počet kusů Délka (mm) Počet paletových pozic 

73 2700 876 

32 3300 384 

7 2250 56 

5 2400 40 

5 1800 40 

1 2800 12 
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Počet paletových pozic 1408 

Výhody: 

 Nový materiálový tok.  

 Stejná kapacita. 

 Bezpečnostní koridory. 

 Nový volný prostor 95m2. 

 Rozdělení hotových výrobku a skladových zásob.  

 Prostor pro mistra skladu. 

 Lepší vzhled pro zákazníky. 

 Lepší světlost skladových prostor (z důvodu umístění světel). 

 Vrata ze stanu minimálně zasahují do prostoru hotových výrobků. 

 

Nevýhody 

 Delší trasy pro zásobování ze stanu. 

Investice 

Tabulka 9: Investice varianta C 

Potřebne Investice Cena (Kč) Firma 

Podlaha (x) 1 540 000 RIVAL Floor 

Fire wall 270 000 MV Stav 

Nová skladovací technika 
(Bendi B 312) 

1 260 000 Linde 

Regálové příčky 30 000 Regal Sistem 

Přesun regálů 90 000 MV Stav 

Přesun vrata 120 000 MV Stav, PL Com, Tyros 

Ostatní náklady 200 000 CTS Corp 

Celkové náklady 3 510 000   
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Srovnání  celkových cen jednotlivých návrhů. 

Tento graf nám srovnává celkové náklady na změnu skladového hospodářství jednotlivých 

variant.   

 

 
Graf 1 celkové náklady 

Nejdražší variantou je varianta C po té A nejlevnější je B.  

 

Srovnáni cen bez shodných požadavků 

V tomto grafu zobrazíme rozdíly cen při odečtení shodných nákladů. 

 

 
Graf 2 srovnání nákladů bez shodných požadavků 

Ze srovnání vyplývá, že varianta C je dražší oproti variantě B o 730 000 Kč. Rozdíl mezi C 

a A činí 140 000 Kč.  
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6 Zhodnocení navrženého řešení a přínos práce pro praxi. 

Jako nejlepší variantu řešení sem vybral variantu A, kde dojde k více než 20 

procentnímu nárůstu kapacity skladu. Zároveň bude vytvořen nový materiálový tok, který 

tento sklad umožňuje a také se zvýší bezpečnost. 

Ve vybraném návrhu je splněna většina požadavků, které si firma vyžádala. Budou zde 

vyznačeny na podlaze prostory pro balení různých druhů materiálů, rovněž zde bude u 

příjmu inspekční prostor, kde bude auditor kontrolovat stav převzatého materiálu. 

Dojde k celkovému přestavění skladu a získáme mnohém přehlednější sklad, s jasnými 

pravidly bez křížení materiálů. Rovněž budou standardizovány uličky mezi regály. 

 

Obrázek 33: Vybraná varianta s materiálovým tokem 
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Popis nového materiálového toku: 

Hnědá - dodavatel doveze zboží a skladník ho po té zařadí do regálu na příslušné místo. 

Zelená - návoz materiálů do výroby. 

Červená - za zkladnění hotových výrobků z výroby do skladu. 

Fialová - převoz hotových výrobků k balení nebo obalení foliemi případně zapáskování 

obalového materiálu. 

Modrá - Převoz zboží pro odběratele. 

 

Tabulka 10: Investice nového skladu 

Potřebné Investice Cena (Kč) Firma 

Podlaha (x) 1 540 000 RIVAL Floor 

Fire wall 270 000 MV Stav 

Nová skladovací technika 
(Bendi B 312) 

1 260 000 Linde 

Regálové příčky 30 000 Regal Sistem 

Nové regály 140 000 Regal Sistem 

Přesun regálů 90 000 MV Stav 

Přesun vrata 120 000 MV Stav, PL Com, Tyros 

Ostatní náklady 200 000 CTS Corp 

Celkové náklady 3 650 000   

 

Pro realizaci tohoto projektu bude potřeba vysokých nákladů (viz tabulka), ale dojde 

k obrovskému posunu vpřed v mnoha oblastech. Především čistota celé plochy je 

momentálně velice špatná, a proto je nutné natřít celou podlahu a vybarvit do ní jednotlivé 

barevné prostory pro různé typy použití. 

 

Jako vhodný termín pro přestavbu, považuji celozávodní dovolenou v letním měsíci. Bude 

nutné vyklidit celou skladovou plochu a vyvést regály ven po té vyčistit celou podlahu 

znovu ji natřít a postupně zavést regály zpět do skladu a usazovat dle přiloženého výkresu. 
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7 Závěr 

Tématem diplomové práce byla komplexní analýza a návrh materiálového toku ve 

skladu. Identifikoval jsem mnoho problému, které jsem následně řešil. Především se 

jednalo o úkoly týkající se bezpečnosti, materiálového toku, ergonomie a celkového 

nového návrhu skladových prostor. 

V oblasti bezpečnosti jsem navrhnul opatření, které zvýšily bezpečnost jak 

pracovníkům skladu, tak i pracovníkům, kteří jsou nuceni skladem procházet nebo se 

pohybovat v jeho blízkosti. Ty to návrhy byly již realizovány v praxi. 

Ergonomie ve skladu byla po zakreslení do výkresu shledána jako vyhovující. V části 

zabývající se materiálovým tokem, došlo k nápravným opatřením a vytvoření nového 

materiálového toku. Tento materiálový tok jde jen těžko vylepšit ve stávajícím skladu.  

 

Byla navržena tři nová skladové rozložení, které odstraňují všechny zjištěné nedostatky 

nebo alespoň vylepšují stávající stav. Na tyto návrhy byla provedena kalkulace předběžné 

ceny.  

Vybraný návrh splňuje jak požadavky ze strany firmy tak zároveň odstraňuje zjištěné 

nedostatky. Dojde k zvýšení kapacity skladu, zajištění vyšší bezpečnosti a k naprostému 

zpřehlednění materiálového toku.
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