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ABSTRAKT 

 

Tato bakaláUská práce analyzuje současný stav skladování a manipulace s materiálem ve firmE 
SIGMAPUMYPY HRANICE, s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis dané 
problematiky. V praktické části je analyzován současný stav ve firmE a návrhy možných 
vylepšení. 
 

Klíčová slova 

 

skladování, manipulace s materiálem, Sigma pumpy Hranice s.r.o., sklad, Kardex 

 

 

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis analyses the contemporary process of storage and handling with 

substance in a company SIGMA PUMPY HRANICE Ltd. The theoretical part contains a brief 

description of the given issue. The practical part analyses the contemporary state in a 

company and the proposals of possible improvements.  
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ÚVOD 

 

V současné dobE se manipulace s materiálem a skladování stává stále více nedílnou součástí 
každé firmy. PUi správnE zvolené formE skladování a manipulaci mohou firmy výraznE ušetUit 
finance, které lze dále použít na rozvoj. Jedná se napUíklad o poUízení nových stroj], vylepšení 
podmínek pracovník]m, nebo samotné rozšíUení firmy. S neustále rostoucí konkurencí si 
tenhle fakt začínají firmy velice dobUe uvEdomovat a o odborníky pUes logistiku je daleko 

vyšší zájem. 
BakaláUská práce se zabývá problematikou skladování a manipulaci s materiálem ve firmE 
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Obsah se skládá z části teoretické a praktické. 
Teoretická část obsahuje stručné informace o manipulaci s materiálem od definice pUes 
členEní, normy, základní pojmy a jejich vysvEtlení až po fakta, proč je ve firmE správnE 
zvolená manipulace s materiálem tak d]ležitá. Dále se bude zabývat skladováním, kde je 
popsán charakter a význam skladování, a proč jsou zásoby pro firmu jednou z nejd]ležitEjších 
složek. 
Praktická část je rozdElena na dvE části. V první části je pUedstavena společnost SIGMA 

PUMPY HRANICE, s.r.o. a zp]sob, jakým Ueší problematiku skladování. Dále je zde analýza 
využívané manipulační techniky, programu pro skladování, toku materiálu a organizační 
Uešení současného skladu ve firmE. Druhá část se soustUedí na možná zlepšení se zamEUením 
na uspoUádání skladových prostor a zjednodušení procesu skladování. 
Cílem této BakaláUské práce je najít optimalizační Uešení, které by vedlo k dosažení vyšších 
výnos] společnosti. Pro dosažení maximálních výsledk] musí firmy využívat nové 
technologické trendy a veškeré procesy ve firmE zdokonalovat. Tato bakaláUská práce 
obsahuje návrhy pro zefektivnEní proces] ve firmE SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. 

 



TEORETICKÁČÁST 

 

ÚST FSI VUT v BrnE  9 

1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části je uvedena problematika manipulace s materiálem a skladování.  
 

1.1 Manipulace s materiálem 

Nedílnou součástí strojírenské výroby je manipulace s materiálem. Tadí se mezi tzv. 
netechnologické operace i pUesto, že v dnešních moderních technologiích a integrovaných 
výrobních úsecích pozorujeme splynutí s technologickými operacemi. 
Manipulace s materiálem zamEstnává velký počet pracovník] a podílí se na dobE výrobního 
procesu. Z toho vyplývá, že je velkým trvalým zdrojem rezerv a racionalizace. [5] 

 

1.1.1 Význam manipulace a definice 

Základem manipulace s materiálem je pohyb, tedy fyzické pUemís[ování materiálu.  
V dnešním pojetí má však manipulace ponEkud širší rozsah. Manipulace s materiálem 
zahrnuje pUevážnE pUemís[ování, ale i balení, skladování, vážení, počítání, mEUení a tUídEní. 
[5] 

 

1.1.2 ČlenEní manipulace s materiálem 

Základní členEní: 

 
Obr. 1.1 Základní členEní. [2] 

 

ČlenEní manipulace s materiálem z hlediska materiálového toku: 

 
 

Obr. 1.2 Hlediska materiálového toku. [2]  
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1.1.3 Normy manipulace s materiálem 

Manipulace s materiálem se Uídí pUíslušnými technickými normami. Podniky musí tyto normy 
dodržovat. V následujícím odstavci je uveden výčet nejd]ležitEjších norem: 
Tab. 1.1 PUehled norem. [19] 

ČSN 26 ř004 Manipulační jednotky. Názvosloví 

ČSN EN ISO 445 Palety pro manipulaci s materiálem 

ČSN EN 12674-2 
Rozvážkové vozíky- Čast2: Všeobecné 
provedení a zásady bezpečnosti 

ČSN EN 12674-3 
Rozvážkové vozíky- Část 3: Metody 
zkoušení 

ČSN EN 126774-4 
Rozvážkové vozíky- Část 4: Požadavky na 
provedení 

ČSN 26 ř010 
Manipulace s materiálem. ŠíUky a výšky cest 
a uliček 

ČSN 26 ř015 Skladování. Základní názvosloví 

ČSN 26 ř016 Skladování. Názvosloví sklad] 

ČSN 26 ř017 Skladování. Názvosloví ploch a prostor] 

ČSN 26 ř01Ř 
Skladování. Technologické a technicko-

ekonomické názvosloví 

ČSN 26 ř01ř Skladování. Názvosloví zásob 

ČSN 26 ř030 
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, 
bezpečnou manipulaci a skladování 

ČSN 26 ř041 
Manipulační jednotky. Jednotné modulové 
Uady 

ČSN 26 ř050 
Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. 
Všeobecné ustanovení 

ČSN 26 ř051 
Paletové jednotky. VýbEr a označení vzork] 
ke zkouškám 

ČSN 26 ř052 Paletové jednotky. Zkouška stahováním 

ČSN 26 ř053 
Paletové jednotky. Zkouška skrápEním 
vodou 
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1.1.4 Základní pojmy a názvy 

V manipulaci s materiálem se využívají následující základní pojmy a názvy, které ulehčují 
komunikaci. 

 balení: ochrana výrobku materiály pUed p]sobením mechanických, fyzikálnE chemických  
i biologických vliv] a vytvoUení pUedpoklad] pro pUepravu, manipulaci a prodej 

 dopravní tok: organizovaný pohyb dopravních prostUedk] a manipulačních zaUízení 
 dopravní proud: velikost dopravního toku vyjádUená jednotkami množství za jednotku 

času 

 dopravené množství: dopravované množství materiálu vyjádUené jednotkami hmotnosti 
nebo objemu za jednotku čas 

 jednotkový náklad: stejná hmotnost, počet kus], nebo objem materiálu ve stále stejné 
skladbE sortimentu, uloženého ve svazku na paletE, v kontejneru 

 ložné operace: náklady, vykládka, pUekládka materiálu 

 manipulace s odpadem: sbEr a organizovaný tok odpadu v celém závodu a jeho doprava  
za hranice závodu 

 manipulační jednotka: jeden nebo více kus] balených i nebalených materiál] uložených 
volnE, na paletE, nebo v kontejneru s nímž se manipuluje jako s jedním kusem 

 manipulační soustavy: tvoUí stejné nebo obdobné manipulační prostUedky. Zpravidla se  
s jednou manipulační soustavou ve výrobním procesu nevystačí a je nutné kombinovat, 
aby se dosáhlo hospodárného toku materiálu.  

 materiál: souhrnné označení pro suroviny, hotové i nedokončené výrobky a zboží všeho 
druhu i odpad. 

 materiálový proud: velikost materiálového toku vyjádUená jednotkami množství  
za jednotku času 

 materiálový tok: organizovaný pohyb materiálu ve výrobE nebo v obEhu. 
 meziobjektová doprava: doprava materiálu mezi jednotlivými objekty v závodu 

 mezioperační manipulace: pUemístEní materiálu mezi jednotlivými operacemi, nebo 

pracovišti 
 nakládka: je operace, pUi níž se materiál nakládá na dopravní prostUedek nebo  

do pUepravních prostUedk] 

 pUekládka: operace, pUi níž je materiál rovnou pUemis[ován z jednoho dopravního 
prostUedku, nebo pUepravního prostUedku na druhý dopravní nebo pUepravní prostUedek 

 regálové pole: část skladovací plochy, na níž je umístEno nEkolik regál] 

 skladovací pole: dílčí plocha skladu kde je umístEn skladovaný materiál 
 skladovací výška: maximální výška, do níž se materiál skladuje 

 skladování: organizované ukládání materiálu na místE k tomu určeném  
 technologická manipulace: manipulace s materiálem pUímo spojená s provedením operace 

technologické, kontrolní na jednom pracovišti 
 vnEjší závodní doprava: doprava materiálu mimo závod 

 vnitroobjektová doprava: doprava materiálu vykonávána uvnitU hranice jednoho objektu 

 vnitrozávodová doprava: veškerá doprava materiálu uvnitU závodu 

 vykládka: operace, pUi níž se materiál odebírá z dopravního prostUedku nebo pUepravního 
prostUedku. [2] 
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1.1.5 RozdElení materiálu 

Každý materiál má své charakteristické vlastnosti. V pr]myslu se setkáváme s mnoha typy 

materiálu. Je potUeba rozdElit tyto materiály do kategorií, kde jsou vlastnosti podobné nebo 
stejné. V tEchto kategoriích platí pro jednotlivé typy r]zná pravidla. Každý materiál vyžaduje 
odlišný zp]sob manipulace v závislosti na jeho fyzikálních vlastnostech. M]že se jednat 
napUíklad o sypký nebo kusový materiál. Klasifikace kusových materiálu byla navržena už 
pUed p]l stoletím FEM ĚFédération Européennede la Manutentioně. Tato klasifikace má 
Řskupin rozdElení, které se dále dElí na podskupiny. Postupné označení nám dává nejpUesnEjší 
popis daného materiálu a fyzikálních vlastností. NejzákladnEjší je podle tvaru.  

Tvary, které rozlišujeme: válcový Ěsvitky, cívky) 

    krychlový Ěpalety, bedny, balíkyě 
    jehlanovitý 

    kuželovitý 

    pytle a tvary nepravidelné [3] 

 

1.1.6 Zp]soby manipulace 

Jelikož není možné zvednout magnetickým zvedákem dUevo, nebo pUepravit písek  
po válečkovém dopravníku, je nutné na základE druhu materiálu volit vhodný zp]sob 
manipulace a vybrat také vhodné manipulační zaUízení. 
Níže jsou uvedeny r]zné druhy materiál] společnE s nejčastEji užívanými stroji k jejich 

obsluze. 

Svitky – patUí sem pásy plech], dráty, pásky, které tvoUí válec, jehož rozmEry jsou  
500 – 1300 mm v závislosti na typu materiálu. Pro tyto materiály jsou vhodné manipulační 
prostUedky mostové jeUáby s C-háky nebo vysokozdvižný vozík s kleštinami. UskladOují se na 
trnové regály nebo volnE na podlahovou plochu. [8] 

 

 

Obr. 1.3 Paleta se svitky. [8] 
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 Plechy – bývají standardnE umístEny na palety a pro lepší stabilitu jsou k nim 

pUipevnEny pomocí pás]. Palety mohou mít jiné rozmEry s ohledem na parametry 

skladovaného materiálu. Manipulace s plechy je zajištEna pomocí vysokozdvižných 
vozík], magnetických manipulátor], lan nebo pUísavek. Skladovat je lze jak  

ve vertikální, tak v horizontální poloze. Skladování ve vertikální poloze ušetUí 
skladovací místo, ale je náročnEjší na manipulaci. [8] 
 

 

Obr. 1.4 Skladování plech]. [8] 

 Tyčový materiál – m]že mít kruhový nebo čtvercový pr]Uez. Je uložen na paletách 
nebo volnE. Musí se minimalizovat riziko možného pr]hybu tyčí. K usnadnEní 
manipulace se materiál váže do svazk] páskou nebo drátem. NejefektivnEjším 

zp]sobem skladování je použití konzolového nebo stromečkového regálu. M]že se 
skladovat i na podlahové ploše, ale zabere velké množství prostoru. Manipulaci 

zajiš[uje vysokozdvižný vozík nebo mostový, portálový jeUáb. Používá se zde 

nakládací vidlice, kde se svazek tyčí podebere. Skladování tyčového materiálu bez 
využití regál] pUedstavuje náročnEjší manipulaci pro zamEstnance a komplikuje 
pr]bEh pravidelné inventarizace zásob. [10] 
 

 
 

Obr. 1.5 HUebenový regál se svazky. [10] 
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 Kusový materiál - efektivní manipulace s kusovým materiálem je za pomocí 
pásových, válečkových dopravník].  Dopravníky mohou využívat gravitační sílu nebo 
mohou být pohánEny. Materiál je uložen v krabicích, pytlích, pUepravkách nebo 
kontejnerech. NejčastEji se zakládá do regál].  

 Odlitkový materiál - odlitky mohou vážit od 100g do nEkolika tun. Jsou uloženy na 
paletách, menší se skládají do krabic. Efektivní skladování je použití regál], které 
musí mít vysokou nosnost. Mohou se skladovat i na podlahových plochách, což však 

taktéž zabírá zbytečnE velký prostor. Manipulaci zajiš[ujeme pomocí 
vysokozdvižných vozík] nebo pomocí mostových jeUáb]. 

 

 

Obr. 1.6 Skladování odlitk]. 

 

1.1.7 Charakteristika činnosti manipulace s materiálem 

V tabulce níže jsou shrnuta d]ležitá fakta o manipulaci s materiálem v porovnání s aktuálním 
stavem ve firmE SIGMů PUMPY HRůNICE s.r.o. Tyto data potvrzují, jak je tato činnost pro 
fungování podniku d]ležitá. 
V současné dobE se s využitím dostupných technologií vztahují k manipulaci s materiálem 
následující parametry. 
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Tab. 1.2 Porovnání literatury s aktuálním stavem ve firmE. [5] 

 fakta uvádEná literaturou  SIGMA PUMPY HRANICE 

s.r.o. Ěpr]mErná hodnota) 

celková pr]bEžná doba na 
manipulaci s materiálem  

20 - 90% 70 % 

počet manipulačních operací 
pUipadajících na jednu 

technologickou operaci  

2 - 8 3 

počet manipulačních operací 
pUipadajících na jednu kontrolní 
operaci  

2 - 6  3 

počet dElník] pracujících ve 
výrobních podnicích na úseku 
manipulace s materiálem  

20-50 % 25 % 

na 1 tunu hotových výrobk] je 
nutno pUepravit  

100 - 185 [t] 40 [t] 

manipulace s materiálem je stále nejnamáhavEjší částí strojírenské výroby 

manipulace s materiálem je oblastí s nejvEtší úrazovostí a s nejvEtší ztrátou hodnot.  

 

1.2 Skladování 
Skladování tvoUí spojovací článek mezi výrobci a zákazníky a je nedílnou součástí každého 
logistického systému. Na svEtE je odhadem kolem 750 000 skladovacích zaUízení, od 
nejmodernEjších skladovacích komplex] po podnikové sklady. Skladování má významný 
podíl na zajiš[ování potUebné úrovnE zákaznického servisu pUi co možná nejnižších celkových 
nákladech.[11] 

Skladování lze definovat jako tu část podnikového logistického systému, která zabezpečuje 
uskladnEní produktu v místE jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotUeby. 
Poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístEní skladovaných produkt]. 
NEkdy se na místo sklad používá termín „distribuční centrum“ tyto dva pojmy však nejsou 

zcela totožné. [11] 

 

1.2.1 Charakter a význam skladování 
Skladování zabezpečuje uskladnEní produktu v pr]bEhu všech fází logistického procesu. 
Existují dva typy zásob, které podnik potUebuje uskladnit a které vyžadují odlišný zp]sob 
skladování. Prvními jsou suroviny, součástky a díly druhými pak samotné hotové výrobky. 
KromE toho muže mít podnik zásoby zboží ve výrobE a zásoby určené k likvidaci nebo 
recyklaci. Tyto zásoby však u vEtšiny podnik] pUedstavují jen malý podíl z celkových zásob. 
[11] 
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1.2.2 Zp]sob skladování 
Zp]sob skladování lze rozdElit podle druhu skladovaného materiálu. Druhy materiál mohou 
být hotové výrobky, suroviny, chemikálie. Dále se mohou rozlišovat dle fyzikálních 
vlastností, jako jsou hmotnost, tEkavost, výbušnost, velikost a hustota, či dle konstrukce 

skladovacího místa, zp]sobu mechanizované obsluhy a místa uložení. 
NejčastEjší zp]soby, které se v praxi využívají, jsou: 

 UskladnEní v regálech – cílem je snadná pUístupnost ke skladovanému zboží. Manipulace 
muže být provádEna ručnE, vysokozdvižnými vozíky nebo regálovými zakladači. Regály 
jsou nejčastEji využívány pro skladování materiálu na paletách. Desky a tyčový materiál 
se uskladOuje na policích.  

 Volné uskladnEní – je využíváno pUevážnE u materiálu, který je bez obalu, napU. pUi 
skladování písku, uhlí, kameniva nebo u materiálu, u kterého by se nám nevyplatil jiný 
zp]sob uložení, napU. u skladování stroj], odlitk], tEžkých a rozmErných kus]. Pro 

částečné chránEní pUed povEtrnostními vlivy lze materiál uskladOovat v boxech nebo na 
volném prostranství. Tento typ uskladnEní je náročný na manipulační práci pUi expedici. 

 Stohování  – stohy se vytváUí z palet ve vnitUních skladovacích prostorech a k manipulaci 

slouží vysokozdvižné vozíky. Materiál se vrství do výšek, palety se uskladOují na sebe. 
Tento zp]sob pUináší PomErnE nízké skladovací náklady, pUehled o skladovaném 
materiálu a dobrou využitelnost skladované plochy. Nevýhodou je znepUístupnEní 
materiálu uloženého ve spodních vrstvách zásob. [21] 

 

1.2.3 Funkce sklad] 

Hlavní funkce skladu je pUijímat zásoby, uschovat zboží, vytváUet nebo dotváUet užitné 
hodnoty. Dále také vydávat požadované množství materiálu a manipulovat s ním. 
Nejd]ležitEjším požadavkem na sklad je ekonomické sladEní rozdílnE dimenzovaných tok]. 
Mezi nejd]ležitEjší funkce skladu patUí: 

 Zabezpečovací funkce – tato funkce musí zajistit bezpečnost pro nepUedpovEditelná 
rizika, která mohou nastat bEhem výrobního procesu. 

 Vyrovnávací funkce – zajiš[uje koordinaci a vyrovnání materiálového toku  
a materiálových potUeb z hlediska času, množství nebo kvality. 

 Spekulační funkce – zajiš[uje očekávané cenové zvýšení na odbytových  
a zásobovacích trzích. 

 Kompletační funkce – zajiš[uje specifické požadavky každé dílny nebo prodejny.  
 Zušlech[ovací funkce – pomáhá pUi zmEnE vlastností uskladnEných výrobk],  

napU. zrání, sušení, kvašení.  
 Racionalizační funkce – Sklad umožní za specifických podmínek úsporu ve výrobE. 

PUi vEtší objednávce m]že dát slevu na pUepravu. 
 Ekologická funkce – jedná se o zpEtnou logistiku. Dočasné uskladnEní materiál]m 

určených k likvidaci. 

 Informační funkce – zajiš[uje vyUízení došlého objednaného zboží a doplOování 
chybEjícího zboží. [21] 
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1.2.4 Proč udržovat zásoby 

Pro dnešní moderní dobu je charakteristické, že každá firma usiluje o zeštíhlení výrobního 
procesu. Navzdory tomuto faktu existují d]vody, proč udržovat zásoby. 
TEmito d]vody jsou zejména: 
 snaha o dosažení úspor náklad] na pUepravu 

 snaha o dosažení úspor ve výrobE 

 využití množstevních slev nebo nákup] do zásoby 

 snaha udržet si dodavatelský zdroj 
 podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu 

 reakce na mEnící se podmínky na trhu  
 pUeklenutí časových a prostorových rozdíl], které existují mezi výrobcem a spotUebitelem 

 podpora programu just-in-time u dodavatel] nebo zákazník] 

 snaha poskytnout zákazník]m komplexní sortiment produkt], nejen jednotlivé výrobky 

 dočasné uskladnEní materiál], které mají být zlikvidovány nebo recyklovány [11] 

 

1.2.5 Nákladové vazby, které je nutno respektovat v logistickém systému 

Každá inovace v podniku týkající se samotného produktu pUináší finanční zatížení.  
V situacích, kdy je nutné zavést zmEny v procesech skladování a manipulace se zásobami, se 
tyto náklady pUenesou do ceny samotného produktu, nebo lze využít finančních rezerv, které 
společnost pr]bEžnE vytváUí. Na následujícím znázornEní je zcela zUejmé, že tyto náklady 
pUedstavuji finanční zatížení pro podnik zejména v nákladech na udržení tEchto zásob,  
v nákladech na vyUizování objednávek a informatiku a v neposlední UadE pUepravních  
a skladovacích nákladech. Na posouzení managementu společnosti je rozhodnutí, zda tyto 
náklady budou zohlednEny pUi vytváUení ceny či zda využijí dosavadní rezervy. Je možné brát 
na zUetel i fakt, že pokud budou mít zákazníci možnost nahlédnout do prostor podniku, kde 

probíhají všechny procesy, budou si moci udElat vlastní názor na daný podnik. Na základE 
efektivnE zorganizovaných logistických proces] bude evidentní, že společnost vyvíjí 
maximální snahu pro uspokojení potUeb svých zákazník] a dá se tudíž odvodit i vyšší zájem  
o produkt.  
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Obr. 1.7 Nákladové vazby. [11] 
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2 PRůKTICKÁ ČÁST 

PUedstavení firmy SIGMů PUMPY HRůNICE, s.r.o. 

Výroba čerpadel v Hranicích na MoravE se datuje od roku 1ŘŘ3. Podnik proslul zejména 
výrobou vEtrných motor] jako zdroje pohonu čerpadel a dodávkami napajedel a čerpadel  
do oblasti zemEdElství.  
Zakladatelem byl ůntonín Kunz, který v krátké dobE dovedl sv]j podnik PRVNÍ 
MORůVSKÁ TOVÁRNů Nů VODOVODY ů PUMPY mezi pUední firmy u nás. V roce 

1ř12 po smrti zakladatele ůntonína Kunze došlo ke zmEnE vlastnické formy a podnik se stal 
akciovou společností. Podnik se stal součástí seskupení výrobc] čerpadel armaturv koncernu 

SIGMA. 

Firma v současné dobE zamEstnává v pr]mEru 400 zamEstnanc]. Vyrábí čerpadla pro 
pr]mysl, domácnost a zahradu. Společnost pokrývá v uvedených komoditách potUeby 
tuzemského trhu a čerpadla vyváží do evropských zemí, zemí bývalého SSSR, ůsie a oblastí 
stUedního a blízkého východu. Zajiš[uje servis jak u zavádEní nových čerpadel tak provádí 
generální opravy. Používá nejmodernEjší programy v oblasti konstrukce čerpadel a zavádí 
nové technologie. Společnost má vybudovaný systém kvality dle normy_ČSNEN ISO 
ř001:200Ř, jež je certifikovaný certifikační společností TUV NORD.  
Dodávky čerpadel smEUují zejména do oblasti:  
- potravináUství 
- chemie 

- hutnictví 
- tEžkého strojírenství 
- tEžba surovin[14] 

 

Obr. 2.1 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.  
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2.1 ůnalýza současného stavu skladování a manipulace s materiálem ve 
firmE a optimalizační Uešení  

 

2.1.1 Množství výroby 

Ve firmE SIGMů PUMPY HRůNICE, s.r.o. se ročnE vyrobí podle statistik pUibližnE 

20 500 ks čerpadel. 
Tab. 2.1 Druhy čerpadel vyrábEných ve firmE. 

Druh Počet 

OdstUedivá čerpadla 12 533 ks 

Rotační objemová čerpadla 7 570 ks 

Zubová čerpadla 219 ks 

Ponorná čerpadla 64 ks 

Pístová a plunžrová čerpadla 57 ks 

 

Ve firmE se ročnE spotUebuje cca 125 t oceli v podobE tyčového materiálu. Díky rozšiUující se 
výrobE se spotUeba oceli každý rok zvyšuje. SpotUeba oceli v roce 2016 dosáhla 126,7 t.  

 

2.1.2 PUeprava materiálu 

Schematické znázornEní pUepravy materiálu mezi jednotlivými objekty: 

Obr 2.2 Schematické znázornEní pUepravy. 
 

Sklad............................... Zahrnuje skladovací prostory, pUíjem materiálu, expedici   
Výrobní hala 1................ Výroba pr]myslových čerpadel 
Výrobní hala 2................ Výroba spotUebních čerpadel  
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Do skladu je pUivezen jak hutní materiál, tak komponenty pro složení čerpadla. V balírnE 
materiálu, která je součástí skladu se hutní materiál rozdElí dle spotUeby u jednotlivých 
výrobk]. Dále je pUevezen do výrobní haly 1 nebo 2 podle zakázky. Ve výrobní hale se 

zkompletuje celé čerpadlo. SpotUební malá čerpadla jsou balena pUímo na dílnE a jsou 
pUemístEna zpEt do skladu. Pr]myslová velká čerpadla putují do skladu, kde jsou čerpadla 

pUed expedicí balena dle balících pUedpis], které zamezují poškození výrobku bEhem 
transportu. Zabalená čerpadla jsou umístEny na expedici, a pUipraveny k odbEru. 
 

Výkres skladovací haly: 

Obr 2.3 Skladovací hala. 

 

V hale o rozmErech Ř2 x 36 m se nachází sklad hotových čerpadel, sklad MTZ, expedice, 
dElení materiálu. V současné skladovací hale jsou následující nevyhovující podmínky:  

 nedostatek prostoru: prostory jsou zaskládané a nepUehledné 

 špatné rozmístEní: zamEstnanci expedice musí pUepravovat hotová čerpadla pUes sklad 
MTZ 

 nedostačující technické zaUízení: mostový jeUáb je jen v jedné části haly, což stEžuje 
manipulaci s tEžkým materiálem 
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2.1.3 Čerpadlo Sigma Nautila 1´´ EVGU-16-8-GU-082 400 V kabel 15m 

NejvEtší podíl na produkci společnosti pUedstavuje čerpadlo Nautila 1´´ EVGU-16-8GU-

082 400 V kabel 15m.RočnE ho společnost vyrobí 4 100 kus]. Čerpadlo je složeno ze tUí 
odlitk] jedné spojovací hUídele a dalších 24 komponent] jako jsou šrouby, podložky, 
nátrubek, atd. Tento produkt má minimální odpadový materiál. Cena čerpadla činní: 7 188,- 

Kč Ěs DPHě. 
Čerpadlo Nautila 1´´ EVGU-16-8GU-082 400 V kabel 15m bylo vybráno jako reprezentant 
firmy SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.       

 

Obr. 2.4 Čerpadlo Nautila. [15] 

 

Tab. 2.2 Technické parametry čerpadla. [15] 
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Výpočty ke zvolenému čerpadlu: 

Pro efektivnEjší využití kapacit společnosti je nutné provést nEkolik výpočt] uvedených níže. 
Díky nim lze určit potUebné kroky pro optimalizaci procesu skladování a manipulaci 
s materiálem. 
Procento odpadu: hrubá hmotnost: 23,Ř6 kg 

   Čistá hmotnost: 23,75 kg 

   ガ 剣穴喧欠穴憲 噺 な 伐 č沈鎚痛á 朕陳墜痛津墜鎚痛朕追通長á 朕陳墜痛津墜鎚痛 ゲ などど    (1) 

   ガ 剣穴喧欠穴憲 噺 な 伐 態戴┸胎泰態戴┸腿滞 ゲ などど 噺 な┸のガ 

 

Objem výroby zadaného čerpadla činí: 23,83 ゲ 4 100 = 97 826 kg 

Vstupní hodnoty: 
Tab. 2.3 Vstupní hodnoty pro čerpadlo. 

Materiál  Množství  

Hutní materiál 13 952 kg 

Komponenty 83 874 kg 

 

2.1.4 Šachovnicová tabulka hmotných vztah] 

 

Základní charakteristika: 
Šachovnicová tabulka je nástrojem pro kvantitativní popis vztah] jednotlivých pracoviš[. 
Pomocí jednoduché tabulky lze popsat tok materiálu, četnost pUepravy, celkovou hmotnost 
pUepraveného materiálu nebo hmotnost jednotlivých balení pUepravených za jednotku času. 
Tento nástroj dává pUedstavu o závislosti jednotlivých objekt] a data získaná vytvoUením 
tabulky jsou hodnotná pro další analýzy a optimalizace. [1] 

 

Použité zkratky pro jednotlivé objekty: 
SKLAD M - sklad materiálu   HALA1 - výrobní hala 1 

DDLÍRNů M - dElírna materiálu   SKLAD HV - sklad hotových výrobk] 

SKLAD K - sklad komponent]   EXP   - expedice 

ŠROT  - šrotištE 
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Tab. 2.4 Šachovnicová tabulka. 

 

 

Pomocné výpočty pro vyplnEní tabulky hmotných vztah]: 
 

Sklad materiálu蝦 DElírna materiálu: 13 ř52 x 0,315 = 4 390 kg 

Sklad materiálu蝦 Hala 1: 13 952 x 0,685 = 9 562 kg 

DElírna materiálu 蝦 Hala 1: 4390 x 0,965 = 4 235 kg 

DElírna materiálu 蝦 Šrot: 4390 x 0,035 = 155 kg 

Sklad komponent]蝦 Hala 1: 83 874 kg 

Hala 1蝦 Šrot: ř7 671 x 0,00025 = 25 kg 

Hala 1蝦 Sklad hotových výrobk]: ř7 671 kg 

Sklad hotových výrobk]蝦 Expedice: 97 671 kg 

 

2.1.5 Sankey]v diagram 

Pro optimalizaci proces] je možné použít Sankey]v diagram Jedná se o metodu umožOující 
na základE p]dorysného plánku objektu a šachovnicové tabulky graficky znázornit tok 
materiálu mezi jednotlivými pracovišti. Pro grafické znázornEní je vhodné použít maticovou 
tabulku vstup – výstup, která udává pUepočtené množství pUepravovaného materiálu mezi 
pracovišti ve zvolených jednotkách. 
Takto zjištEné množství materiálu je v SankeyovE diagramu znázornEno šíUkou plných šipek, 
které současnE označují smEr toku materiálu a vzdálenosti jsou vyjádUeny délkou čáry. Pro 

vEtší názornost lze odlišit pohyb jednotlivých druh] pUepravovaného materiálu barevnE nebo 
šrafováním. 
Je vhodný k vizuálnímu posouzení stávající situace a k nalezení nového Uešení v pUípadE, že 
situace nedosahuje velké složitosti nebo jsou podmínky pro nové rozmístEní tEžko 
definovatelné pro počítačové zpracování.  
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Oblasti použití: 
Sankey]v diagram lze implementovat ve všech pUípadech, kde probíhá tok materiál], látek 
Ěpevné, kapalné, plynnéě nebo osob. 
VEtšinou je aplikován z d]vodu zobrazení a názornosti probíhajících pUevážnE výrobních 
proces]. Slouží pro optimalizaci a zlepšení využitelnosti výrobních stroj], manipulační 
techniky a hlavnE pro úsporu materiál] nebo látek. [1] 

Sankey]v diagram: 

 

Obr. 2.5 Sankey]v diagram. 
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2.1.6 Manipulační technika    

Pro manipulaci s materiálem se ve firmE využívají r]zná technická zaUízení v jednotlivých 
fázích toku zásob. 
Tab. 2.5 Manipulační technika. 

Místo Manipulační technika Počet 

DElení materiálu Boční vysokozdvižný vozík 
Transporta 

1 

Sklad hotových výrobk] Vysokozdvižný vozík Still, 
RučnE vedený 
vysokozdvižný vozík 
BALKANCAR 

1,1 

Sklad MTZ Vysokozdvižný vozík Desta 2 

Expedice Vysokozdvižný vozík Still 1 

 Paletový vozík 3 

 Mostový jeUáb 1 

 

Boční vysokozdvižný vozík Transporta 

 

 
 

Obr. 2.6 Boční vysokozdvižný vozík Transporta. [13] 

 

Parametry: 

Tab.2.6  Parametry vozíku Transporta. [13] 

Výrobce Transporta 

Typ YB50A/35 

Druh pohonu Diesel 

Nosnost 5000 kg 

Výška zdvihu 3500 mm 

Délka  4350 mm 

ŠíUka 1950 mm 

Délka vidlic 1200 mm 
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Vysokozdvižný vozík STILL 

 

Obr. 2.7 Vysokozdvižný vozík STILL. [17] 

Parametry: 

Tab.2.7  Parametry vozíku Still. [17] 

Výrobce  Still 

Typ  RX 50 

Max. hmotnost  1 000 kg  

Max. výška zdvihu  6 070 mm 

Rychlost jízdy  12,5 km/h  

NapEtí baterie 24 V 

 

RučnE vedený vysokozdvižný vozík STILL 

 

 
Obr. 2.8 RučnE vedený vysokozdvižný vozík STILL. [18] 

Parametry:  

Tab. 2.Ř Parametry ručnE vedeného vozíku STILL. [18] 

Značka  STILL  

Typ  EXV 14 

Maximální nosnost  1 400 kg  

Maximální výška zdvihu  5 466 mm 

Rychlost jízdy  6 km/h 

NapEtí baterie  24 V 
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Vysokozdvižný vozík Desta 

 

Obr. 2.9 Vysokozdvižný vozík Desta. [2] 
  

Parametry:  

Tab. 2.ř Parametry vozíku Desta. [2] 

Výrobce  Desta 

Typ  3 E 15 

Nosnost  1 500 kg  

Výška zdvihu  3 275 mm 

Rychlost jízdy  10,5 km/h 

NapEtí baterie  24 V 

 

Paletový vozík Jungheinricham 22 

 

 

 

Obr. 2.10 Paletový vozík Jungheinricham 22. [6] 

Parametry: 

Tab.2.10  Parametry paletového vozíku Jungheinricham 22. [6] 

Výrobce  Jungheinrich 

Typ  AM 22 

Nosnost  2,2 t 

Zdvih   122 mm 
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Mostový jeUáb 

 

 

Obr. 2.11 Mostový jeUáb. [4] 

Parametry:  

Tab.2.11 Parametry mostového jeUábu [4]. 

Výrobce  Jass 

Nosnost  2 000 kg  

RozpEtí  6 m 

Rychlost pojezdu mostu  32 m/min 
 

2.1.7 Skladování 
Skladování funguje na principu štíhlé výroby.  
Štíhlá výroba má nEkolik možností, které napomáhají odstranit plýtvání s materiálem. 

Do metod štíhlé výroby se Uadí: 
JIT – (Just in time)    

Metoda 5S, TPM – Total Productive Maintenance 

Kanban, SMED – Single minute exchange ofdie 

OEE – Overall Equipment Effectiveness 

Firma objednává množství materiálu a komponent] operativnE podle zakázek. EfektivnE 
využívá skladovací prostory a finanční prostUedky alokuje do rozšíUení společnosti či inovací. 
 

Pro skladování zásob společnost využívá 72 regál] od firmy SSiSchafer, které jsou 
rozmístEny dle potUeby do jednotlivých pracoviš[. 

Tab. 2.12 Počet regál] ve firmE. 

PracovištE Počet 

Sklad hotových čerpadel 21 

Skladovací plocha pUíjmu zboží 26 

Sklad MTZ 11 

DElení materiál] 6 



PRůKTICKÁČÁST 

 

ÚST FSI VUT v BrnE  30 

2.1.7.1 Skladování hutního materiálu 

Pro výrobu čerpadel Firma SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., spotUebuje ročnE zhruba  

126 t oceli v podobE tyčí.  
 

 

Obr. 2.12 Skladování tyčí. 
 

V současné dobE skladuje společnost tento materiál volnE na podlahové ploše, což pUedstavuje 
značné nevýhody. 
Nevýhody skladování na podlahové ploše: 

     - v porovnání s regály zabírá více podlahové plochy 

    - komplikovaná manipulace se skladovaným zbožím 

- častá pUekládka materiálu 

    - nebezpečí úrazu  
  

ůktuálnE využitá plocha na uskladnEní tyčového materiálu 

 

16,25 . 6  = 97,5 m2 

 

Optimalizace pro firmu by mohlo být  skladování v konzolových regálech, které by 
zmenšily plochu potUebnou pro uskladnEní tohoto materiálu. 
 

Cílem je tedy optimalizace současných prostor tak, aby se minimalizovala plocha, kterou 
tento materiál zabírá, avšak aby nenarušila plynulý pr]bEh výroby. Z tohoto d]vodu je 
d]ležité propočítat dále uvedené parametry, které vedou k určení optimálního počtu regál]. 
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Denní spotUeba materiálu 

            (2) 圏 噺 芸頂勅鎮賃継 噺 なには┸ばにのに 噺 ど┸の 建 

 

Qcelk – objem hrubé výroby v celém podniku 

E – počet pracovních dní v roce [252 dní] 
 

Skladované množství 
            (3) 芸鎚賃鎮 噺 圏 ゲ 喧 髪 潔 ゲ 圏に 噺 なば┻の 建 

            

q – denní spotUeba materiálu [t]  
p – pojistná zásoba [dny]  (20) 

c – dodávkový cyklus [dny] (30) 

 

Pr]mErná hmotnost tyčí 
            (4) 兼痛槻č 噺 講 ゲ 穴態ね ゲ 貢 ゲ 健 噺 ぬねど 倦訣 

            

d – pr]mEr tyčového polotovaru [0,1 m]  

l – délka polotovaru [6 m] と – mErná hmotnost materiálu polotovaru [kg/m3]; u ocelí pUibližnE 
7Ř50 kg/m3, u šedé litiny 6Ř20 kg/m3 

 

Počet tyčí 
            (5) 券頂勅鎮賃 噺 芸鎚賃鎮兼痛槻č 噺 なば┸のど┸ぬね 噺 のに 建検čí 
 芸鎚賃鎮 伐  skladované mno:ství 兼痛槻č 伐 hmotnost jedné tyče 

 

Nosnost jedné etáže  
Nosnost konzoly 0,5 t 

Počet sloupc] 5          (6) 

n = 0,5 ゲ 5 = 2,5 t 

Počet tyčí v jedné etáži 
            (7) 券勅痛 噺 券兼痛槻č 噺 に┸のぬねど 噺 ば 建検čí 
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Hmotnost v jedné etáži 
            (8) 兼勅痛 噺 券勅痛 ゲ 兼痛槻č 噺 ば ゲ ど┸ぬね 噺 に┸ぬぱ建 券勅痛 伐počet tyčí v jedné etáži 兼勅痛 伐hmotnsot tyčí v jedné etáži 
 

Hmotnost v jednom regálu 

            (9) 兼追勅直 噺 兼勅痛 ゲ 券 噺 に ぬぱど ┻は 噺 なね にぱど 倦訣   
            兼勅痛 伐hmotnsot tyčí v jedné etáži 券 伐 počet etáží na jednom regálu 

 

PotUebný počet regál] 

            (10) 券追勅直 噺 芸鎚賃鎮兼追勅直 噺 なば┸のなね┸ にぱ 噺 に  堅結訣á健検 

            兼追勅直 伐 hmotnost na jednom regálu 芸鎚賃鎮 伐 skladované množství 
 

Hmotnostní využití regál] 

            (11) 兼塚槻通: 噺 兼追勅直兼痛勅墜追 ゲ などど 噺 なね┸にぱなの ゲ などど 噺 ひの┻にガ 

            兼塚槻通: 伐 hmotnostní využití regál] 兼追勅直 伐 hmotnost na jednom regálu 兼痛勅墜追 伐 teoretická hmotnost 
 

Plocha regál] 

            (12) 鯨怠追勅直 噺 健 ゲ �追勅直 噺 は ゲ な┸に 噺 ば┸に 兼態 

            鯨怠追勅直 伐 plocha jednoho regálu 

l – délka tyčového materiálu [6 m]  

šreg – šíUka regálu [1,2m]  
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Celková čistá plocha pro regály 

            (13) 鯨追勅直 噺 鯨怠追勅直 ゲ 券追勅直 噺 ば┸に ゲ に 噺 なね┸ね 兼態 

            鯨怠追勅直 伐 plocha jednoho regálu 

nreg – potUebný počet regál] ve skladu 

 

Plocha na regály s uličkami  
            (14) 

Scelk= 鯨追勅直+ Sul= 14,4 + 18 = 32, 4 m2 

 鯨追勅直 伐 čistá plocha pro regály 

Sul - plocha uliček 

 

Jednou z možností, jak efektivnEji využít skladovací prostor je návrh od firmy  
PRO MůN konzolový regál.  
 

Parametry: 

Tab. 2.13 Parametry konzolového regálu. [9] 

Zatížení konzoly 500 kg 

Délka konzoly 500 mm 

Výška sloupu 3000 mm 

Počet konzol 3 ks 

Rozteč sloupc] 1000 mm 

Počet polí v celku 4 

Oboustranný 

Koncové kolíky 
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Obr. 2.13 Konzolový regál. [9] 

 

 

Ilustrační návrh počítaného regálu: 
 

 
Obr. 2.14 Ilustrační návrh. [9] 

 

Cena za jeden regál od firmy PRO MůN byla vyčíslena na:  21 336 Kč Ěbez DPHě  
          28 517 Kč Ěs DPHě 
Pro společnost Sigma Pumpy Hranice s.r.o. by nákup tEchto regál] znamená náklad ve výši:
         57 034 Kč Ěs DPHě 
Termín dodání je 5-6 týdn] od pUijetí platby. 
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P]vodní skladovací plocha na hutní materiál činí ř7,5 m2. PUi pUechodu na konzolové regály, 
které by zabraly 32,4 m2, firma m]že využít 65,1 m2plochypro jiné účely. 
Manipulace by byla zajištEna pomocí mostového jeUábu, který vede pUes celou halu.  
Manipulace mohou probíhat za pomocí:  Kleštin  
      Stahovacího rámu 

 

UspoUádání tyčí v jedné etáži: 

 

Obr. 2.15 UspoUádání tyčí v etáži. 
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2.1.7.2 Skladování odlitk] 

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., skladuje odlitky na podlahové ploše v krabicích na 
paletách, což není zcela vyhovující zp]sob, jak z hlediska manipulace, tak z pohledu 

maximálního využití skladových prostor. 
 

 

Obr. 2.16 Skladování odlitk]. 
 

Pro skladování odlitk] firma využívá ve skladu v pr]mEru 30 palet. RozmEry jedné palety 
jsou 1200xŘ00 mm. Palety jsou pUevážnE používány na odlitky.  
Plocha spotUebovaná na palety: 

 な┸に ゲ ど┸ぱ ゲ ぬど 噺 にぱ兼態 

 

Optimalizačním Uešení by mohly být paletové regály na odlitky od firmy Regalsistem 

Typ: Superbuild.  

Technické parametry tohoto regálu vyhovují potUebám skladovaných odlitk]. 
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Tab.2.14  Parametry paletového regálu. [12] 

Výška regálu 3 500 mm 

Délka regálu 2 882 mm 

Hloubka regálu 1 300 mm 

Počet úrovní  3 + zem 

Nosnost úrovnE  4000 kg 

Nosnost regálu  12 000 kg 

Kapacita regálu  12 palet 

Hmotnost regálu  133 kg 

 

 

Obr. 2.17 Paletový regál Superbuild. [12] 
 

Cena za jeden regál od firmy Regalsistem byla vyčíslena na:  9 521 Kč  
PUi koupi 3 regál] by cena činila:     28 563 Kč  
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PotUebný počet regál] 

            (15) 券追勅直 噺 芸椎銚鎮券椎銚鎮 噺 ぬどなに 噺 ぬ  堅結訣á健検 

 券椎銚鎮 伐 počet palet na jednom regálu 芸椎銚鎮 伐 počet palet 

 

Plocha regál]           (16) 鯨怠追勅直 噺 健 ゲ �追勅直 噺 に┸ぱぱに ゲ な┸ぬ 噺 ぬ┸ぱ 兼態 

            鯨怠追勅直 伐 plocha jednoho regálu 

l – délka regálu [m]  

šreg – šíUka regálu [m] 
 

Celková čistá plocha pro regály 

            (17) 鯨追勅直 噺 鯨怠追勅直 ゲ 券追勅直 噺 ぬ┸ぱ ゲ ぬ 噺 なな┸ね 兼態 

            鯨怠追勅直 伐 plocha jednoho regálu 

nreg – potUebný počet regál] ve skladu 

 

Využití regál]          (18) 鶏塚槻通: 噺 鶏銚賃痛鶏陳銚掴 ゲ などど 噺 ぬどぬは ゲ などど 噺 ぱぬ┻ぬガ 

            鶏塚槻通: 伐 využití regál] 鶏銚賃痛 伐 aktuální počet palet ve firmE 鶏陳銚掴 伐 maximální počet palet 
 

P]vodní skladovací plocha na palety s odlitky byla28 m2. PUi pUechodu na paletové regály, 
které by zabraly 11,4 m2, m]že společnost využít 16,6 m2plochy pro jiné účely. Regály by 
byly využity na Ř3,3% své kapacity. 
 

Manipulace by byla zajištEna pomocí vysokozdvižných vozík], které firma už vlastní.  
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2.1.7.3 Skladování hotových čerpadel 
Pro skladování hotových čerpadel společnost využívá 2 zp]soby. 
První zp]sob je skladování hotových čerpadel v regálech na paletách. Tato čerpadla jsou 
určeny pUedevším pro odbEratele v České republice a manipulace s nimi není náročná. 
 

 

Obr. 2.18 skladování hotových čerpadel. 
 

Druhý zp]sob je skladování hotových čerpadel v dUevEných bednách, čehož se využívá pro 

zakázky smEUující do zahraničí. V dUevEné krabici čerpadlo urazí dlouhou vzdálenost bez 

hrozby poškození produktu. 

 

 
 

Obr. 2.19 Skladování hotových čerpadel.  
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2.1.7.4 Skladování komponent] 

Komponenty pro zhotovení čerpadel jsou pUebírány od externích dodavatel] nejčastEji 
v papírových krabicích. PUebírající pracovník firmy zakázku zkontroluje dle dodávkového 
listu. U pUevzatého zboží zkontroluje stav a údaje zapíše do programu Kiss, který slouží ve 
firmE pro evidenci zásob veškerého zboží. Dále musí dodaný materiál uskladnit do regál]. 
 

 

 

Obr. 2.20 Skladování komponent]. 
 

Pro optimalizaci skladování jednotlivých materiál] by bylo vhodné využít evidence dle 
čárových kód]. Skladování pomocí čárových kód] zefektivní činnost zamEstnanc], tudíž 
celého procesu. Společnost bude mít pUehled o aktuálním stavu svých zásob. Dále zkrátí čas 
kontroly a zapisování pUijatých komponent].  
Čárové kódy se dají použít nejen pUi pUíjmu zboží, ale i pUi výdeji, firma by pak mEla vEtší 
pUehled o hotových výrobcích, které jsou pUipraveny k expedici nebo jsou již odeslány. 
PUi pr]zkumu firem, které se zabývají Uízením skladových zásob pomocí čárových kód], je 

jedním z možných dodavatel] společnost Unicod. Unicod má zkušenosti se zavádEním 
evidence zásob dle čárového kódu do Uady firem, kde implementace této inovativní metody 
zefektivnila pr]bEh toku materiálu. 
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PUíklad od firmy Unicod 

Systém Evidence skladu je postaven na identifikaci zásob Ěmateriál, výrobky, zbožíě čárovým 
kódem. Součástí dodávky je tiskárna čárových kód], pUenosné terminály se zabudovaným 
snímačem čárových kód] a programové vybavení pro komunikaci s uživatelským programem 
skladové evidence Ědále jen skladový programě. V pUípadE zájmu zákazníka, je možné dodat 
moduly ekonomického softwaru Cézar určené pro správu skladu, objednávek a komunikaci 
s datovým terminálem.[20] 

 

 

Obr. 2.21 Snímač čárových kód]. [20] 

 

Identifikace čárovým kódem: 
OdbEratel využívá pUi skladových operacích identifikaci čárovým kódem. Část zásob je 
čárovým kódem označena již pUi dodání od dodavatel]. Takovéto zboží m]že být pUi pUíjmu 
na sklad zaevidováno s využitím ručního nebo pUenosného snímače. Zboží neoznačené 
čárovým kódem bude pUi pUíjmu označeno samolepícími etiketami s čárovým kódem, které 
budou vytištEny na termotransferové tiskárnE. [20] 

 

Ekonomický softwere Cézar: 
Software Cézar G3 je systém s plnE grafickým rozhraním Windows. Generace G3 je určena 
pro menší až stUednE veliké společnosti. Podporuje nejmodernEjší technologie a formy 
komunikace se zákazníky pUi minimální náročnosti na hardware, instalaci a údržbu. [20] 

 

Termotransferová tiskárna etiket: 
Pro potUeby pr]bEžného dotisku a značení etiket s čárovým kódem se použijí 
termotransferové tiskárny Godex Uady G500 či pr]myslové tiskárny Uady EZ-2050i, popU. 
ZX1000 s dotykovým ovládacím panelem. Tisk etiket na tiskárnE bude možné zvolit ve 
skladovém programu pUi pUíjmu na sklad nebo ve skladových kartách. K tiskárnE je dodán i 
samostatný program na návrh a tisk etiket, který umožní tisk libovolných etiket mimo 
skladový program. Skladové operace ĚpUíjem, výdej, pUevod, inventuraě se provádí s pomocí 
pUenosných terminál] čárového kódu. [20] 
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PUenosný datový terminál: 
Ze skladového programu se pUenese do pUenosného terminálu CPT-Ř200 či odolnEjšího  
CPT-Ř600 aktuální soubor číselníku Ěmateriálu, výrobk], zbožíě, pUípadnE soubor objednávek. 
Na terminálu se zvolí pUíslušná operace ĚpUíjem, výdej, pUevod, inventura). Do terminálu se 
poUizují data sejmutím čárového kódu a zadáním množství či nákupní ceny v pUípadE pUíjmu 
na sklad. Terminál zvukovE i obrazovE Ěna displejiě oznámí, zda sejmutý kód je či není 
v číselníku, objednávce. Pokud je, na displeji se objeví název, eventuálnE objednané množství 
a dosud vydané množství. PoUízená data se pUenesou do skladového programu na počítači, kde 
jsou jednotlivé skladové operace zaznamenány a dokončeny. NáslednE dochází k vytištEní 
pUíslušného dokladu. [20] 

 

Komunikace datového terminálu s počítačem: 
PUenosný datový terminál komunikuje s počítačem standardnE pUes komunikační a nabíjecí 
adaptér ĚUSB nebo RS 232ě. Pokud je terminál vybaven WiFi modulem, m]že komunikovat 
s pracovní stanicí bezdrátovE po WiFi síti. GPS modul zajiš[uje bezdrátovou komunikaci 
s pracovní stanicí pUes internetové pUipojení. Bezdrátová komunikace je efektivní pUedevším 
pUi omezeném pUístupu k pracovnímu počítači z provozních či bezpečnostních d]vod] 
Ěodloučený sklad, noční provoz a jinéě. [20] 

 

2.1.8 Sigma Soft: Kiss 

Společnost SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. využívá pro Uízení zásob a pUehled výrobk] 
program KISS. 

 

 

Obr. 2.22 Program Kiss. 
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Program se využívá pro r]zné typy výroby Ěod konstrukce na zakázku, pUes kusovou 
malosériovou až po sériovou a taktéž procesníě. Společnost má nastaveno, že v kategorii 
celopodnikových IS bude podporovat vlastní informační systém. V roce 2012 byl úspEšnE 
implementován program Kiss, který mohou v rámci svých uživatelských práv aktivnE 
využívat i zákazníci společnosti.Jedná se o systém nové generace ERP II na technologické 
platformE ORůCLE.  
 

Tento celopodnikový IS Ueší následující oblasti:  
- finanční účetnictví    - workflow 

- vnitropodnikové účetnictví   - Uízení vnitropodnikové dokumentace 

- saldokonto odbEratelé - dodavatelé  - projektové Uízení 
- mzdy a personalistika   - servis údržba 

- výdejna náUadí    - metrologie 

- controlling     - plánování a Uízení výroby 

- CRM Uízení vztah] se zákazníky  - Uízení materiálu – TPV [16] 

 

V programu Kiss je zaznamenán veškerý materiál, který se ve firmE SIGMů PUMPY 
HRANICE, s.r.o. nachází. Hutní materiál i komponenty jsou dopraveny do firmy 

a zamEstnanec materiál pUevezme. Poté tento materiál zkontroluje Ěpočet, délku, ks, kvalituě  
a ručnE zadá do programu parametry dodávky a následnE zajistí rozdElení do regál]. 
 

 

Obr. 2.23 Zadávání do programu Kiss. 
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Je tedy potUebné kvantifikovat i potUebnou pracovní sílu pro jednotlivá pracovištE. 
Tab.2.15  Počet pracovník] na určitých místech ve skladu 

Sklad MTZ 5 

Sklad hotových výrobk] 3 

Expedice 2 

DElení materiál] 3 

 

2.1.9 Návrh nového skladu 

Firma SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. kv]li nevyhovujícím podmínkám a r]stu firmy 
zakoupila novou skladovací halu. V rámci realizované práce bylo navrženo následující využití 
tEchto prostor. 
Plocha nového skladu: - sklad hotových výrobk]  - 972 m2 

 - balení a expedice  - 657m2 

 - dElení materiálu  - 499m2 

 - sklad nakupovaných díl]  - 1003m2 

 

 

Obr. 2.24 Návrh nové skladovací haly. 
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Schematické znázornEní pUepravy materiálu v nové skladovací hale mezi objekty: 

 

 

Obr. 2.25 Schematické znázornEní pUepravy materiálu v nové hale. 

 

Počet pracovník] a rozmístEní pracovník] v nové hale: 
Tab.2.16  Počet pracovník] v nové hale. 

Místo Počet pracovník] 

Sklad MTZ 5 

Sklad hotových výrobk] 3 

Expedice 2 

DElení materiál] 3 

 

Hala je rozdElena na dvE poloviny. Každá polovina má po celé délce mostový jeUáb, který 
slouží k manipulaci s materiálem a dále by mohl být využit na navrženou optimalizaci 
skladování hutního materiálu. V rámci celkové inovace budou poUízeny modernEjší stroje, 
které zefektivní pracovní prostUedí. 
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2.2 Možnosti využití nekonvenčních metod a moderních skladovacích 
a manipulačních prostUedk] 

 

2.2.1 Kardex 

Jedna z nejmodernEjších technologií na trhu, které firmy mohou využívat je skladovací 
systém Kardex. Tento systém umožOuje skladovat jak malé komponenty jako jsou šroubky, 
tEsnEní, atd.,tak tEžké součásti i hotová čerpadla. Systém pracuje na principu evidence 

čárových kód], tudíž má společnost pUehled o svém skladovaném zboží. [7] 

 

Princip:  

Je možné využít Modulární samostatný vertikální výtahový systém, v nEmž jsou na pUední  
a zadní stranE jednotky vertikálnE uloženy police. Mezi nimi extraktor automaticky dopravuje 
police se zbožím do výdejového otvoru na stisknutí tlačítka, nebo na sejmutí čárového kódu. 
Díky modulární konstrukci lze Shuttle XP pUizp]sobit na požadovanou výšku jak pUed, tak 
i po instalaci, počet výdejových otvor] lze rovnEž zmEnit. V závislosti na výšce prostoru 
to znamená, že zabraná plocha m]že být snížena minimálnE o Ř5 procent v porovnání 
s konvenčními systémy. Každý regál je automaticky skenován pomocí technologie  
Optiflex - produkty, které je tUeba zaskladnit, jsou poté pUiUazeny k ideálnímu úložnému místu 
v odstupu 25 milimetr]. [7] 

 

Výhody tohoto systému jsou:  Rychlejší pUístupové časy 

     Maximální využití úložného prostoru na minimální ploše 

     PUesné stavy zásob  
     VEtší ochrana pro obsluhu a skladované zboží 
     Modulární rozšiUitelnost 
 

Názorné PUíklady:  
Shuttle XP 250/500 Ěpro malé díly a lehké zbožíě 

 
 

Obr. 2.26 Shuttle XP 250/500. [7] 
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Technické údaje: 

Tab.2.17  Technické parametry Shuttle XP 250/500. [7] 

ŠíUka  1,5Ř0 mm až 4,3Ř0 mm 

Hloubka 2,312 mm až 4,2ř2 mm  
Výška 2,550 mm až 30,050 mm 

Vertikální rychlost ůž na 0,2 m/s 

Nosnost police ůž 560 kg 

Hrubá nosnost 67/120 t 

Chlazení/mrazení Do -20϶ C 

VyhUívání  Do +60϶ C  

 

Shuttle XP 250/500 je vysoce flexibilní Uešení pro skladování a vyskladOování 
maloobjemového zboží. Jednotka o šíUi až 4,05 m pojme zboží o hmotnosti až 560 kg. Díky 
svému kompaktnímu designu lze Shuttle XP 250/500 optimálnE pUizp]sobit dostupnému 
prostoru, což zajiš[uje maximální skladovací objem na minimálním p]dorysu. Systém lze 
dále snadno upravit tak, aby plnil širokou škálu požadavk], napUíklad naskladOování zboží do 
klimatizovaných jednotek nebo v bezprašných prostorech. [7] 

 

Shuttle XP 1000 Ěpro manipulaci s nadmErným zbožímě 
 

 
 

Obr. 2.27 Shuttle XP 1000. [7] 

Technické údaje: 
Tab.2.18 Technické parametry Shuttle XP 1000 [7] 

ŠíUka  1,5Ř0 mm až 4,3Ř0 mm 

Hloubka 2,362 mm až 4,343 mm  
Výška 2,550 mm až 20,050 mm 

Vertikální rychlost ůž na 0,2 m/s 

Nosnost police ůž 1000 kg 

Hrubá nosnost 67/120 t 

Chlazení/mrazení Do -20϶ C 

VyhUívání  Do +60϶ C  
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Shuttle XP 1000 je vhodný pro skladování nadmErného zboží. Každá police má nosnost až  
1 000 kg a šíUku až 4,05 m. Proto je výtahový systém ideální pro pUípravu výdeje stUednE 
tEžkého až tEžkého zboží a určuje také nové standardy v oblasti logistiky skladování  
z hlediska nosnosti. Jeho účinnost m]že bEhem manipulace s tEžkým zbožím být dále zvýšena 
integrací volitelného jeUábu nebo mechanismu pro manipulaci s paletami. [7] 
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3 POPIS PTÍNOS¥ VYPLÝVůJÍCÍCH Z NůVRŽENÝCH OPůTTENÍ 

V této kapitole budou shrnuty veškerá navrhnutá opatUení pro firmu SIGMA PUMPY 

HRANICE, s.r.o.  

 

1) Optimalizace skladování hutního materiálu: 

Současný stav: Skladování na podlahové ploše zabírá ř7,5 m2 

Navržená optimalizace: Konzolové regály od firmy: PROMAN 

Dva regály zaberou plochu 32,4 m2, 65,1 m2plochy m]že být využito jiným zp]sobem. 

Náklady na provedení dané optimalizace: 57 034 Kč Ěs DPHě 
 

2) Optimalizace skladování odlitk]: 
Současný stav: Skladování na zemi zabírá 2Ř m2 

Navržená optimalizace: Regály od firmy: Regalsistem 

TUi regály, které zaberou plochu 11,4 m2, firma m]že využít efektivnEji 16,6 m2 

Náklady na provedení dané optimalizace: 2Ř 563 Kč Ěs DPHě 
 

3) Optimalizace skladování komponent]: 
Pro skladování komponent] byla navržena optimalizace v podobE zavedení čárových kód]. 
Po pr]zkumu firem, které se zabývají skladováním pomocí čárových kód], byla doporučena 
firmu Unicod. Firma dodá všechna potUebná zaUízení pro zavedení systému do firmy. Tato 

optimalizace by zrychlila, zpUesnila a ulehčila práci pUi pUejímání, kontrole a zaUazování 
pUijatého zboží na sklad. 

 

4) Navržení nové skladovací haly  
Tab. 3.1 Porovnání nové a současné haly.  

Místo Současný stav [m2] Navržený stav[m2] Rozdíl [m2] 

Sklad hotových 
čerpadel 

870 972 +102 

Balení a expedice 695 657 - 67 

DElení materiálu 452 499 +47 

Sklad nakupovaných 
díl] 

983 1072 +89 

celkem 3 000 3 200 +200 
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Díky novému rozmístEní a zvEtšení skladovací haly o 200 m2 jsou vytvoUeny podmínky pro 

efektivnEjší pr]bEh proces]. Nová skladovací hala se bude zaUizovat částečnE stroji a regály 
ze staré skladovací haly. Budou zde však i nové stroje a nová technika pro zefektivnEní práce. 
 

5) Optimalizace pomocí systému Kardex: 

Kardex je nejmodernEjší skladovací systém, který je dostupný na trhu.  
Byl uveden pUíklad od firmy: Kardex-remstar 

Shuttle XP 250/500 byl zvolen pro skladování komponent] ĚtEsnEní, podložky, šroubkyě 
Shuttle XP 1000 byl zvolen pro skladování tEžkých díl] a hotových čerpadel 
Výhody pUi využívání systému Kardex jsou zejména:  

 Rychlejší pUístupové časy 

 Maximální využití úložného prostoru na 
minimální ploše 

 PUesné stavy zásob 

 VEtší bezpečnost a ochrana pro obsluhu a 

skladované zboží 
 Modulární rozšiUitelnost 
 Celkové zvýšení efektivity a produktivity 

ve skladu 
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4 ZÁVDR 

 

Tématem této bakaláUské práce je manipulace s materiálem a skladování. Práce je rozdElena 
na teoretickou a praktickou část. V úvodní části se nachází stručný výOatek teoretických 
poznatk] dané problematiky, jež jsou následnE využity pro optimalizační Uešení  
ve společnosti SIGMů PUMPY HRůNICE, s.r.o. 

Teoretická část pUibližuje základní členEní manipulace s materiálem, význam, definice, normy 
a zp]soby. Je zde také popsán charakter a význam skladování, zp]soby skladování  
a nákladové vazby, které probíhají v podniku. 

Praktická část práce se vEnuje možným zmEnám, které zefektivní procesy související se 
skladováním a manipulací s materiálem ve společnosti SIGMů PUMPY HRůNICE, s.r.o. 

Tato společnost se zabývá výrobou čerpadel. PUi analýze současných postup] ve společnosti 
byly zjištEny podstatné nedostatky, které snižují potencionální výnosy společnosti. Kapacita 
skladu není zcela optimální pro zajištEní plynulé výroby produkt], vnitUní uspoUádání 
skladovací haly je nesystematické, hutní materiál a odlitky zabírají velkou část podlahové 
plochy, kde jsou volnE uloženy, a skladované komponenty postrádají systém evidence. 
Na základE analýzy byla navrhnuta optimalizační Uešení pro novE vybudovanou skladovací 
halu. Pro vnitUní prostory haly je doporučeno systematické uspoUádání, což zjednoduší tok 
materiálu ve firmE. K vybavení nových skladovacích prostor bylo navrženo využít produkty 
společností PRO MůN, Regalsistem, Unicode a skladovací systém Kardex. 
Pro skladování hutního materiálu by bylo možné využít konzolového regálu od společnosti 
PRO MůN. Náklady na nákup dvou konzolových regál] jsou ve výši 57 034 Kč s DPH. 

Společnost Regalsistem nabízí vhodné Uešení pro skladování odlitk]. Jednalo by se o tUi 
paletové regály, jejichž koupE by pUedstavovala náklad 2Ř 563 Kč s DPH.  

U skladovaných komponent] není hlavním problémem samotné úložištE, ale zp]sob evidence 
tEchto zásob. Tento nedostatek by mohl být odstranEn využitím služeb společnosti Unicode, 
která nabízí program na skladování zásob pomocí čárových kód] jednotlivých produkt]. 
Finanční zatížení SIGMů PUMPY HRůNICE, s.r.o. by se odvíjelo od individuální nabídky 
společnosti Unicode.  
Poslední navrhovanou zmEnou je využití skladovacího systému Kardex, který urychlí 
manipulaci se zásobami, maximalizuje využití volných kapacit skladovacích prostor  
a pUedstavuje vEtší ochranu pro obsluhu a skladované zásoby. Nabízí využití pro širokou škálu 
zásob od malých šroub] a tEsnEní až po čerpadla velkých rozmEr]. 
Jelikož je skladování d]ležitým článkem pro výrobu společnosti SIGMů PUMPY 
HRANICE, s.r.o., mEla by společnost zvážit optimalizační návrhy v tomto úseku. Doporučené 
zmEny minimalizují v současné dobE využitou podlahovou plochu pro skladování zásob, 
zefektivní tok a evidenci materiálu, zjednoduší práci zamEstnanc]m, což m]že vést k lepšímu 
využití kapacit podniku a v konečném d]sledku ke zvýšení celkového obratu společnosti.
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL¥ ů ZKRůTEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

c [dny] dodávkový cyklus 

d [m] pr]mEr tyčového polotovaru 

E [dny] počet pracovních dní v roce 

l [m] délka polotovaru  

mtyč [kg] pr]mErná hmotnost tyčí 
met [t] hmotnost v jedné etáži 
mreg [kg] hmotnost v jednom regálu 

mvyuž [%] hmotnostní využití regál] 

n [t] nosnost jedné etáže 

ncelk [ks] počet tyčí 
net [ks] počet tyčí v jedné etáži 
npal [ks] počet palet na jednom regálu 

nreg [ks] potUebný počet regál] 

q [t] denní spotUeba materiálu 

p [dny] pojistná zásoba 

Pakt [ks] aktuální počet palet ve firmE 

Pmax [ks] maximální počet palet 
Pvyuž [%] využití regál] 

Qcelk [t] objem hrubé výroby v celém podniku 

Qpal [ks] počet palet 
Qskl [t] skladované množství 
S1reg [m2] plocha jednoho regál] 

Scelk [m2] plocha na regály s uličkami 
Sreg [m2] celková čistá plocha pro regály 貢 [kg/m3] mErná hmotnost materiálu polotovaru 

MTZ 
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