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AUTOMATIZACE  PROCESŮ  SKLADOVÁNÍ 

Obsah prezentace : 
 

 automatizace - trend módní nebo trhem vynucený trend vývoje oboru 

 vztah automatizace skladování a pickingových operací  

 přínosy z aplikací technologie pro zahuštění prostoru pro skladování 

 technologie malé automatizace 

 technologie pro automatizované sklady 

 aspekty volby technologie při investičním rozhodování  

Zpracoval :   Ing. Petr Ševčík, O.s.Kredit, spol s r.o., únor 2012 

sevcik@kredit.cz  

použité fotografie jsou instalace výrobků Ferretto Group 
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PROCESY -  TECHNOLOGIE - PROSTOR 

Standardní procesy při skladování 
•  manipulace jednotky do/z prostoru skladování 

•  uskladnění  jednotky 

 

Technologie 
• ruční manipulační technika - ruční manipulace jednotek  

• manipulační technika s obsluhou  

• bezobslužná manipulační technika  

• regálový systém 

 

Prostor pro skladování 
•   prostor aktivně využívaný pro zaskladnění 

•   prostor nutných uliček pro manipulace unitř skladu 
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PROCESY SOUVISEJÍCÍ SE SKLADOVÁNÍM 

          VÝSTUPNÍ OPERACE 

EXTERNÍ 

       OPERACE SKLADOVÁNÍ 

          VSTUPNÍ OPERACE 

VÝSTUPY 
INTERNÍ 

INTERNÍ 
VSTUPY 

EXTERNÍ 
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TRADIČNÍ PŘÍSTUPY 

 
• manipulace pomocí ručně 

ovládané manipulační 

techniky 

 

• jednotky uskladněné ve 

stacionárních regálech 

 

• obsluha řídí a provádí 

procesy skladování 

 

• výpočetní technika je 

podpůrným prostředkem 

výkonnosti procesů 

Principem tardičního systému je "obsluha ke zboží" 
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POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA DODÁVÁNÍ  

  Charakteristika současných požadavků  

  na dodávání a distribuci 
 

 větší počet objednávek o menší hodnotě 

 menší počet jednotek v objednávce 

 stejné nebo větší požadavky na sortiment v jednotlivé objednávce 

 požadavky na rychlejší plnění požadavků  

 stále kratší kontrakty s poskytovateli logistických služeb 

 tlak na cenu 

 

  Hlavní parametry konkurenceschopnosti 
 

 rychlost 

 přesnost 

 flexibilita 

 efektivita 
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TEHNOLOGIE A VYTĚŽENÍ ZDROJŮ  

 minimalizace pohybu obsluhy 

 uvedení uskladněných jednotek do pohybu 

 vysoká hustota zaskladnění prostoru pro skladování 

 

Charakteristika dynamického skladování 

 hodnocení pomocí tradičních parametrů výkonnosti nestačí 

 rostou požadavky periodické sledování dalších parametrů typu  

využití prostoru pro skladování, využití manipulační tehniky, 

produktivita pracovníků, spotřeba energií atd. 

 rostou požadavky na kontroling a denní sledování parametrů 

typu čas, rychlost zpracování, přesnost vychystání a ztráty 

 trend - dynamické skladování 

 

Tlak na hospodárné využívání zdrojů 
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TEHNOLOGIE A VYTĚŽENÍ ZDROJŮ  

 zvláštní sestavy stacionární regálové technologie 

 technologie částečně využívající prvků dynamického 

skladování 

 automatizované systémy skladování 

Technologie pro efektivní využití prostoru pro skladování 

 úspory při investici do nových skladů 

 úspory při při vytváření nových kapacit modernizací stávajících 

skladů 

 úspory provozních nákladů v energeticky náročných provozech 

Přínosy z využití prostoru pro skladování 
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HUSTOTA ZASKLADNĚNÍ 

 

Efektivita dosažená hustou zaskladnění 

při modernizaci - změně technologie pro skladování 
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INVESTICE DO NOVÝCH SKLADŮ  

Struktura nákladů při investici do technologie zvyšující hustotu 

zaskladnění v prostoru po skladování 
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POJÍZDNÉ REGÁLY 

Pojízdné regály jsou sestaveny do bloku, obsluha regálů je  

prováděna z jediné uličky, otevírané mezi pojízdnými regály 



www.kredit.cz 12 

ASPEKTY ROZHODOVÁNÍ O AUTOMATIZACI 

Prostředí instalace 
• instalace ve stávající hale 

• instalace v nově 

budovaném skladu 

• opláštěný sklad 

Zboží k obsluze Obsluha za zbožím 

Strategie skladování a distribuce 
• charakter skladovaného zboží 

• očekávání a funkce systému  

• skladované objemy 

• rychlost obrátky  

• požadavek na picking 

Požadavek na picking  
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AUTOMATICKÝ SKLADOVACÍ SYSTÉM 

   Co je ideální automatický skladovací systém? 
 

   „Černá krabice“, maximálně naplněná jednotkami, ve 

které probíhají manipulace bez aktivní přítomnosti 

pracovníků a která v každém okamžiku na výstupu nabízí 

právě to, co je požadováno 

   Co je automatický skladovací systém v praxi? 
 

   Technická sestava, kompromisně řešící a  zohledňující 

parametry skladovaných jednotek, technické možnosti 

prostředí technologií a především požadavky a možnosti 

provozovatele  
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AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY 

 
• optimalizuje využití 

prostoru pro skladování 

• manipuluje jednotky k 

obsluze 

• redukuje počty 

pracovníků 

• redukuje chybovost 

• výrazně zkracuje čas na 

„handling“ 

• výpočetní technika řídí 

výkonnosti procesů 

Automatický skladovací systém je nositelem principu 

 "zboží k obsluze"  
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PICKINGOVÉ OPERACE 

Obsluha se nepohybuje, jednotky jsou manipulovány k obsluze 
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UKÁZKA SKLADOVANÝCH JEDNOTEK 

PROSTÉ A OHRADOVÉ PALETY       BEDNY             KONTEJNERY A  

      SPECIÁLNÍ PALETY 

http://www.sabecontenitori.it/html/cont_rete_pieghevole.html
http://www.sabecontenitori.it/html/gabbie_pallets.html
http://www.sabecontenitori.it/html/cassette_minuterie.html
http://www.sabecontenitori.it/html/pallets.html
http://www.sabecontenitori.it/html/lamiera_cont_Medio_lamiera.html
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TECHNOLOGIE AUTOMATIZACE 

Technologie typické pro automatizaci skladování 

 

 vertikální výtahové a rotační zásobníky (malá automatizace)  

 sloupové zakladače  

 systémy dopravníků 

 bezobslužné vysokozdvižné vozíky 

 speciální jeřáby 
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MALÁ AUTOMATIZACE 

Vertikální skladovací systémy 
 pro skladování drobného zboží  

 efektivní využívání výšky 

 vnitřní i vnější instalace 

 dvoustupňové řízení 
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SLOUPOVÉ ZAKLADAČE 

Provedení sloupových zakladačů  
 

podle manipulované jednotky 

 pro palety 

 miniload 

 pro tabule 

 pro kontejnery 

 

podle návrhu skladu a uspořádání regálů 

 pro práci v jedné uličce, pro práci ve více uličkách 

 pro současnou manipulaci dvou sousedních palet  

 pro skladování jedné nebo dvou palet na hloubku  

 se satelitem pro kanálové skladování 

 do opláštěných skladů - výšky do 40 m   
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ZAKLADAČ PRO OBSLUHU DVOU ULIČEK 

 Redukce počtu zakladačů 

 Sklad může být rozšířen bez navýšení počtu zakladačů 
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ZAKLADAČ PRO PALETY 
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SLOUPOVÝ ZAKLADAČ PRO KONTEJNERY 

 pro nepaletované zboží,  
uložené v kontejneru 
 

 specifické provedení 
kontejneru podle charakteru 
zboží 
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ZAKLADAČ SE SATELITNÍM EXTRAKTOREM 

 extraktor zakladače je satelitní  

   dopravník 

 sdružuje výhody kanálového  

   skladování a automatického skladu 

 maximální zahuštění prostoru 
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M I N I L O A D 

Pro jednotky typu 

  - kovové přepravky 

  - plastové bedny  

  - kartony 
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ZAKLADAČ PRO TABULOVÝ PLECH 

Příklad parametrů    - nosnost jednotky 3 500 kg   

         - rozměr jednotky   3000 x 1500 m 
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DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY 

 jsou součástí systému, navazují na 

proces za/vyskladnění 

 typ dopravníků je určen charakterem  

manipulovaných jednotek  

 transportní dráhy jsou sestavené z 

modulů dráhy a doplňků  

  manipulace a třídění  

  identifikace 

  měření, vážení  

  kontrola  
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DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM 
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OBECNÁ KRITÉRIA PRO NÁVRH TECHNOLOGIE 

ZákladnÍ parametry pro návrh technologie  

• množství jednotek k uskladnění - kapacita skladu 

• hmotnost velikost a charakter skladované jednotky 

• množství příchozího a odchozích jednotek ze skladu 

• předpoklad budoucího vývoje a potřeb 

• potřebu ochrany zboží 

• požadavky na manipulace se zbožím, požadavky na picking  

• definice možných omezení 

• požadavky na stupeň automatizace a úroveň řízení skladu 
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AUTOMATIZACE MÁ BUDOUCNOST 

Závěrem 

• vývoj technických prostředků pro skladování sleduje vývoj 

požadavků trhu a nabízí přiměřená řešení 

• před úvahou o investici musí mít provozovatel vyjasněnu 

podnikovou strategii skladování a distribuce 

• při volbě technologie je třeba zvažovat celou řadu aspektů a pro 

rozhodování uvažovat nejen pořizovací cenu technologie   

• návrh moderních systémů skladování vyžaduje systematickou 

přípravu a nejlépe ověření dynamickou simulací 

• obecně platí, že pomocí automatizovaných systémů lze 

dosáhnout několikanásobně vyšší výkonnosti 

• efektivita a úroveň řízení procesů skladování, spolu s přesností a 

rychlostí plnění se stávají významnou konkurenční vlastností  
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KREDIT - MODERNÍ SYSTÉMY PRO SKLADOVÁNÍ 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


