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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá jedním z prostředků, jak zrychlit výdej zboží 

ze skladů, kterým je umístění zboží ve skladě v optimálním rozmístění pro výdej. 

Dobře navržené rozmístění dokáže uspořit hodně prostředků (pracovních sil, velikost 

skladu, …) s minimálními přidanými náklady a naopak chybné rozmístění může vést 

až ke ztrátě zákazníků, která se špatně vyčísluje. 

Velkou částí diplomové práce je vytvoření simulátoru skladu, aby bylo možné 

otestovat navržená řešení. Simulátor musí oproti realitě mít ochranné prvky 

před situacemi, které by se v realitě vyřešily selským rozumem (např. skladník 

čekající na uvolnění pozice ve skladu, kterou musí uvolnit on). 

Hlavní část práce tvoří algoritmy optimalizující rozmístění zásob a jejich 

návrhy, analýzy, porovnání a ozkoušení na modelu skladu. Výchozím modelem 

pro rozmístění zásob bude náhodné rozmístění po skladě. Z větší části se bude jednat 

o analýzu existujících řešení, neboť rozmístěním zásob ve skladech se zabývají celé 

týmy profesionálů na plné úvazky. 

Mé znalosti v oblasti logistiky vychází z dlouhodobé práce v internetovém 

obchodu s mnoha sklady různých druhů a miliony kusů zboží skladem. V rámci 

svého zaměření jsem se musel postupně naučit logistické procesy od objednání zboží 

zákazníkem až po jeho výdej a případný zpětný příjem. 

1.1 Logistika 

Pod logistikou rozumíme koordinované přemisťování hmotných prostředků 

v prostoru a v čase, včetně příslušných nehmotných toků, při vynaložení přiměřených 

nákladů a při plném uspokojení zákazníka. (Horáková, a další, 1999 str. 13) 

Definice logistiky není v dnešní době ustálená a jednotná. Jsou skupiny, 

které pod logistikou vidí pouze přemísťování zásob a zboží. Naopak jiné skupiny 

do ní v různé míře zahrnují i skladování. V rámci práce se budu zabývat logistikou 

ve významu přesunu zboží a jeho dočasného skladování, nikoliv skladování 

neúspěchů (v blízké době neprodejné zásoby, poškozené zboží apod.). Dalším 

omezením logistiky v rámci práce je to, že mě zajímá pouze část ve skladě převážně 

se zaměřením na rychlost vyskladnění. 
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1.1.1 Cíle logistiky 

Základní cíle logistiky jsou protichůdné (rychlost, dostupnost, cena) a jde vždy 

o nastavení cílů toho, pro koho se daná problematika řeší. 

Nejrychlejší řešení pro výdej má sklad typu nápojového automatu. Veškeré 

zboží je dostupné okamžitě na pozicích, které mají zanedbatelné časové rozdíly. 

Při zvětšujícím se množství zboží se podobné řešení stává velice nákladné a poté 

i nemožné. 

Dostupnost, neboli mít dostatek zboží ve svém skladě, se zlepšuje pomocí 

zvětšování zásob. Při větším množství zboží skladem je potřeba větší sklad (vyšší 

náklady) a pro zrychlení záleží na rozmístění v rámci skladu. 

Náklady na skladování se promítají do závěrečné prodejní ceny bez závislosti 

na tom, zda se skladují polotvary k další výrobě nebo jen hotové výrobky k prodeji. 

Ideálním řešením je nemít žádné sklady, ale v případě obchodů se bez zhoršení 

rychlosti a dostupnosti skladů nezbavíme. 

1.1.2 Řízení zásob 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové (průměrné) úrovni 

a v takovém složení, aby byla zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož 

i pohotovost a úplnost dodávek odběratelům, přičemž celkové náklady s tím spojené 

by měly být co nejnižší. (Horáková, a další, 1999 str. 69) 

Z uvedené definice vyplývá, že snížení nákladů lze provést dvěma způsoby. 

Prvním je předpovídání potřeby zásob a druhým je snížení nákladů v rámci skladu. 

První způsob je dost závislý na důvodu zásob (polotvary do plánované výroby, 

prodej zákazníkům, …) s různou šancí na přesnou předpověď. Tímto způsobem se 

v rámci práce nebudu zabývat, neboť nemám specifikován účel skladování a způsob 

sám o sobě by byl více než vydatný na diplomovou práci. 

Zajímavým prvkem při řízení zásob pro mě bude snižování nákladů pomocí 

rychlosti výdeje a možnosti větší využitelnosti skladu při jeho stejné konfiguraci 

a počtu zaměstnanců. 
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1.1.3 Definice logistických pojmů 

 Druh zboží 

o Zboží se stejnými vlastnostmi (typ, barva, stav, …) 

o Položky jednoho druhu je možné navzájem zaměnit 

 Lokace 

o Skladovací pozice pro zboží ve skladě 

 Objednávka 

o Příkaz k výdeji zboží ze skladu 

o Obsahuje množství a druh zboží 

 Pás 

o Zařízení sloužící k přesunu zboží po skladě 

 Příjem zboží 

o Po obdržení zboží od dodavatele je zboží na této pozici 

 Výdej zboží 

o Pozice ve skladu, kde zboží sklad opouští 

 Zdroj 

o Skladník, pás nebo jiný prostředek sloužící k přesunu zboží 

1.1.4 Sklad 

Nemalou součástí zajišťující rychlost zpracování objednávek je fyzická 

struktura a vnitřní organizace skladu. Druh a velikost skladu se volí dle druhu 

a množství skladovaných zásob. Tato práce se zabývá sklady pro výdej zboží 

zákazníkům s velkým množství malých objednávek. 

1.1.4.1 Organizace skladu 

Prvotní organizační strukturou můžeme brát strukturu, kterou definuje 

následující citát: „Tady není nepořádek, jen systém uložení věcí, který ostatní 

nechápou.“ Taková struktura funguje jen do chvíle, dokud v ní nemá začít pracovat 

někdo jiný. Navíc od určitého množství položek ve skladu by vyhledání trvalo příliš 

dlouho a nemuselo by být úspěšné. Zkuste si najít jeden druh zboží mezi cca 215 

tisíci druhy (počet druhů zboží v obchodě Alza.cz (Alza.cz, 2018)). 

Z výše uvedených důvodů budu v rámci celé práce předpokládat, že se vedou 

přesné záznamy o pozicích všech položek. 
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1.1.4.2 Vnitřní skladba skladu 

Základními částmi skladu je příjem, výdej a skladovací prostor (lokace). Vše je 

spojeno prostředky pro přesun jednotlivých položek (skladníci, pohyblivé pásy, 

vozíky, …). 

Mnoho menších skladů má spojen příjem a výdej do jednoho prostoru, 

ale BÚNO můžeme předpokládat s odděleným příjmem a výdejem. Po převedení 

vnitřní struktury skladu do orientovaného grafu bude příjem znamenat vstup do grafu 

a výdej výstup z grafu. Zda se fyzicky nachází na jednom místě, není důležité. 

1.2 Plánování a rozvrhování 

Velká část práce se bude zabývat myšlenkami, které spadají do oboru 

plánování a rozvrhování. Neboť mi jde o naplánování výdeje s omezenými 

možnostmi. 

1.2.1 Plánování 

Plánování se zabývá volbou a organizací akcí, které mění stav systému. 

(Barták, 2017) 

1.2.1.1 Cíle a vlastnosti 

Plánování hledá cestu ke splnění řešení s danými podmínkami ve stavovém 

světě. V rámci plánování jde také o optimalizaci naplánovaných akcí. Plánování 

obsahuje základní vlastnosti, kterými jsou: 

 Konečnost 

 Pozorovatelnost 

 Determinismus 

 Omezenost cílů 

 Sekvenčnost plánů 

 Časové trvání 

 Online/offline plánování (změna stavu systému během plánování) 

Pro potřeby práce uvedené vlastnosti nastavíme následovně: 

 Konečný systém 

o Sklad je omezen svoji velikostí a aktuální konfigurací 
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 Plně pozorovatelný systém 

o Je známo výchozí rozmístění zboží ve skladě 

o Ví se o každém pohybu zboží, takže lze jeho pozici zaznamenat 

 Částečně deterministický systém 

o Pohyb v rámci skladu je deterministický 

o Zákaznické objednávky jsou náhodné s danou pravděpodobností 

 Omezené cíle 

o Cíle jsou omezeny na možné pozice v rámci skladu 

 Sekvenční plány 

o Plán obsahuje posloupnost pozic, které má zboží ve skladě 

nabýt 

 Neimplicitní čas 

o Posun po páse, přenesení skladníkem apod. jsou akce s jistým 

časem trvání, který může trvat různou dobu 

 Online plánování 

o Stav skladu se mění (posun zboží, nové objednávky, doručení 

od dodavatele, …) 

o Jsou potřeba dostatečně rychlé plánovací algoritmy nebo takové, 

které budou počítat s možnou změnou 

1.2.1.2 Problémy plánování 

Ve zjednodušeném modelu lze převést plánování na obyčejné hledání cesty 

v grafu, ale se zvětšujícím se počtem druhů a počtu prvků se graf neúnosně zvětšuje. 

5 míst, 3 hromady, 100 kontejnerů, 3 roboti => 10
277

 stavů => tj. 10
190

 krát 

více než jsou největší odhady počtu částic ve vesmíru (Barták, 2017) 

Východiskem je omezení plánovací domény. Ne všechny stavy jsou 

dosažitelné a ne všechny akce jsou přínosné. Dalším omezením je přidání dalších 

omezujících podmínek, které sice můžou zabránit vyhledání optimálního řešení, 

ale bez nich bychom nemuseli v omezeném čase získat řešení. 

Existují mnohé další způsoby, jak se rychleji dostat k co nejoptimálnějšímu 

plánu. Nebudu se zde o nich rozepisovat, místo toho doporučím předmět Plánování 

a rozvrhování profesora Romana Bartáka, kde jsou tyto způsoby během několika 

přednášek probrány. 
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1.2.2 Rozvrhování 

Rozvrhování se zabývá optimální alokací zdrojů dané množině úloh v čase. 

(Barták, 2017) 

Plánováním se získají plány, které řeší daný problém. Rozvrhování vytvořené 

plány pomáhá uvádět do reality. Pro rozvrhování se používá Grahamova notace, 

která definuje charakteristiku zdrojů, charakteristiku úloh a kritérium optimalizace. 

V případě této práce zdroji budou skladníci a technologie ve skladě, úlohy 

se budou týkat přesunů zboží po skladě a kritériem je optimalizace rychlosti vydání 

zboží. Největší zátěží pro rozvrhování bude naplánování přeskladnění zboží 

na prostředky tak, aby nebyly zbytečně brány zdroje pro vyskladnění. 
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2 Analýza 

V kapitole analýzy bych se rád podíval na řešený problém z obecného hlediska 

bez omezení na jednotlivá řešení, případně jen s jejich lehkou specifikací. Mnoho 

faktů beru ze své osobní zkušenosti a školení na pracovní pozici, která vyžadovala 

podrobné pochopení jednotlivých procesů ve skladu největšího českého 

internetového obchodu, kam jsem kvůli této diplomové práci nastoupil. 

2.1 Specifikace problému 

Pozice uskladněných zásob je po jejich existenci ve skladu tím nejvíce 

určujícím prvkem pro jejich rychlé vydání. Do rychlosti výdeje budu uvažovat čas 

od příjmu informace o požadavku na výdej zboží po chvíli, kdy zboží bude na výdeji 

ze skladu. Následující kroky určující rychlost obdržení žádaného zboží již nezávisí 

na oblasti, které se zabývá tato práce (vnitřní uspořádání skladu), ale často na výběru 

dodání (osobní vyzvednutí, druh dopravy) a vzdálenosti skladu od žadatele o zboží. 

Ideálním řešení pro rychlost výdeje by bylo řešení užívané ve fast-foodových 

restauracích, neboli mít všechno hned po ruce a průběžně dané zásoby doplňovat. 

Ideální řešení je se zvyšujícím množství zboží hůře realizovatelné, protože množství 

věcí, které můžou být tzv. po ruce (cca do 10 metrů od výdeje zboží), je omezené 

svým objemem. Od určitého množství není možné mít alespoň jeden kus od každého 

druhu zboží tzv. po ruce. 

Řešení nevyžadující téměř žádné skladování se provádí např. v leteckém 

průmyslu, kde se při stavbě letadel dováží věci přesně na čas. Jenže dané řešení 

přináší mnoho problémů. Buď je potřeba průmysl, který vyrábí přesně na určený čas, 

nebo se problém uskladnění přenáší na sklad mezi výrobou jednotlivých kusů 

a odběratelem těchto kusů. Dalším problémem je ideální předpověď odběru zboží. 

Problematikou předpovědí zájmu o zboží se zabývá mnoho firem a žádná nedává 

stoprocentní záruku předpovědi. Navíc nepředpověditelné události, ať už přírodních 

katastrof (globální výpadek pevných disků při povodních v Thajsku v roce 2011) 

nebo nehod při výrobě a převozu, ruší plány dodávek zboží. Bez předpovědí je 

možné vyrábět přímo na objednávku, ale doby doručení se tím extrémně prodlužují 

(doprava z Asie do Evropy lodí trvá přibližně měsíc). 
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Zde probíraným řešením rychlosti výdeje bude skladové řešení dodávání zboží 

s lehkou možností předpovědi zájmu o jednotlivé kusy. Předpověď bude vycházet 

z odběru jednotlivého zboží v historii. Nové položky budou přebírat historii 

obdobného druhu zboží. 

2.2 Omezující podmínky 

Základní omezující podmínkou je nákladnost řešení. Řešení typu posuvného 

pásu fungujícího jako fronta pro každý druh zboží s rychlým způsobem sběru 

na výdej je sice účinné řešení, ale ať už vybudování takového skladu nebo jeho 

údržba by vyžadovala tak velké zdroje, že by v reálu nebylo pro ztrátovost 

využitelné. 

Algoritmy musí počítat s omezenými kapacitami přepravy po skladu. 

Při velkém množství objednávek není vhodné přesouvat zboží v rámci skladu, 

aby zbyly kapacity pro výdej, ale naopak je potřeba takovéto přesuny plánovat 

na časy menší zátěže skladu. 

Náročnost algoritmů může být omezující ve chvíli, kdy by algoritmus byl 

natolik náročný, že by nebylo reálné ho včas spočítat. Takovým algoritmem by byl 

algoritmus obsahující časté počítání ideální pozice pro každou položku ve skladě. 

Například obchod Mall.cz měl v roce 2014 140 tisíc druhů zboží a 3 miliony 

objednávek (Mall.cz, 2015) (tj. jednu za 10 vteřin). Při jedné lokaci pro jeden druh 

zboží, výpočtu vhodnosti každého druhu zboží na každé pozici a spouštění při každé 

objednávce by algoritmus na výpočet vhodnosti byl spuštěn 1,96 x 10
9
 každou 

vteřinu. Ve výsledném čísle není zahrnuta náročnost výpočtu, práce s výsledky, více 

lokací na druh zboží a volné lokace. Všechny tyto proměnné zvyšují potřebný počet 

instrukcí až několikanásobně. 

2.3 Přístupy zrychlující výdej 

2.3.1 Umístění zásob 

Vzdálenost nejbližších položek druhu zboží určuje nejkratší možnou dobu 

pro výdej daného druhu. Bez uvědomění si tohoto základního poznatku při úvahách 

nad algoritmy se může celkovému času uškodit. 
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Zásadní podmínkou při umisťování je fyzická velikost zboží versus velikost 

pozice, kam se má dané zboží umístit. Je zcela zřejmé, že větší zboží než je zbývající 

místo na pozici, nelze na tuto pozici vložit. V případě, že je několik kůsu zboží 

v jedné krabici, lze tyto kusy rozdělit a poté se při přepravě po skladě chovat 

k tomuto zboží jako k jednotlivým částem původní krabice a ne jako k jednomu 

kusu. To znamená, že X kusů zabere X pozic na páse na rozdíl od jedné, 

kterou zabraly společně v krabici. 

Prodejnost zboží neboli očekávané množství určitého druhu prodané v blízké 

době může při použití v algoritmu pro uskladnění zboží výrazně zrychlit následné 

jeho vydání ze skladu. Například uvažujme 2 pozice (10 a 20 vteřin od výdeje) 

a 2 druhy zboží (A desetinásobně prodávanější než B). Pomocí jednoduché 

kombinatoriky lze spočíst, že při A na rychlejší lokaci je průměrný čas výdeje 

        

  
      vteřin, zatímco při A na pomalejší lokaci je průměrný čas výdeje 

        

  
      vteřin. Z uvedeného příkladu lze vidět, že zarovnání ve skladě 

dle prodejnosti může přinést výrazný rozdíl. 

Při posuzování uskladnění dle prodejnosti lze vnímat i párovaní prodávaného 

zboží. Některé zboží může mít vysokou prodejnost, i když se samostatně téměř 

neprodává, ale prodává se s mnoha druhy zboží s malou prodejností. Příkladovým 

produktem je mezi-díl mezi pračku a sušičku. Při rovnání dle prodejnosti bude 

výrazně blíže než ostatní položky v objednávce, ale průměrný čas objednávky jeho 

pozice nezrychlí. 

Ignorování párování zboží naopak uvolňuje přepravní kapacitu skladu. Častěji 

prodávané zboží může z příjmu putovat na lokaci blízkou k výdeji ve větším 

množství v jedné krabici a až na této lokaci být rozbaleno na jednotlivé kusy. Tímto 

způsobem je pás mezi lokacemi méně zatížen. Zda ignorovat nebo neignorovat 

párování je potřeba zvážit v jednotlivých algoritmech zvlášť. 

2.3.2 Výběr uspořádání pro výdej 

Uspořádání zpracování jednotlivých položek na objednávce nemá význam 

do chvíle, než se objeví dostatečný shluk objednávek, aby se navzájem zdržovaly. 

Při větším množství lze docílit zrychlení výběrem vhodného uspořádání.  
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2.3.2.1 Uspořádání FIFO 

Nejjednodušším uspořádáním je vkládat položky na zpracování dle pořadí 

příjmu objednávek. 

Velkou výhodou je její jednoduchost, kdy není potřeba znát vnitřní strukturu 

skladu a vypočítávat různé časy. Nevýhodou je vzdání se veškeré optimalizace. 

2.3.2.2 Uspořádání OnTime 

Tímto způsobem je myšleno uspořádání, které bere v potaz dobu trvání 

vyskladnění jednotlivých položek objednávky a uspořádává jejich zpracování tak, 

aby dorazily na výdej ze skladu ve stejný čas. Pro takový způsob je potřeba znát 

vnitřní strukturu skladu a umístění dostupných položek pro export. 

Výhodou řešení je vytížení skladu až ve chvíli, kdy je to potřeba. Tím se může 

nechat volná přepravní kapacita skladu pro objednávky, které jsou rychle 

zpracovatelné. Dalším důvodem pro zavedení řešení OnTime je nutnost společného 

zabalení jednotlivých položek objednávky. 

2.3.2.3 Uspořádání dle vytíženosti skladu 

Ani jedno z předchozích uspořádání nebere v potaz aktuální stav ve skladě. 

Ideálním řešením je kombinace uvedených uspořádání dle aktuálního stavu. Pro dané 

řešení je potřeba oproti ostatním řešením znát i další objednávky než jen tu, 

u které se zrovna rozhoduje o zařazení do zpracování. 

Sledování stavu je výhodné pro rovnoměrné využívání přepravních kapacit 

skladu a tedy možnosti tyto kapacity zredukovat. Nevýhodou řešení je neznalost 

budoucnosti, kdy rozhodnutí o odložení zpracování může zpracování posunout 

do většího zatížení skladu. 

2.3.3 Odložení zpracování nekompletních objednávek 

Častým jevem je objednávání zboží, které není skladem. Sice se obchody snaží, 

aby tento stav nastával co nejméně, ale přílišné skladovací kapacity na dostatečné 

zásoby jsou drahé a pro obchod nerentabilní. Navíc i přes snahy zajistit dostatečné 

zásoby může dojít ať k výpadku na straně dodavatele nebo nečekaně velký odběr 

a v tu chvíli k vyprodání veškerých zásob na skladě. 
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Pokud nedojde k rozdělení objednávky na více objednávek, které se ze skladu 

vydají nezávisle, tak se užívá odložení zpracování objednávky až na chvíli, kdy jsou 

všechny položky objednávky skladem. K tomuto řešení se přistupuje kvůli tomu, 

že se nedá spoléhat na doručení objednaného zboží od dodavatele a není potřeba 

pro čekající zboží vytvářet na výdeji zboží skladovací kapacity. 

V ideálním světě se dají uvolnit rezervované položky čekající objednávky 

na skladě, pokud jiná objednávka dané položky potřebuje, položky nejsou 

v dostatečném množství skladem a před dodáním poslední položky čekající 

objednávky je očekávaná dostatečná dodávka rezervovaných položek. 

Tímto uvolněním se zrychlí vydání druhé objednávky bez vlivu na čekající 

objednávku. Jenže u dodávky uvolňovaných položek může dojít k problému, 

které způsobí nedostatečné (rozbité kusy, nedodání požadovaného počtu, …) 

nebo pozdní (porucha vozidla, dopravní situace, přírodní podmínky, …) dodání 

zásob a tím k opoždění čekající objednávky. Výběr řešení je na kvalitě 

dodavatelských cest a strategii obchodu, zda mu více záleží na urychlení dodání 

zboží, které při výběru zákazníkem nebylo v dostatečném množství nebo upřednostní 

jistotu dodání zákazníkovi v uvedeném termínu. 

2.3.4 Přeskladnění 

V kapitole „2.1 Specifikace problému“ jsem uváděl jako ideální řešení takové, 

kde by veškeré zboží bylo tzv. po ruce, ale že od určitého množství skladem nelze 

mít všechny položky takto umístěné. Jednou z možností, jak se co nejvíce tomuto 

řešení přiblížit, je část položek každého druhu zboží mít blíže k výdeji, větší zásoby 

dále od výdeje a občas přesunout část zásob na bližší pozici (neboli přeskladnit). 

Hlavní výhoda držení části zásob dále od výdeje je ta, že je možné mít blízko 

k výdeji více druhů zboží a tím snížit celkový průměrný čas pro vyskladnění 

objednávek. 

Velkým problémem je včasné předpovídání potřebného množství na bližší 

pozici. Předpovědi se hodí dělat v době, kdy je menší množství objednávek, 

aby přesun zboží využíval přepravní kapacity skladu v době, kdy by nezdržoval 

výdej objednávek. 
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2.4 Analyzovaná řešení 

Výše analyzované možnosti optimalizace jsou zkombinovány do jednotlivých 

algoritmů, které analyzuji v následující kapitole „3 Uvažované algoritmy“ 

a po ozkoušení v simulátoru následně porovnávám v kapitole „5 Porovnání 

algoritmů“. 

Zásadním měřítkem je rychlost dopravení všech položek objednávky na výdej 

skladu od obdržení dané objednávky. Náročností algoritmu hodnotím proveditelnost 

a pravděpodobnost správného výsledku. Dále hodnotím využití prostředků skladu, 

kde nižší využití je lepším výsledkem, protože lze řešení provést s menšími náklady. 

Na závěr hodnotím celkové předpoklady algoritmu. 
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3 Uvažované algoritmy 

Kapitola pojednává o různých objevených řešeních. Hlavní částí je popis řešení 

a jejich teoretické vlastnosti. Samotné porovnání jednotlivých řešení je uvedeno 

až v kapitole: „5 Porovnání algoritmů“ 

Použité proměnné v této kapitole: 

 n – počet položek ve skladě 

 N – počet druhů položek ve skladě 

 L – počet lokací ve skladě 

 TL – čas mezi lokací L a výdejem zboží 

 TØ – průměrný čas mezi lokacemi a výdejem zboží 

3.1 Náhodné rozmístění 

Základním řešením, které se dá praktikovat bez přemýšlení, je náhodné 

rozložení po skladu. 

3.1.1 Náročnost algoritmu 

Algoritmus k základním kritériím pro uskladnění nepřidává žádná další 

pravidla. Jediným prvkem, který je potřeba ohlídat, je možnost vložit položku 

na vygenerovanou lokaci. Při správné implementaci není algoritmus náročný 

a konstantní pro nalezení vhodné lokace. 

Rychlost algoritmu:      

3.1.2 Pokrytí zdrojů ve skladě 

Náhodné rozdělení nám nic nezaručuje, jen jednotlivá rozložení mohou nastat 

s různou pravděpodobností. V základech teorie pravděpodobnosti se učí, že náhoda 

při větším množství prvků většinou rozděluje hodně rovnoměrně s různými shluky. 

Nicméně s malou pravděpodobností můžou nastat i jiné než alespoň částečně 

rovnoměrné rozdělení. 

S velkou pravděpodobností budou zdroje zatížené rovnoměrně, ale nedá se to 

zaručit a je možné, že některé zdroje budou přetížené. 
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3.1.3 Přesun zboží po skladě 

Přesun zboží z náhodné lokace na náhodnou lokaci nemá smysl, protože nelze 

určit, zda by přesunuté zboží bylo v lepší nebo horší lokaci. V průměru by 

na celkový výsledek tento přesun neměl mít vliv, až na možnou blokaci zdrojů 

skladu. 

3.1.4 Zhodnocení 

Jedná se o nenáročný algoritmus, který nic nezaručuje. 

Očekávaný průměrný čas:        

3.2 Nejrychlejší volná pozice 

Řešení umísťující položky na nejbližší (dostatečně) volnou lokaci vzhledem 

k výdeji. Definici volné lokace lze uvažovat ve dvou variantách. První variantou je 

brát v úvahu jen prázdné lokace (případně se stejným typem položek). Druhá 

varianta více zaplňuje kapacitu skladu a hledá i částečně zaplněné lokace 

s dostatečně volnou kapacitou. 

3.2.1 Náročnost algoritmu 

Algoritmus potřebuje uchovávat seřazený seznam všech lokací ve skladě 

seřazen dle vzdálenosti od výdeje skladu. V první variantě postačí uchovávat seznam 

neobsazených lokací. V druhé variantě je potřeba mít v seznamu i lokace částečně 

obsazené, proto tento seznam bude delší. 

Pro snížení počtu uchovaných lokací v druhé variantě lze vyřadit lokace 

s menší volnou kapacitou, než je nejmenší možná položka. Přesto kompletní zaplnění 

lokace je málo pravděpodobné. Přesným zaplněním se zabývá NP úplný problém 

batohu. Na rozdíl od uvedeného problému my požaduje zaplnění náhodným 

naplněním. 

Rychlost algoritmu varianty 1:            

Rychlost algoritmu varianty 2:       
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3.2.2 Pokrytí zdrojů ve skladě 

Sklad je postupně zaplňován směrem od výdeje a u příjmu se skladuje zboží až 

ve chvíli velkého zaplnění skladu. 

Výhodou takto zaplňovaného skladu je možnost při nižším zaplnění vypnout 

část skladu i bez jeho vyřazení z algoritmu. 

Úzkým hrdlem takového zaplnění je přetížení tras vedoucí od lokací blízko 

výdeje skladu na výdej, zatímco jiné části skladu nebudou téměř zatíženy. 

3.2.3 Přesun zboží po skladě 

Při postupném příjmu a výdeji zboží je možné, že dojde k fragmentaci skladu. 

Fragmentace může vzniknout dvojího typu. Jedním typem jsou volné kapacity 

v lokacích blízko výdeje a druhým typem rozložení jednoho druhu zboží po menších 

částech na více lokací, kdy by bylo možné tyto části spojit do jedné lokace. 

Fragmentaci lze ideálně snížit kombinací přeskladnění stejných druhů položek 

k sobě a jejich přesunů do volných lokací. Náročnější způsob snížení fragmentace je 

cílené uvolnění lokace tak, aby se uvolnilo místo pro vzdálenější položky při celkově 

sníženém průměru času na výdej. 

Řešení fragmentace lze spouštět průběžně dle celkového zatížení skladu 

bez nutnosti vyhrazení speciálního času a nutnosti vyřešit fragmentaci najednou.  

Algoritmus lze také rozšířit o uskladnění části zásob na vzdálenější pozice. 

Nejsnazším způsobem je určení hranice počtu potřebných položek v části skladu, 

odkud se primárně provádí přesun na výdej skladu. Nadpočetné zboží se z příjmu 

může posílat na lokace vzdálenější od výdeje a přesouvat blíže, až na bližších 

pozicích klesne počet pod stanovený počet. 

Výhoda odkládání přebytečných položek je snížení průměrné doby k výdeji 

odesílaných položek, protože se vejde více druhů na bližší pozice. Nevýhodou je, 

že při špatně nastaveném rozsahu množství položek skladovaného v bližších pozicích 

může dojít k nutnosti přeskladnění při vysoké zátěži skladu a tím ještě zhoršení 

stavu. Toto zhoršení může vést k prodloužení časů potřebných pro výdej. V případě 

vyčerpání zásob na bližších pozicích, bez stihnutého přeskladnění ze vzdálenějších 

zásob, se časy pro výdej znatelně prodlouží, protože položky budou putovat 

ze vzdálených pozic. 
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3.2.4 Zhodnocení 

Řešení v ideálních podmínkách poskytuje velmi nízké časy pro výdej položek. 

Hlavním nebezpečím je přetížení dynamické kapacity skladu a tím velké zhoršení 

časů. 

Velkým rizikem je postupné zaplnění pozic blízkých výdeji druhem zboží, 

které se moc nevydává. Tím se blokují nejlepší pozice pro rychlo obrátkové zboží 

a postupem času se můžeme dostat do varianty, že zboží bude uskladněno v opačném 

pořadí, než je obrátkovost. 

Očekávaný průměrný čas:     
    

 
 

 
  

 Li jsou lokace řazené dle vzdálenosti od výdeje od nejbližších 

 δ značí vhodnost řazení, čím menší tím vhodnější,     

 při     platí:     
    

 
 

 
        

3.3 Rovnoměrné rozmístění 

U mnoha algoritmů hrozí nebezpečí, že se přetíží některá část skladu natolik, 

že se vydávání položek z dané části znatelně zpomalí. Proti tomu se dá bojovat 

snahou o rovnoměrné rozmístění do celého skladu. 

3.3.1 Náročnost algoritmu 

Algoritmus potřebuje rozdělit sklad do stromové struktury, která se přenese 

do grafového znázornění, kdy každý vrchol v sobě nese váhu (průměrné zatížení 

lokace v jeho podstromě) a údaj o největší volné kapacitě na lokaci. Lokace jsou 

umístěné v listech stromu. Ideální graf obsahuje co nejvíce vrcholů, každý vrchol co 

nejméně hran a všechny vrcholy ve stejné vzdálenosti od kořene obsahují stejný 

podstrom. 

Hloubka vytvořeného stromu určuje čas vyhledání vhodné lokace a náročnost 

aktualizace údajů v grafu. Čím hlubší graf je, tím se dosáhne lepšího rozložení, ale 

naopak se zhorší čas vyhledání vhodného místa. 

Rychlost algoritmu:            
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3.3.2 Pokrytí zdrojů ve skladě 

Zdroje skladu jsou využity rovnoměrně. Závisí na kvalitě algoritmu 

a aktuálním rozložení váhy v grafu. 

3.3.3 Přesun zboží po skladě 

Z důvodu volných velikostí lokací při příjmu položek a průběžném výdeji 

položek může dojít k nevyvážení rozložení. Vyvažování přesuny lze dělat kdykoliv, 

kdy to zatížení skladu dovoluje. Pro vyvažování musí být sklad uzpůsoben tak, 

aby existovaly cesty skladem a zároveň byly dostatečně dimenzované. Oproti jiným 

algoritmům může optimalizace požadovat přesun položek na libovolnou pozici 

ve skladě. 

3.3.4 Zhodnocení 

Algoritmus poskytuje vysokou šanci na průměrné zatížení stavu. Jistota 

s postupným zaplňováním skladu klesá, ale stále nabízí oproti náhodnému 

vyhledávání lokací vyšší jistotu. Sice algoritmus nabízí optimalizaci za běhu, ale jeho 

fyzická realizace je náročná (úprava skladu). 

Očekávaný průměrný čas:       

3.4 Analýza posledních prodejů 

Historická data prodejů jednotlivých druhů zboží nám mohou určit prodejnost 

daného druhu. Uvedené prodejnosti můžeme využít k řazení položek ve skladu. Čím 

vyšší prodejnost druhu zboží, tím blíže k výdeji ho ve skladu umístíme. 

3.4.1 Náročnost algoritmu 

Výpočet obrátkovosti je zcela jednoduchý. Vezme se počet prodaných kusů 

počítaného druhu zboží za určitý úsek, čímž získáme danou obrátkovost. Výpočet lze 

zlepšovat různými způsoby. 

Příklady vylepšení algoritmu na výpočet obrátkovosti: 

 Očištění o extrémy (výpadek dodávek, počasí, sleva, …) 

 Obrátkovost jako poměr vůči časové jednotce a dynamické úseky dle 

životního cyklu počítaného druhu zboží 
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Už v základu tohoto algoritmu musí být určeno pro každý druh zboží 

maximální uložené množství na lokacích určených pro odeslání na výdej. Zbylé 

zboží se poté skladuje na vzdálenějších lokacích. Tato určená množství určují 

rezervovaná místa v lokacích pro jednotlivé druhy zboží. Bez určení této rezervace 

by docházelo k častým přesunům zboží, protože pro nově příchozí zboží by musel 

být vyklizen prostor u zboží stejného druhu. 

Při běhu algoritmu se nesmí zapomínat na průběžné přepočítávání 

obrátkovosti. Intervaly pro přepočítávání je potřeba určit dle životního cyklu typu 

zboží. Například mobily mají vysokou obrátkovost na začátku, která poté rychle 

klesá. Naopak zavedené nápoje mají konstantní obrátkovost závislou například 

na počasí. 

Vyhledání lokace pro uložení zboží je konstantní, protože každý druh zboží má 

určené své lokace. V případě zaplnění určené lokace stačí nalézt dostatečně prázdnou 

lokaci určenou pro skladování zásob. Takové lokace lze uchovávat v seznamu 

reprezentovaném vyváženým stromem (např. B-strom), takže vyhledání vhodné 

pozice a aktualizace volné kapacity probíhá v logaritmickém čase. 

Rychlost algoritmu:                           

3.4.2 Pokrytí zdrojů ve skladě 

Zdroje poblíž výstupu ze skladu je potřeba mít silně naddimenzované, 

protože čím jsou lokace blíže k výdeji, tím více budou zatíženy. Zatížení přetížených 

sekcí skladu lze snížit rozbitím algoritmu tak, že se do části přetížené sekce přesunou 

druhy zboží s nízkou obrátkovostí, čímž se některé druhy s vysokou obrátkovostí 

posunout jinam. 

Výhodou algoritmu je možnost předpovědět, která část skladu bude 

jak zatížena, a připravit se na to. 

3.4.3 Přesun zboží po skladě 

Přesun je již zakomponován v základním algoritmu. Je potřeba přesouvat 

položky z lokací určených pro uskladnění přebytků na lokace pro daný druh zboží. 

Po přepočtu obrátkovosti se může stát, že se změní lokace pro přepočítávaný 

druh zboží, ale v tu chvíli i pro všechny druhy, které mají lokaci mezi starou a novou 
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lokací přepočítávaného. Tento stav lze řešit buď aktivním přesunem z lokace 

na lokaci, nebo měnit lokace postupně až při doplňování zásob pro aktivní odesílání 

na výdej. 

3.4.4 Zhodnocení 

Algoritmus poskytuje tím větší pravděpodobnost, že zboží bude blízko výdeje, 

čím častěji je zboží daného druhu žádané. Tím, oproti algoritmu „3.2 Nejrychlejší 

volná pozice“, snižuje průměrný čas výdeje zboží. 

Nevýhodou je větší náročnost údržby potřebou přepočítávání prodejnosti 

a případných přesunů kvůli těmto přepočtům. Naštěstí podobné přepočty nejsou 

potřeba dělat často a lze je dělat postupně, takže nehrozí zastavení skladu. Dalšími 

nevýhodami jsou možné přetížení části skladu a nutné přesuny položek ze zásob 

na lokace pro odesílání na výdej. 

Výpočet lokace dle obrátkovosti jednoho druhu:            

Očekávaný průměrný čas:    
      

 
 

 
  

 Li jsou lokace řazené dle vzdálenosti od výdeje od nejbližších 

    značí koeficienty přímo úměrné k prodejnosti, řazeny sestupně 

       

    
      

 
 

 
        

3.5 Kategorizace obrátkovosti 

Algoritmus se podobá algoritmu „3.4 Analýza posledních prodejů“. 

Kategorizující algoritmus si rozdělí prodejnost do několika disjunktních kategorií. 

Položky poté řadí dle kategorie, do které spadá. 

Určení kategorií lze řešit několika způsoby: 

 Pevná velikost kategorie 

 Počtem kategorií 

 Rozsahy prodejnosti 

 Kategorie dle reálných částí skladu 
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3.5.1 Náročnost algoritmu 

Nejtěžší částí je určení správných velikostí kategorií. Nicméně se jedná o část, 

která se téměř nemění. 

Oproti kapitole „3.4.1 Náročnost algoritmu“ se algoritmus liší jen tím, 

že se při hledání správné lokace hledá jen v rámci množiny lokací pro danou 

kategorii. Při správné implementaci sledování prázdných lokací dostaneme 

logaritmickou složitost vzhledem k počtu lokací v kategorii. 

Rychlost algoritmu:                                  

    značí počet lokací v kategorii i 

                      je vyhledání lokace pro zásoby neurčené 

pro okamžitý výdej 

3.5.2 Pokrytí zdrojů ve skladě 

Stále algoritmus obsahuje nebezpečí přetížení skladu v oblasti poblíž výdeje 

a je nutné na to myslet při plánování zdrojů skladu. Stále je možné ulehčení pomocí 

uložení části položek z méně obrátkové kategorie do přetížené sekce skladu, čímž se 

zde sníží množství pohybujících se položek. 

3.5.3 Přesun zboží po skladě 

V rámci běhu je stále potřeba mít implementovanou část na doplňování lokací 

určených pro jednotlivé kategorie z lokací určených pro uložení zásob neurčených 

pro okamžité odeslání na výdej. 

Oproti implementaci bez kategorií se snížil potřebný přesun při změně 

obrátkovosti některého druhu zboží. Zboží se přesouvá jen tehdy, když se jeho 

obrátkovost změní natolik, že změní svoji kategorii. Omezení přesunu jiných druhů 

zboží při změně kategorie jednoho druhu lze docílit naddimenzováním počtu lokací 

pro jednotlivé kategorie tak, aby kategorie obsahovala volné lokace pro případné 

zboží do ní přesouvané. 

3.5.4 Zhodnocení 

Vytvořením kategorií se zvýšila náročnost algoritmu na vyhledání vhodné 

pozice a snížila průměrná rychlost vydání položek. Naopak se výrazně snížilo 
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přesouvání položek v rámci skladu při změně obrátkovosti. Váha těchto změn závisí 

přímo úměrně na velikosti kategorií. Při kategoriích velikosti pro jeden druh 

je situace ve stavu stejném jako bez kategorizace. Naopak při jediné kategorii 

je situace jako ve stavu, kdy obrátkovost nemá žádnou váhu a záleží jen 

na uspořádání v rámci kategorie. 

Očekávaný průměrný čas:    
    

   

  
 

 
 

 
  

    
 je průměrný čas z lokace v kategorii j na výdej 

    značí koeficient přímo úměrný k prodejnosti druhu i 

   značí počet kategorií 

    je disjunktní podmnožina druhů zboží v kategorii j 

       

    
      

 
 

 
    

    
   

  
 

 
 

 
        

3.6 Kategorizace obrátkovosti s párováním zboží 

Algoritmus rozšiřuje algoritmus „3.5 Kategorizace obrátkovosti“ o hledání 

skupin zboží, které se prodává společně. Při zjištění, že se některý druh zboží 

prodává téměř výhradně se zbožím v kategorii s nižší obrátkovostí, tak se tento druh 

do dané kategorie přesune.  

Myšlenkou algoritmu je uvolnění místa v kategorii pro zboží, které nepotřebuje 

čekat na méně obrátkové zboží. 

3.6.1 Náročnost algoritmu 

Hledání párů lze zcela jednoduše určit z historie objednávek. Stačí si projít 

historii souvisejících objednávek za období, ze kterého se počítá obrátkovost 

a označit si nejpomalejší kategorii z objednávek. Po prohledání všech žádaných 

objednávek se dle poměru aktuální kategorie a pomalejších kategorií případná 

kategorie změní. 

Náročnost párování:         

    znamená počet objednávek pro kategorii i 
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3.6.2 Pokrytí zdrojů ve skladě 

Jediným rozdílem oproti algoritmu bez párování je v posunu některého vysoce 

obrátkového zboží dále od výdeje ze skladu s minimálním vlivem na průměrný čas 

výdeje. 

3.6.3 Přesun zboží po skladě 

Přesuny se nijak neliší od algoritmu bez párování. 

3.6.4 Zhodnocení 

Výhodou párování je uvolnění kapacity poblíž výdeje ze skladu pro druhy 

zboží, které nepotřebují čekat na jiné. Posunutému zboží do pomalejší kategorie sice 

vzroste průměrný čas výdeje i mimo spojení se zbožím v této nebo horší kategorii, 

ale naopak zboží, které se díky tomu dostane do lepší kategorie, průměrné časy 

klesnou. 

Konečný výsledek výhodnosti záleží na správném nastavení kategorií a poměru 

nutného pro přesun do horší kategorie. Výhodnost je potřeba ověřit měřením. 

Očekávaný průměrný čas:    
    

   

  
 

 
 

 
  

    
 je průměrný čas z lokace v kategorii j na výdej 

    značí koeficient přímo úměrný k prodejnosti druhu i 

   značí počet kategorií 

    je disjunktní podmnožina druhů zboží v kategorii j 
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4 Simulátor skladu 

Velkou částí této práce je simulátor skladu, ve kterém se vyzkouší jednotlivé 

analyzované algoritmy. 

4.1 Analýza 

Prvotním krokem pro vytvoření simulátoru je uvědomění si, co od něho 

potřebujeme a jaké části sklad obsahuje. 

4.1.1 Sklad 

Před spuštěním simulace je potřeba mít možnost určit vnitřní skladbu skladu. 

Pro simulaci využiji sklady typu klasický pro e-shopy různých velikostí, kdy sklad 

obsahuje příjem (vstup zboží do skladu), výdej (výstup zboží ze skladu), vnitřní trasy 

(pásy k přesunu balíků, přepravek apod.), skladové pozice (regály) a skladníky 

přesouvající položky mezi pásy a regály. Lze se omezit na tento typ skladu, 

protože jen změnou rychlostí a kapacit lze nasimulovat jiné typy skladu. 

Touto změnou lze zaměnit např. automatický zakladač nebo vysokozdvižný vozík 

za skladníka, samohybné plošiny za pásy a volnou plochu za regály. Jen těmito 

změnami nelze přeměnit sklad z plně organizovaného na neorganizovaný, ale důvod 

využití organizovaného skladu jsem již zdůvodnil v kapitole „1.1.4 Sklad“. 

Po nastavení vnitřní skladby je potřeba od skladu mít možnost určit, 

co kam umístit a dokázat nalézt žádaný druh zboží. Tyto požadavky lze vyřešit 

manažerem rozložení zboží, který má neustálý přehled o pozici každé položky zboží 

ve skladě nebo alespoň minimálně přehled o tom, která položka kam míří a kdy tam 

bude. 

4.1.2 Simulace 

Základním výstupem pro potřeby práce jsou časy odbavení objednávek a jejich 

počet. Vstupem do simulátoru budou testovací data, výběr testovaného algoritmu, 

výběr skladu pro simulaci a počet skladníků ve skladě. Důležitou podmínkou je 

možnost implementovat jednotlivé algoritmy, aniž by byl potřeba velký zásah 

do zbylého simulátoru. 
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4.2 Architektura 

K vytvoření algoritmu jsem se rozhodl využít .Net framework za využití jazyka 

C#. Uvedený framework v kombinaci se zvoleným jazykem mi poskytuje veškeré 

potřeby, které pro vytvoření potřebuji. Dalším hlediskem k výběru byla moje 

profesní orientace na dané technologie. 

4.3 Sklad 

Sklad v simulátoru rozdělím do následujících logických celků, které využiji 

převážně při stavbě skladu. Pro samotný běh simulátoru není až na výjimky důležité 

logické rozložení, protože algoritmy jsou založené na grafových algoritmech. 

Ve výjimečných případech mi logické rozdělení slouží pouze ke snadnější práci 

s grafem.  

4.3.1 Logické celky 

Zde popíši jednotlivé logické celky a jejich funkci v rámci skladu. Slovo 

v závorce za názvem odpovídá názvu interfacu nebo třídy v simulátoru. 

 Patro (IFloor) 

o Patro je na svých koncích připojeno k okolním patrům pomocí ramp 

o Dolní patro je připojeno ke vstupu a výstupu ze skladu 

 Blok na patře (IFloorBlock) 

o Logická skupina bloků skladových pozic  

 Logický blok (IRack) 

o Komplexní blok skladových pozic 

o Blok obsahuje vykládací a nakládací rampu, skladníky a jednotlivé 

skladové pozice 

o Skladníci se pohybují mezi rampami a skladovými pozicemi jednoho 

bloku 

 Skladník (RackPicker) 

o Skladník nebo stroj pohybující se mezi pásem a jednotlivými 

skladovými pozicemi 

 Skladová pozice (RackLocation) 

o Samotné místo, kam se ukládá zboží 

o Pohyb na/ze skladové pozice může vykonat jen skladník 

4.3.2 Stavba skladu 

Sklad lze vytvořit buď pomocí volání generátorů jednotlivých logických celků, 

nebo využít připravený generátor celého skladu, který po vložení parametrů vytvoří 
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kompletní sklad. Generátor skladu je výhodný v jednoduchosti stavby, ale je na něm 

vybrána cena ve stejné podobě jednotlivých částí skladu. 

4.4 Optimalizace skladových zásob 

Po spuštění simulátoru je možné si vybrat, který z naimplementovaných 

algoritmů pro ukládání a hledání zboží chceme využít. Veškeré algoritmy dědí 

od základní třídy LocationManager. Základní třída se stará o práci s aktuálními 

i rezervovanými pozicemi jednotlivých kusů zboží a poskytuje odpovídající metody. 

Pro implementaci žádaného algoritmu stačí vytvořit třídu dědící z uvedené 

základní třídy a naimplementovat metody sloužící k inicializaci algoritmu, nalezení 

pozice pro uskladnění a dle druhu nalezení položky pro export ze skladu. Ostatní 

činnosti jsou naimplementovány v základní třídě. 

4.5 Simulace 

Běh simulace jsem nastavil do jednotlivých kroků (v simulátoru zvané tick). 

Veškeré činnosti v rámci simulace mají nastavenu délku trvání v krocích a výsledky 

se též vypisují v jednotkách kroků. 

4.5.1 Spouštěcí parametry grafického prostředí 

Po spuštění programu se otevře grafické okno umožňující zadat spouštěcí 

parametry simulace. 

 Náhodné číslo 

o Číslo vložené do pseudo-generátoru náhodných čísel 

o Ruční definice vkládaného čísla umožňuje stejný běh simulace 

o Tlačítko napravo umožňuje vygenerování jiného náhodného 

čísla 

 Přerušit po 

o Počet kroků, po kterém bude simulace automaticky pozastavena 

o Při nastavené 0 se simulace automaticky nepozastaví 

o Tlačítko „+Den“ přidá do čítače počet kroků rovnající se 

jednomu dni 
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 Rychlost 

o Určuje, kolik kroků uběhne za jednu vteřinu 

o Parametr je převážně důležitý při čtení dat ze souboru 

a zobrazení aktuálního času v simulaci 

 Lokační algoritmus 

o Algoritmus využitý pro uskladnění a hledání zásob 

 Zdroj dat 

o Generovaný – objednávky jsou náhodně generovány 

o Ze souboru – objednávky jsou definovány v souboru 

 Průměrná doba 

o Jedná se o průměrný počet kroků potřebných k vyskladnění celé 

objednávky 

 Poslední objednávka 

o Počet kroků potřebný k vyskladnění poslední objednávky 

 Doba dlouhé objednávky 

o Minimální počet kroků potřebných k vyskladnění pro vypsání 

dokončené objednávky do logu 

 Uložit 

o Otevře okno na vybrání složky pro uložení souboru 

o Uloží soubor se statistickými údaji 

 Vypsat 

o Vypíše aktuální statistické hodnoty do logu 

 Vymazat 

o Vymaže statistické hodnoty 

4.5.2 Spouštěcí parametry programu 

Automatický běh programu mi umožňují spouštěcí parametry programu. 

V závislosti na parametrech je možné program spustit ve vyžadovaném nastavení 

a případně i zadat automatický běh. Po spuštění s parametry se též otevře grafické 

okno pro možnost sledování stavu simulace. 
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Spouštěcí parametry programu: 

 ? 

o Zobrazí se nápověda se všemi parametry 

 -as 

o Automatické spuštění simulace hned po startu 

 -ac 

o Na konci automatického řízení běhu se program sám ukončí  

 -i číslo 

o Počet dnů, které proběhnou před počítáním běhu do statistik 

 -r číslo 

o Počet dnů běhu simulace do statistik 

 -a číslo 

o Index algoritmu umístění položek (viz nápověda programu) 

 -s číslo 

o Index simulovaného skladu (viz nápověda programu) 

o Jednotlivé parametry skladů popisuji níže 

o Výchozím skladem je třípatrový sklad 

 -p číslo 

o Počet skladníků na jeden logický blok 

o Číslem -1se označuje simulátorem řízený počet skladníků 

 -f adresa 

o Nastavení adresy složky pro uložení statistických dat 

o Bez nastavení se data automaticky neuloží 

4.5.3 Připravené sklady 

V simulátoru jsou připraveny čtyři sklady. Všechny jsou nastaveny tak, 

aby dokázaly zpracovat získaná reálná data nebo jejich část. 

V popisu jednotlivých skladů uvádím množství jednotlivých logických částí 

vždy v poměru k jejich nadřazenému logickému bloku. 
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4.5.3.1 Jednopatrový malý sklad 

 Pater: 1 

 Bloků na patře: 1 

 Logických bloků: 5 

 Skladových pozic: 200 

 V simulátoru nazýván OneLevelSmall 

Nejmenší simulovaný sklad. Obsahuje pouze jeden tisíc skladových pozic 

v celém skladě. 

4.5.3.2 Jednopatrový malý sklad s větší zátěží  

 Pater: 1 

 Bloků na patře: 1 

 Logických bloků: 5 

 Skladových pozic: 200 

 V simulátoru nazýván OneLevelSmallMoreLoad 

Svoji strukturou plně odpovídá předchozí definici skladu. Oproti předchozímu 

skladu, který obhospodařuje jen třetinu typů zboží z reálných dat a podle toho má 

i omezen počet objednávek, tento sklad obhospodařuje 5/7 typů zboží. Poměr typů 

zboží je výsledkem snahy o co největší poměr, ve kterém sklad ještě stíhá pracovat. 

4.5.3.3 Jednopatrový velký sklad 

 Pater: 1 

 Bloků na patře: 12 

 Logických bloků: 5 

 Skladových pozic: 200 

 V simulátoru nazýván OneLevelBig 

Množstvím skladových pozic odpovídá třípatrovému skladu. Oproti němu je 

struktura skladu více řazena za sebe (menší paralelizace), čímž se průměrná 

vzdálenost skladových pozic od výdeje ze skladu zvětšuje a jsou větší nároky na 

dopravní cesty k výdeji 
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4.5.3.4 Třípatrový sklad 

 Pater: 3 

 Bloků na patře: 4 

 Logických bloků: 5 

 Skladových pozic: 200 

 V simulátoru nazýván ThreeLevels 

Tento sklad odpovídá skladu, ze kterého jsou získána testovací data. Díky 

několika patrům dochází k paralelizaci tras po skladě odlišené vzdáleností 

na vyskladnění délkou ramp mezi patry. 

4.5.4 Běh simulátoru 

Spuštění simulace je zahájeno vytvořením skladu podle vybrané definice 

v programu a nastavením počtu odpovídajících skladníků. Následuje vytvoření 

náhodných položek zboží a jejich umístění na skladové pozice. Po vytvoření 

potřebných tříd pro řízení provozu skladu se spustí ve vlastním vlákně proces 

provádějící jednotlivé kroky simulace. 

Krok simulace se skládá z jednotlivých kroků prováděných v uvedeném pořadí: 

 Pohyb položek po definované trase 

 Příjem zboží od dodavatelů a nalezení trasy pro jednotlivé položky 

 Zpracování objednávek pro daný krok a nalezení položek ve skladě 

 Definování tras pro položky přesouvané na jinou polohu ve skladě 

 Objednání zboží v nedostatečném množství u dodavatelů 

Při automatickém běhu skladu se spustí další vlákno, které v pravidelných 

intervalech kontroluje stav simulace, aby mohlo spustit další krok běhu simulace. 

Při požadavku na simulací řízeném počtu skladníků se každých patnáct minut 

simulace vypočítá a okamžitě nastaví pro každý logický blok nový počet skladníků. 

Výpočet probíhá před první částí kroku simulace. Počet skladníků pro blok se počítá 

ze zátěže za posledních třicet minut daného bloku. Výsledek je omezen hranicemi, 

kdy v každém bloku musí být minimálně dva skladníci a maximálně padesát 

skladníků. Dolní hranice je nastavena omezením implementace simulátoru a horní 

hranice byla určena odhadem množství, kdy už by se s navyšujícím počtem navzájem 

skladníci více pletli než, aby zvýšili výkonnost bloku. 
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5 Porovnání algoritmů 

Data příchozích objednávek pro otestování navržených algoritmů jsem 

s povolením získal od jednoho velkého e-shopu. Jedná se o celý týden objednávek 

provedených před několika lety za běžné období (mimo Vánoce a speciální akce). 

Data jsou anonymizovaná, ale stále poskytují všechny potřebné údaje pro běh 

simulace (čas v rámci týdne, anonymizovaný obsah objednávek, rozměry zboží). 

Data o objednávkách smím využít k otestování algoritmů, ale nesmím je dále šířit, 

proto nejsou k práci přiložena.  

5.1 Průběh testování 

Testování probíhalo způsobem, kdy jsem nechal proběhnout v simulátoru celý 

týden, aby se vnitřní rozmístění položek zboží ustálilo podle nastaveného algoritmu. 

Poté jsem vymazal statistiky a veškeré údaje vyčetl z běhu dalšího týdne. Vzhledem 

k týdenním testovacím datům by delší běh simulace z důvodu opakování neměl 

smysl. Simulace byla spuštěna ve všech kombinacích variant uvažovaných algoritmů, 

skladů a množství skladníků. Jedná se celkem o 120 simulací. 

5.1.1 Testovací data 

Jak jsem již zmiňoval, pro testování jsem získal týden reálných objednávek 

jednoho internetového prodejce. V rámci onoho týdne proběhlo celkem 332 581 

objednávek. Jejich rozložení během týdne má opakující se tendenci až na dva dny, 

kdy je množství objednávek nižší (viz Graf 5.1). Při pohledu na množství objednávek 

v rámci hodin během dne lze vidět, že po páté hodině ráno počet silně roste 

až do cca desáté hodiny a poté od čtrnácté hodiny počet průběžné klesá (viz Graf 5.2). 

Mezi zajímavé části dat patří první den přibližně v půl deváté, kdy se objevují 

objednávky s větším množstvím objednaného zboží, s nimiž si algoritmy různě 

poradily. Další velké objednávky se objevují třetí den během páté hodiny, ale jsou 

v součtu výrazně menší než prvním výkyvu. 
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5.1.2 Výstupní data 

Z každého běhu simulace je uložen jeden soubor výstupních dat ve formátu 

csv. Soubor obsahuje několik částí. V první části je informace o konfiguraci 

simulátoru, která obsahuje podobu skladu, počet skladníků a vybraný algoritmus 

na uskladnění položek skladu. Následují části s informacemi, z jakého úseku běhu 

simulace jsou statistická data, informací o počtu vyřízených objednávek, průměrný 

čas na jednu objednávku a v případě automatického počtu skladníků i maximální 

počet skladníků v jeden okamžik ve skladě. Připomínám, že k vyhodnocení časové 

náročnosti algoritmů jsou využity jako jednotky času kroky simulátoru. 

Následují tabulky s výpisem statistických dat (viz Tabulka 5.1). První tabulka 

obsahuje informace po hodinách v týdnu (168 hodin). Následuje tabulka s daty 

z první tabulky sloučenými do hodin v rámci dne (24 záznamů). 

Výstupní soubory jsou uloženy na přiloženém médiu. Jsou na něm uloženy 

i soubory vytvořené jako souhrny z výstupních souborů. 

  

Hodina Počet objednávek 
Průměrný čas 

vyskladnění 

Průměrný počet 

skladníků 
(a)

 

0 336  98,107 120 

1 137 101,029 120 

2  78  96,333 120 

3  72  97,319 120 

4  28  99,286 120 

5 187 106,642 143 

Pozn.: 
(a)

 Obsažen jen v případě automatického počtu skladníků 

Tabulka 5.1: Ukázková tabulka výsledků simulace 

 

5.1.3 Vyhodnocování dat 

Samotná výstupní data jsou dost nepřehledná, proto vznikly souhrny 

(formát xlsx), které jsou uložené též na přiloženém médiu. Souhrnná data jsou 

uvedena v souborech po jednotlivých skladech, kde v každém souboru jsou nejdříve 
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listy souhrnů dle měnícího se počtu skladníků, následují listy po jednotlivých 

algoritmech a na konci je list s celkovým souhrnem skladu. 

U souhrnů dle algoritmů k vyhodnocení reakce na změny počtu skladníků 

využívám průměrnou odchylku od průměrného času vyskladnění v danou hodinu 

přes všechny počty skladníků. Pro každou kombinaci skladu, algoritmu a počtu 

skladníků jsem spočítal průměr a ořezaný průměr (průměr bez 5% nejmenších 

a 5% nejvyšších hodnot) vyskladnění položek. 

U grafů znázorňujících potřebný čas pro vyskladnění budou hodnoty občas 

vystupovat z grafu. K tomuto kroku jsem přistoupil z důvodu, že tyto hodnoty jsou 

extrémně vysoké oproti zbytku grafu a bez tohoto opatření by v grafu nebyly vidět 

důležité rozdíly hodnot. 

5.2 Výsledky dle skladů 

Vzhledem k mnoha rozměrům dat nemá význam se dívat na všechny výsledky 

společně. Nejdříve se podívám na výsledky z pohledu jednotlivých skladů. 

Podobu jednotlivých skladů a jejich rozdílnost pro simulaci jsem již popsal 

v kapitole „4.5.3 Připravené sklady“. 

5.2.1 Jednopatrový malý sklad 

Po sepsání výsledků vyšlo najevo, že tato konfigurace skladu s určeným 

zatížením objednávkami je silně naddimenzována. Znamením tohoto stavu jsou 

výsledky při porovnání závislosti algoritmů na počet skladníků, kdy se změnou počtu 

skladníků se výrazně nemění průměrná doba vyskladnění (viz Graf 5.3). Například 

u algoritmu náhodného rozmístění je až na jeden algoritmus průměr průměrné 

odchylky potřebné doby na vyskladnění maximálně 0,17 % od průměrné doby 

vyskladnění. Ostatní algoritmy jsou na tom obdobně. 

5.2.1.1 Porovnání algoritmů 

Z hodnot ořezaného průměru (viz Graf 5.5) lze algoritmy rozdělit do dvou 

skupin. Do první skupiny by patřily algoritmy náhodného a rovnoměrného 

rozmístění s průměrnou dobou vyskladnění nad 68,5 kroků. Druhou skupinou jsou 

ostatní řízené algoritmy, kde mezi nimi není moc velký časový rozdíl. Algoritmus 



37 

párovaného rozmístění má průměrný čas 63,541 krok a ostatní algoritmy svorně 

63,375 kroků. 

Bez odstranění extrémů vyskladňovacích časů se výsledky hned změní 

(viz Graf 5.4). Bez extrémů se průměrné časy pohybovaly v rozsahu od 63 do 69 

kroků. S extrémy se průměrné časy pohybují v rozsahu od 80 do 92 kroků. Navíc se 

změnilo pořadí jednotlivých algoritmů. Lépe než algoritmus náhodného rozmístění 

(83,92 kroků) se umístil jen algoritmus párovaného rozmístění (81,01 kroků). 

S nejhorším průměrem skončil algoritmus rovnoměrného rozmístění (89,33 kroků).  

Ostatní algoritmy reagovaly téměř stejně, kdy bez započtení simulací 

s automatickým řízením počtu skladníků měly průměr okolo 87,25 kroků. 

Automatické řízení skladníků průměrný čas algoritmů vyhnal na hodnoty okolo 

91,3 kroků. 

5.2.1.2 Počty skladníků 

Až na extrémní hodiny (hodiny s velkým počtem objednaných položek) 

se počet skladníků pohyboval na minimálním počtu (viz Graf 5.6). Při pohledu 

ať už na průměrné počty nebo maximální počty skladníků nejlépe skončily algoritmy 

s rozmístěním na nejbližší pozice a s ohledem jen na obrátkovost zboží (viz Tabulka 

5.2). Průměrné počty skladníků se moc neliší (od 54,62 do 61,81 skladníků), ale 

maximální počty se liší extrémně od 100 do 250 skladníků ve skladě v jeden 

okamžik. 

Počty skladníků pro časy algoritmů nehrály téměř žádný význam až na časy 

s automatickým počtem skladníků. V tomto případě algoritmy měly horší časy. 

A to z důvodu, že sklady po většinu času měly ve skladě minimální počty 

skladníků, algoritmus na změnu počtu se spouští po patnácti minutách a počet 

skladníků se určuje dle zátěže posledních třiceti minut, takže reakce na větší zátěž 

skladu měla zpoždění, a proto se časy pro vyskladnění položek v tu dobu zvýšily. 

 

 Náhodné Nejbližší Rovnoměrné Obrátkovost Kategorie Párování 

Průměr 61,81 54,62 61,14 54,62 56,68 56,07 

Maximum 250 100 236 100 102 146 

Tabulka 5.2: Automatické počty skladníků v malém skladě 



38 

5.2.1.3 Souhrn 

V malém skladě s malou zátěží vyhrál nejsložitější algoritmus beroucí v potaz 

prodejnost zboží, rozdělující do kategorií a párující zboží podle objednávek. 

V ořezaných průměrech měl časy těsně nad nejlepšími algoritmy, v průměrech jeho 

časy jsou nejlepší a průměrná náročnost na počet skladníků je jen o 2 skladníky horší 

než nejméně náročný. Nicméně ani ostatní algoritmy snažící se mít zboží blízko 

výdeje nedopadly špatně a daly by se doporučit. 

Algoritmy s náhodným a rovnoměrným rozmístěním v ořezaném průměru časů 

a náročnosti na skladníky byly nejhorší. Náhodné rozmístění si vedlo dobře jenom 

v průměrném času bez ořezů. Z těchto důvodů tyto algoritmy pro dané typy skladů 

nelze doporučit. 

 

Graf 5.3: Průměrná doba vyskladnění při náhodném algoritmu v závislosti na počtu skladníků v malém 

skladě 
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Graf 5.4: Průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení v malém skladě 

 

Graf 5.5: Ořezaný průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení v malém skladě 

 

Graf 5.6: Průměrný počet skladníků na logický blok v malém skladě 
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5.2.2 Jednopatrový malý sklad s větší zátěží 

Sklad s větší zátěží vznikl jako reakce na výsledky malého skladu. Filtr 

na objednávky byl nastaven tak, aby malý sklad ještě svou konfigurací stačil, 

ale zároveň byl co nejvíce vytížen. 

5.2.2.1 Porovnání algoritmů 

Z výsledků průměrných časů (viz Graf 5.7) překvapivě vychází jako nejlepší 

algoritmus náhodného rozdělení po skladě (91,75 kroků). Společně s rovnoměrným 

a párovaným rozmístěním patří mezi algoritmy se stabilně nízkou průměrnou dobou 

vyskladnění pod 110 kroků. Algoritmy pro rozmístění na nejbližší volnou pozici 

a podle kategorií mají překvapivě nevyrovnaný výsledek, který si vysvětluji náhodně 

uvolněným místem při uskladňování zboží. Až při 35 skladnících ve skladě 

se algoritmus rozmístění na nejbližší pozici vyrovná svými časy algoritmům 

pod 110 kroky. Ostatní algoritmy dosahují krátkých časů až při automatickém řízení 

počtu skladníků. 

Při pohledu na ořezané průměrné časy je výsledek úplně jiný (viz Graf 5.8). 

Algoritmus o nejbližším umístění je od 25 skladníků ve skladě nejlepším algoritmem 

a dostává se s průměrným časem těsně pod 67 kroků. Dalšími nejlepšími algoritmy 

se stávají algoritmy rozmisťující dle obrátkovosti zboží a kategorizované (minimum 

pod 69 kroky), přestože bez ořezu patřily mezi nejhorší algoritmy. Náhodné 

a rovnoměrné rozmístění skončilo společně se stabilními výsledky cca 70,6 kroky. 

Překvapivě nejhorším algoritmem je párovaní zboží (74,4 kroků), který je rozšířením 

algoritmu s kategoriemi. 

5.2.2.2 Počty skladníků 

Průměrné počty skladníků během dne od 23 hodin do 6 hodin byly 

na minimálních hodnotách, dále ráno prudce narostly a dále až do večera s výkyvy 

klesaly (viz Graf 5.9). Pokles záležel na dalším vývoji dne a schopnosti vypořádat 

se s extrémy. Nejrychlejší pokles zaznamenaly algoritmy náhodného 

a rovnoměrného rozmístění. Následoval je algoritmus párování a společný pokles 

zaznamenaly algoritmy pro nejbližší umístění a rozmístění dle kategorií. 
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Z rychlosti poklesu vychází i průměrné počty skladníků ve skladě (viz Tabulka 

5.3). Dle maximálních počtů skladníků ve skladě, které se pohybovaly od 240 do 250 

skladníků, lze vypozorovat, že sklad zaznamenal okamžik, kdy byl plně vytížen. 

Na ořezaných průměrných časech nelze vidět velký vliv automatického řízení 

počtu skladníků. Ovšem na průměrných časech bez ořezání mají významný vliv 

na algoritmy pro rozmístění podle obrátkovosti a kategorií. Algoritmus pracující 

s kategoriemi zlepšil čas těsně pod algoritmus s párováním. Algoritmus 

s obrátkovostí dokonce zlepšil svůj čas až na úroveň srovnatelnou s algoritmem 

hledajícím nejbližší pozici. 

 

 Náhodné Nejbližší Rovnoměrné Obrátkovost Kategorie Párování 

Průměr 68,63 87,39 68,83 80,54 89,17 74,86 

Maximum 250 241 250 250 240 245 

Tabulka 5.3: Automatické počty skladníků v malém skladě se zátěží 

5.2.2.3 Souhrn 

Jednoznačný nejlepší algoritmus v tomto skladě není. V případě, kdy nezáleží 

na počtu skladníků ve skladě, vychází nejlépe algoritmus pro nejbližší umístění 

k výstupu ze skladu. V případě snahy o ušetření na počtu skladníků vychází nejlépe 

algoritmy rozmisťující zboží náhodně nebo rovnoměrně po skladě. V případě 

zajištění běhu skladu bez extrémů v podobě velkých odběrů, se zase velmi dobře 

umístil algoritmus s hledáním pozic blízko výstupu ze skladu. 

Takto zatížený sklad je velmi náchylný na extrémy, které jsou zaplaceny buď 

velkým navýšením průměrných časů výdeje, nebo značným zvýšením počtu 

skladníků ve skladě. Vzhledem k nemožnosti v reálných podmínkách během chvíle 

sehnat desítky pracovníků, lze předpokládat, že extrémy by byly vykoupeny 

zvýšením průměrných časů. Nejlepším řešením by bylo přestěhování do většího 

skladu. 
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Graf 5.7: Průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení v malém skladě se zátěží 

 

Graf 5.8: Ořezaný průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení v malém skladě se zátěží 

 

Graf 5.9: Průměrný počet skladníků na logický blok během dne v malém skladě se zátěží 
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5.2.3 Jednopatrový velký sklad 

Jedná se o dvanáctinásobně větší sklad než předchozí dva vyhodnocované.  

5.2.3.1 Porovnání algoritmů 

Při prvním pohledu na průměrné časy výdeje ze skladu vychází, že algoritmus 

umisťující zboží co nejblíže k výdeji ze skladu není vhodný (viz Graf 5.10). Všechny 

ostatní algoritmy se pohybují s průměrnými časy pod 111 kroky, ale tento algoritmus 

se pohybuje vysoko nad touto hranicí (198 kroků a více) až na případ, kdy je počet 

skladníků řízen automaticky. Omluvou pro algoritmus může být rovnoměrné 

rozmístění skladníků po skladě, které není pro tento algoritmus vhodné. Přesto 

při automatickém řízení počtu skladníků je tento algoritmus druhý nejhorší. 

Nejlepším algoritmem při pohledu na průměrné časy vychází rozmístění podle 

obrátkovosti (97,8 kroků) následován rozmístěním s párováním zboží (99,6 kroků). 

S výrazným rozdílem následují společně algoritmy náhodného a rovnoměrného 

rozmístění. Zlehka horším algoritmem je algoritmus dělící zboží do kategorií. 

Výsledky podle ořezaných průměrů jsou milosrdnější k algoritmu s nejbližším 

umístěním k výdeji ze skladu (viz Graf 5.11). Při nejmenším počtu skladníků je sice 

nejhorší, ale jeho ořezaný průměrný čas rychle klesá. Výrazně nejhoršími algoritmy 

jsou ty s náhodným (81,2 kroků) a rovnoměrným (81,9 kroků) rozmístěním. Ostatní 

algoritmy se pohybují s průměrnými časy mezi 69 a 71 kroky, kdy se k nim 

při automatickém řízení počtu skladníků připojí i algoritmus s nejbližším umístěním. 

5.2.3.2 Počty skladníků 

Až na algoritmus s nejbližším umístění není v tomto skladě pro algoritmy, 

až na extrémní případy objednávek, počet skladníků příliš důležitý. 

Nejnižší průměrný počet skladníků při automatickém řízení počtu potřeboval 

algoritmus pracující s obrátkovostí zboží (124,4) následován algoritmem pracujícím 

s párováním zboží do kategorií (126,0) a s rovnoměrným rozmístěním po skladě 

(127,1). Nejhůře dopadl algoritmus pro náhodné rozdělení po skladě (viz Tabulka 

5.4). 

Extrémní objednávky značně zvyšovaly počty skladníků až přes dva tisíce. 

Nejméně jich potřeboval algoritmus pro umístění zboží nejblíže k výdeji, ale zase se 
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nejdéle s extrémy srovnával (viz Graf 5.12). Obecně čím více algoritmy řadí zboží 

blíže k výdeji, tím více stačil nižší maximální počet skladníků. Tento jev je způsoben 

omezením padesáti skladníků na jeden logický blok v kombinaci využitého počtu 

logických bloků při objednávkách s velkým počtem zboží.  

 

 Náhodné Nejbližší Rovnoměrné Obrátkovost Kategorie Párování 

Průměr 141,3 131,5 127,1 124,4 130,4 126,0 

Maximum 2282 285 749 405 996 500 

Tabulka 5.4: Automatické počty skladníků ve velkém jednopatrovém skladě 

 

5.2.3.3 Souhrn 

Jednoznačně nejlepším algoritmem pro velký jednopatrový sklad je algoritmus 

beroucí v potaz jen obrátkovost zboží. Má nejlepší průměrné časy ať už s nebo 

bez ořezání extrémů. Navíc v průměrné potřebě skladníků je nejméně náročný 

a v případě extrémních objednávek potřeboval jejich druhý nejnižší počet. Mezi další 

doporučené patří algoritmus párující zboží do kategorií mající mírně horší výsledky 

než nejlepší algoritmus. 

Nedoporučil bych algoritmy s náhodným ani rovnoměrným rozmístěním kvůli 

jejich nejhorším průměrným časům. Špatně si s extrémními objednávkami uměly 

poradit i zbylé dva algoritmy i s ohledem jen na automatické řízení počtu skladníků 

u algoritmu s ukládáním zboží blízko výdeje. 

  



45 

 

Graf 5.10: Průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení ve velkém jednopatrovém skladě 

 

Graf 5.11: Ořezaný průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení ve velkém jednopatrovém skladě 

 

Graf 5.12: Průměrný počet skladníků na logický blok ve velkém jednopatrovém skladě 
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5.2.4 Třípatrový sklad 

Z pohledu počtu lokací se jedná o variantu velkého jednopatrového skladu. 

Z pohledu grafů se jedná o více paralelní graf se stejným počtem listů. V průměru 

mají skladové lokace blíže k výstupu ze skladu. 

5.2.4.1 Porovnání algoritmů 

Algoritmus umísťující zboží blízko výstupu ze skladu má v tomto skladu stejné 

problémy jako ve velkém jednopatrovém skladě. Proto je tu nebudu opakovat 

a odkážu na kapitolu „5.2.3.1 Porovnání algoritmů“. 

Při pohledu na výsledky lze vypozorovat, že až na výše zmíněný algoritmus 

nemá počet skladníků větší vliv na průměrné časy výdeje zboží (viz Graf 5.13). 

Utvořily se tu dvě skupiny algoritmů. První skupinou s vyšší rychlostí výdeje jsou 

všechny tři algoritmy beroucí v potaz obrátkovost zboží (obrátkovost, kategorie, 

párování) s průměrnými časy mezi 101 a 108 kroky. Druhou skupinou jsou algoritmy 

pro náhodné a rovnoměrné rozmístění s průměrnými časy pohybujícími se okolo 

125 kroků. Při automatickém řízení počtu skladníků se mezi těmito dvěma skupinami 

umístil algoritmus hledající nejbližší volnou pozici s průměrnými 113 kroky. 

Situace při ořezaných průměrech je obdobná se situací při průměrech (viz Graf 

5.14). První skupina má ořezané průměry mezi 73 a 75 kroky. Druhá skupina je má 

mezi 97 a 99 kroky. Jen algoritmus umisťující zboží blízko výdeje se při 

automatickém řízení počtu skladníků dostane do rozsahu první skupiny 

se 74,4 kroky. 

5.2.4.2 Počty skladníků 

Jak již bylo zmíněno, tak počet skladníků až na jeden algoritmus nemá v tomto 

skladě velký vliv na rychlost výdeje. 

Automatické řízení počtu skladníků potřebovalo nejméně skladníků 

pro algoritmy obrátkovosti, párování zboží do kategorií a rovnoměrného rozložení 

od 124,3 do 126,3 skladníků (viz Tabulka 5.5). Mírně více bylo potřeba 

pro algoritmy řadící zboží do kategorií a umísťující na nejbližší pozice (okolo 

131 skladníka). Nejvíce bylo potřeba na algoritmus náhodného rozmístění 

(141,2 skladníků). 
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Sice algoritmus s náhodným rozmístěním měl nejvyšší průměrný počet 

skladníků, ale k takto vysokému průměrnému počtu se dostal díky několika krátkým 

intervalům, kdy do mnoha logických bloků nahnal vysoký počet skladníků. Oproti 

tomu algoritmus pro nejbližší pozici k výdeji měl často během dne vysoký počet 

skladníků ve skladě (viz Graf 5.15). 

 

 Náhodné Nejbližší Rovnoměrné Obrátkovost Kategorie Párování 

Průměr 141,2 131,7 126,3 124,3 131,0 125,4 

Maximum 2255 283 654 399 1082 470 

Tabulka 5.5: Automatické počty skladníků v třípatrovém skladě 

5.2.4.3 Souhrn 

Vítězi by se daly nazvat algoritmy počítající obrátkovost zboží a párující 

do kategorií. Oba algoritmy mají podobné průměrné časy výdeje a jsou málo náročné 

na počet skladníků, ať už na průměrný, tak i na maximální počet. Těsně za nimi je 

algoritmus řadící zboží do kategorií, který je horší jen v průměrném potřebném počtu 

skladníků.  

Zcela bych nedoporučil algoritmy náhodného a rovnoměrného rozmístění 

po skladě. Jejich průměrné časy výdeje zboží jsou výrazně horší. Algoritmus 

umisťující zboží blízko výdeje kolabuje při objednávkách s velkým počtem zboží, 

proto ho také nemohu pro tento sklad doporučit. 
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Graf 5.13: Průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení v třípatrovém skladě 

 

Graf 5.14: Ořezaný průměr doby vyskladnění dle algoritmů rozložení v třípatrovém skladě 

 

Graf 5.15: Průměrný počet skladníků na logický blok v třípatrovém skladě 
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5.3 Výsledky dle algoritmů 

Výsledky dále vyhodnotím po jednotlivých algoritmech. Hlavním zaměřením 

této části bude pohled na rozdíly při změně počtu skladníků, změně skladů a reakce 

na výkyvy v objednávkách. 

5.3.1 Náhodné rozmístění 

Jedná se o algoritmus, který nic nezaručuje a v analýze bylo předpokládáno, 

že bude mít velmi podobné výsledky jako algoritmus s rovnoměrným rozmístěním. 

V předešlé kapitole „5.2 Výsledky dle skladů“ se tato domněnka převážně potvrdila. 

5.3.1.1 Účinnost 

Algoritmus si vedl v porovnání s ostatními ve většině skladů špatně. 

Až na malý sklad se zátěží byl algoritmus vždy nedoporučen a ani v něm nebyl 

nejlepším algoritmem. 

Výhodou tohoto algoritmu jsou stále výkony ve všech skladech (viz Graf 5.16). 

Průměrné odchylky od ořezaného průměru se pohybují ve většině případů 

do jednotek procent. 

5.3.1.2 Počty skladníků 

Změny počtu skladníků neměly velký vliv na průměrné doby vyskladnění 

(viz Tabulka 5.6). Ve velkém jednopatrovém skladě dokonce průměrné odchylky 

ve všech počítaných hodnotách (z průměru, ořezaného průměru, průměrných 

odchylek v jednotlivých hodinách) jsou na 0,00%. 

Při automatickém řízení počtu skladníků algoritmus potřeboval v průměru 

nejvyšší počty skladníků. V situacích při velkém zatížení skladu potřeboval dokonce 

největší počty skladníků ve všech skladech. 
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Malý 

jednopatrový 

sklad 

Malý 

jednopatrový 

sklad se zátěží 

Velký 

jednopatrový 

sklad 

Třípatrový 
sklad 

Průměr průměrných 

odchylek změny počtu 

skladníků v hodině 

0,17% 0,26% 0,00% 0,75% 

Průměrná odchylka 

průměru rychlosti 

vyskladnění 

0,16% 0,16% 0,00% 0,10% 

Průměrná odchylka 

ořezaného průměru 
rychlosti vyskladnění 

0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 

Tabulka 5.6: Průměrné odchylky od průměru v hodině při změně počtu skladníků pro algoritmus 

náhodného rozmístění  

5.3.1.3 Souhrn 

Algoritmus nepřekvapil. Jedinou výhodou jsou jeho vyrovnané výkony 

při různých počtech skladníků. Dále má jen nevýhody a to ať už v průměrných 

časech výdeje zboží nebo potřebného počtu skladníků při vysokých zátěžích. 

Algoritmus nelze ve skladech doporučit. 

 

Graf 5.16: Průměrná odchylka od ořezaného průměru průměrného času výdeje pro algoritmus náhodného 

rozmístění 
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5.3.2 Nejrychlejší volná pozice 

5.3.2.1 Účinnost 

Algoritmus ve skladech dosahoval různých výsledků. V malých skladech byl 

doporučován a v malém skladě s velkou zátěží byl dokonce vyhodnocen jako 

nejlepší algoritmus. V obou velkých skladech dopadl podobně. Při nerovnoměrném 

rozmístění skladníků bez extrémních výkyvů poptávky algoritmus dopadl průměrně.  

Jakmile nastaly výkyvy, tak průměrné časy výdeje prudce vzrostly. 

Při největších zátěžích překračovaly průměrné časy násobky ořezaného průměru 

(viz Graf 5.17). Nejvyšší zaznamenaná průměrná odchylka byla 2222,17% v deváté 

hodině malého skladu se zvýšenou zátěží. 

5.3.2.2 Počty skladníků 

Rovnoměrné rozmístění skladníků se pro tento algoritmus ukázalo jako 

naprosto nevhodné. Při větších skladech a větších zátěží byl potřeba větší počet 

skladníků a z těchto důvodů průměrné časy výdeje značně kolísaly (viz Tabulka 5.7). 

Při automatickém řízení počtu skladníků s jejich nerovnoměrným rozmístěním 

po skladě se jejich počty značně zmenšily. U malého skladu bez zátěže byla jejich 

potřeba nejmenší, ale jejich potřeba s narůstající zátěží značně rostla (např. viz Graf 

5.15). U malého skladu s vysokou zátěží byla průměrná potřeba skladníků téměř 

nejvyšší ze všech algoritmů (viz Graf 5.9). 

 

 
Malý 

jednopatrový 

sklad 

Malý 

jednopatrový 

sklad se zátěží 

Velký 

jednopatrový 

sklad 

Třípatrový 
sklad 

Průměr průměrných 

odchylek změny počtu 

skladníků v hodině 

0,14% 4,82% 6,89% 6,00% 

Průměrná odchylka 

průměru rychlosti 

vyskladnění 

1,53% 30,83% 33,34% 32,70% 

Průměrná odchylka 

ořezaného průměru 
rychlosti vyskladnění 

0,08% 2,24% 6,79% 6,01% 

Tabulka 5.7: Průměrné odchylky od průměru v hodině při změně počtu skladníků pro algoritmus 

rozmístění na nejrychlejší volnou pozici 
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5.3.2.3 Souhrn 

Algoritmus se ukázal jako výhodný při malých stálých zátěžích. Rozhodně 

není vhodný do skladů, kde se předpokládají velké zátěže a výkyvy v počtu 

objednaných položek. 

Velkou výhodou je, že se při malém zatížení skladu můžou některé části skladu 

vypnout a v danou chvíli nepoužívat. Výhoda spočívá ve snížení nákladů na sklad. 

Ostatní algoritmy mohou podobnou situaci navodit zmenšením skladu ve výpočtech. 

Tento krok musí být v programu počítajícím uskladnění speciálně implementován 

a navíc by před vypnutím části skladu muselo dojít k přesunům zboží do aktivních 

částí. Tyto problémy algoritmus s nejbližší volnou pozicí nemá. 

 

Graf 5.17: Průměrná odchylka od ořezaného průměru průměrného času výdeje pro algoritmus rozmístění 

na nejrychlejší volnou pozici 

5.3.3 Rovnoměrné rozmístění 

Jak už bylo zmíněno, tak u algoritmu rovnoměrného rozmístění se počítá 

s podobnými výsledky jako u algoritmu s náhodným rozmístěním. 

5.3.3.1 Účinnost 

V porovnání s ostatními algoritmy si vedl stejně jako algoritmus s náhodným 

rozmístěním. Neboli nedoporučen ve všech skladech. 

Na rozdíl od náhodného rozdělení má algoritmus větší odchylky od ořezaného 

průměru (viz Graf 5.18). 
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5.3.3.2 Počty skladníků 

Změny počtu skladníků ve skladu nehrály velkou roli. Průměrné odchylky 

od průměrných časů výdeje jsou do 1,5%  (viz Tabulka 5.8). 

Množství skladníků při automatickém řízení počtu skladníků jsou v porovnání 

s ostatními algoritmy nepřímo úměrné zátěži skladu. Už při malé zátěži jsou potřeba 

skladníci po celém skladě, ale se zvyšující se zátěží se jejich počty nezvyšují stejně 

rychle jako u algoritmů řadící zboží směrem k výdeji. Zlom nastává ve chvíli, 

kdy maximální počty skladníků v jednotlivých logických blocích přestávají stačit. 

Zatímco takové sklady mají logické bloky blízko výdeje naplněné maximálním 

počtem skladníků a vzdálenější menším počtem, tak při rovnoměrném rozmístění 

počet skladníků stoupá ve všech logických blocích stejně. 

Oproti náhodnému rozmístění zboží jsou až na malý sklad se zátěží potřebné 

počty skladníků menší. V tomto skladě je průměrný počet potřebných skladníků jen 

o 0,2 skladníků vyšší. 

 

 

Malý 

jednopatrový 
sklad 

Malý 

jednopatrový 
sklad se zátěží 

Velký 

jednopatrový 
sklad 

Třípatrový 
sklad 

Průměr průměrných 

odchylek změny počtu 
skladníků v hodině 

0,51% 0,39% 0,72% 1,35% 

Průměrná odchylka 

průměru rychlosti 

vyskladnění 

0,25% 0,70% 0,97% 0,49% 

Průměrná odchylka 

ořezaného průměru 

rychlosti vyskladnění 

0,06% 0,07% 0,34% 0,45% 

Tabulka 5.8: Průměrné odchylky od průměru v hodině při změně počtu skladníků pro algoritmus 

rovnoměrného rozmístění  

5.3.3.3 Souhrn 

Rovnoměrné rozmístění překvapivě dopadlo v průměru hůře než náhodné 

rozmístění po skladě. Oproti ostatním algoritmům dopadl taky většinou hůře. Jedině 

v malém skladě s vysokým zatížením dopadl s průměrnými časy lépe. 

Algoritmus rovnoměrného zatížení nelze doporučit. Oproti náhodnému 

rozmístění po skladě má výhodu zajištění rovnoměrného rozmístění, ale je výpočetně 

náročnější. 
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Graf 5.18: Průměrná odchylka od ořezaného průměru průměrného času výdeje pro algoritmus 

rovnoměrného rozmístění 

5.3.4 Analýza posledních prodejů  

5.3.4.1 Účinnost 

Algoritmus byl ve velkém jednopatrovém skladě a třípatrovém skladě vyhlášen 

jako nejlepší algoritmus. V malém skladě byl algoritmus doporučen, ale v malém 

skladě se zátěží byl nedoporučen. 

V hodnoceních dle ořezaného průměru byl algoritmus mezi nejlepšími. Horší 

situace nastala ve chvíli, kdy v hodnocení hrají roli objednávky s velkým počtem 

zboží (viz Graf 5.19). V malém skladě se zátěží i bez ní dopadl dokonce hůře 

než algoritmus s náhodným rozmístěním. Při velkých zatíženích skladu trpěl 

stejnými problémy jako algoritmus hledající nejrychlejší pozici a to přetížením 

logických prvků blízko výdeje. 

5.3.4.2 Počty skladníků 

Při běhu bez vysokých zátěží neměly počty skladníků na algoritmus velký vliv. 

Velké rozdíly v průměrných odchylkách vypočtených z průměrů a ořezaných 

průměrů časů výdeje zboží (viz Tabulka 5.9) je způsoben výrazně horšími časy 

výdeje při vysokých zátěžích. V těchto případech měl počet skladníků na průměrné 

časy vliv. 

Při automatickém řízení počtu skladníků bylo potřeba až na malý sklad 

s vysokou zátěží v průměru nejméně skladníků. V malém skladě s vysokou zátěží 
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jeho průměrný počet skončil ve středu průměrů algoritmů. S maximálními počty 

skladníků ve skladě skončil na druhém místě za algoritmem hledající nejrychlejší 

pozice. Znova malý sklad s velkou zátěží je v tomto hodnocení výjimkou, 

kde s 250 skladníky patří mezi nejhorší algoritmy. Nicméně nejlepší algoritmus 

potřeboval 240 skladníků, což není výrazně méně. 

 

Malý 

jednopatrový 
sklad 

Malý 

jednopatrový 
sklad se zátěží 

Velký 

jednopatrový 
sklad 

Třípatrový 

sklad 

Průměr průměrných 

odchylek změny počtu 
skladníků v hodině 

0,14% 1,91% 0,12% 0,13% 

Průměrná odchylka 

průměru rychlosti 
vyskladnění 

1,53% 12,71% 0,34% 0,76% 

Průměrná odchylka 

ořezaného průměru 

rychlosti vyskladnění 

0,08% 0,62% 0,08% 0,09% 

Tabulka 5.9: Průměrné odchylky od průměru v hodině při změně počtu skladníků pro algoritmus 

s výpočtem obrátkovosti zboží 

5.3.4.3 Souhrn 

Algoritmus počítající prodejnost zboží skončil jako téměř nejlepší algoritmus. 

Jeho velkou nevýhodou je chování při vysokých zátěží a potřeba analýzy 

předchozích prodejů. Z toho důvodů není moc vhodný pro sklady skladující často 

měněné zboží. 

Tento algoritmus lze doporučit pro téměř všechny sklady. 

 

Graf 5.19: Průměrná odchylka od ořezaného průměru průměrného času výdeje pro algoritmus s výpočtem 

obrátkovosti zboží 
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5.3.5 Kategorizace obrátkovosti 

Jedná se o rozšíření algoritmu, v němž se počítá obrátkovost zboží, 

proto hlavně budeme poměřovat tyto dva algoritmy mezi sebou. 

5.3.5.1 Účinnost 

Algoritmus skončil v celkovém hodnocení skladů o něco hůře než algoritmus 

s obrátkovostí zboží. Oba zcela stejně propadly v hodnocení malého skladu se zátěží 

bez odstranění extrémů. Výrazně horší výsledky měl kategorizující algoritmus 

ve velkém jednopatrovém skladě bez ořezu extrémů (viz Graf 5.10). V tomto měření 

byl dokonce nejhorší ze všech algoritmů. V ostatních měřeních měl podobné 

výsledky jako algoritmus s obrátkovostí. 

Při porovnání průměrných odchylek výdeje zboží od ořezaného průměru 

(viz Graf 5.20) lze zjistit, že si kategorizující algoritmus dokáže hůře poradit s velkou 

zátěží skladu. 

5.3.5.2 Počty skladníků 

V průměrných odchylkách rychlosti vyskladnění při změně počtu skladníků 

(viz Tabulka 5.10) z předchozích hodnocení nepřekvapí, že je algoritmus více závislý 

na počtu skladníků než algoritmus jen s obrátkovostí zboží v malém skladě s velkou 

zátěží a naopak se tyto algoritmy téměř neliší v malém skladě s malou zátěží. 

Ve velkém jednopatrovém skladě dopadl kategorizující algoritmus hůře, 

ale ve  třípatrovém v průměru lépe. Oproti algoritmům s náhodným a rovnoměrným 

rozmístěním je více závislý na počtu skladníků. Naopak oproti algoritmu hledajícímu 

nejrychlejší volnou pozici je méně závislý. 

Při automatickém řízení počtu skladníků patří algoritmus k nejnáročnějším. 

Jeho průměrné i maximální počty skladníků patří k největším ze všech algoritmů. 

Usuzuji, že potřeba většího počtu skladníků vznikla, protože pro kategorie 

je vyčleněno více místa, než je součet kapacit vyčleněných jednotlivým druhů zboží 

při řazení jen podle obrátkovosti (možnost přesunu druhů zboží mezi kategoriemi). 

Tímto přístupem se více blíží k rovnoměrnému rozdělení po skladě, ale zároveň 

v rámci kategorií řadí podle algoritmu nejrychlejší volné pozice. Takto při vysoké 

zátěži rychle zvyšuje počet skladníků v několika logických blocích skladu. 
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Malý 

jednopatrový 

sklad 

Malý 

jednopatrový 

sklad se zátěží 

Velký 

jednopatrový 

sklad 

Třípatrový 
sklad 

Průměr průměrných 

odchylek změny počtu 

skladníků v hodině 

0,14% 2,56% 0,58% 0,19% 

Průměrná odchylka 

průměru rychlosti 

vyskladnění 

1,50% 18,38% 1,16% 0,43% 

Průměrná odchylka 

ořezaného průměru 
rychlosti vyskladnění 

0,08% 0,78% 0,12% 0,08% 

Tabulka 5.10: Průměrné odchylky od průměru v hodině při změně počtu skladníků pro algoritmus řadící 

zboží do kategorií dle obrátkovosti 

5.3.5.3 Souhrn 

Výhodou kategorizování, které kvůli omezenému množství testovacích dat 

nejsem schopen nasimulovat je, že při změně prodejnosti několika druhů zboží není 

nutné přesouvat i jiné druhy zboží. V případech, kdy se často mění prodejnost zboží, 

je algoritmus s kategorizováním zboží výhodnější než algoritmus počítající jen 

s prodejností. Jestliže se jedná o sklady, kdy je malá pravděpodobnost velké zátěže, 

tak oba zmíněné algoritmy mají podobné časy výdeje. V opačném případě je 

algoritmus počítající jen s obrátkovostí většinou rychlejší. 

Algoritmus počítající s kategorizováním zboží lze doporučit zvláště 

ve skladech, kde se mění prodejnost zboží. Algoritmus by bylo možné zrychlit 

optimalizací velikostí kategorií a jim vyhrazených míst na určitý sklad. 

 

Graf 5.20: Průměrná odchylka od ořezaného průměru průměrného času výdeje pro algoritmus řadící zboží 

do kategorií dle obrátkovosti 
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5.3.6 Kategorizace obrátkovosti s párováním zboží 

Jedná se o třetí algoritmus počítající s obrátkovostí zboží. Proto velká část 

hodnocení se bude skládat z porovnávání s předchozími dvěma algoritmy. 

5.3.6.1 Účinnost 

Z hodnocení skladů se jedná o vítězný algoritmus. Pro malý jednopatrový 

a třípatrový sklad se jedná o nejlepší algoritmus. U velkého jednopatrového skladu 

byl vyhlášen druhým nejvhodnějším algoritmem. U malého jednopatrového skladu 

se zátěží byl nejhorším algoritmem v ořezaném průměru výdeje zboží, ale rozdíl byl 

v průměru pouhých 7,4 kroků. 

Oproti ostatním dvěma algoritmům počítajícími s obrátkovostí zboží 

si algoritmus s párováním dokáže výrazně lépe poradit s objednávkami s velkým 

množstvím zboží (viz Graf 5.21). Většinu velkých zátěží se podařilo vyřešit 

do 3% průměrné odchylky od ořezaného průměru. 

5.3.6.2 Počty skladníků 

Počty skladníků při tomto algoritmu nehrály velký rozdíl v rychlosti 

vyskladňování. Jednoznačným znamením je, že největší průměrnou odchylkou je 

průměrná odchylka průměru rychlosti vyskladnění (bez ořezu) s hodnotou 1,20% 

(viz Tabulka 5.11). 

V žádném skladě nebyl průměrný počet skladníků při automatickém řízení 

počtu skladníků nejnižší, ale vždy se pohyboval blízko nejnižších hodnot. 

Pro maximální hodnoty skladníků platí totéž. 

 
Malý 

jednopatrový 
sklad 

Malý 

jednopatrový 
sklad se zátěží 

Velký 

jednopatrový 
sklad 

Třípatrový 

sklad 

Průměr průměrných 

odchylek změny počtu 
skladníků v hodině 

0,14% 0,42% 0,14% 0,11% 

Průměrná odchylka 

průměru rychlosti 
vyskladnění 

0,63% 1,20% 0,70% 1,02% 

Průměrná odchylka 

ořezaného průměru 
rychlosti vyskladnění 

0,05% 0,27% 0,07% 0,04% 

Tabulka 5.11: Průměrné odchylky od průměru v hodině při změně počtu skladníků pro algoritmus řadící 

zboží párováním do kategorií dle obrátkovosti 
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5.3.6.3 Souhrn 

Algoritmus je oproti algoritmu počítající jen s obrátkovostí zboží horší 

ve všech ořezaných průměrných časech výdeje, ale při započtení velkých zátěží 

skladů jsou algoritmy vyrovnané. Z dalších algoritmů je srovnatelný s algoritmem 

řadícím zboží do kategorií. 

Algoritmus mohu zcela doporučit do téměř všech skladů, kde se počítá se 

změnami v prodejnosti zboží. Ve skladech se stálou prodejností jednotlivých položek 

je výhodnější algoritmus pracující jen s prodejností, ale tento algoritmus rozhodně 

nedopadne špatně ani tam. 

 

Graf 5.21: Průměrná odchylka od ořezaného průměru průměrného času výdeje pro algoritmus řadící zboží 

párováním do kategorií dle obrátkovosti 

5.4 Zhodnocení 

Doporučit pro všechny typy skladů jen jeden algoritmus nelze. 

Sklady, kde je známa historie objednávek, lze předpokládat změny prodejností 

zboží a změny v druzích zboží, se nejlepším algoritmem stává algoritmus počítající 

obrátkovost zboží s párováním podle objednávek a řazením do kategorií. 

Jestliže se z předchozích podmínek odstraní proměnnost zboží (prodejnost, 

změny druhů), tak nejlepším algoritmem se stává algoritmus pracující jen 

s obrátkovostí zboží. 

U skladů, kde se nemůže spočítat prodejnost zboží (neopakující se položky 

skladu, bez možnosti předpovědi prodejnosti apod.) a nehrozí velké zátěže skladu, 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

0 24 48 72 96 120 144 

P
rů

m
ě

rn
á

 o
d

c
h

y
lk

a
 [
%

] 

Hodina v týdnu 

Malý sklad 

Malý sklad se zátěží 

Velký sklad 

Třípatrový sklad 



60 

je nejlepším algoritmem algoritmus umisťující zboží na nejrychlejší pozice pro výdej 

zboží ze skladu. 

Jestliže se v předchozích podmínkách změní zátěž skladu na vysokou, 

ať už často nárazovou nebo neustále velkou, tak při ohledu na potřebné množství 

skladníků nejlépe vychází společně algoritmy s náhodným a rovnoměrným 

rozmístěním. 

Nejstálejším algoritmem z pohledu vlivu počtu skladníků je algoritmus 

s párováním zboží do kategorií s průměrnou odchylkou času vyskladnění 0,20% 

(viz Tabulka 5.12). U algoritmu hledajícího nejrychlejší pozici je hodnota tohoto 

vlivu značně ovlivněna tím, že pro algoritmus není vhodné rovnoměrné rozmístění 

skladníků po skladě. 

K porovnání náročnosti algoritmů na počet skladníků poslouží průměr 

vypočtený s ohledem na jednu logickou jednotku skladu (viz Tabulka 5.13). 

Při tomto hodnocení nejlépe (nejnižší hodnota) vychází algoritmus rovnoměrného 

rozmístění v průměru 2,355 skladníků na logickou jednotku. 

Dalším hodnocením náročnosti algoritmu na počet skladníků může být 

ukazatel maximálního počtu skladníků ve skladě při automatickém řízení počtu 

skladníků (viz Tabulka 5.14). Při tomto hodnocení vzhledem k velkým rozdílů 

ve skladech nelze vyhodnocovat přes průměry, ale jen porovnáním jednotlivých 

hodnot v rámci skladů s ohledem na velikost rozdílu v počtu skladníků. Nejméně 

náročným z tohoto pohledu je opět algoritmus rovnoměrného rozmístění následován 

společně algoritmy jen s obrátkovostí zboží a s párováním zboží. 
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 Náhodné Nejbližší Rovnoměrné Obrátkovost Kategorie Párování 

Malý 

jednopatrový 
0,17% 0,14% 0,51% 0,14% 0,14% 0,14% 

Malý 

jednopatrový 
se zátěží 

0,26% 4,82% 0,39% 1,91% 2,56% 0,42% 

Velký 

jednopatrový 
0,00% 6,89% 0,72% 0,12% 0,58% 0,14% 

Třípatrový 0,75% 6,00% 1,35% 0,13% 0,19% 0,11% 

Průměr 0,30% 4,46% 0,74% 0,58% 0,87% 0,20% 

Tabulka 5.12: Průměrná odchylka času vyskladnění při změně počtu skladníků 

 

 Náhodné Nejbližší Rovnoměrné Obrátkovost Kategorie Párování 

Malý 
jednopatrový 

2,472 2,185 2,445 2,185 2,267 2,243 

Malý 

jednopatrový 
se zátěží 

2,745 3,496 2,753 3,222 3,567 2,994 

Velký 

jednopatrový 
2,355 2,191 2,118 2,073 2,174 2,101 

Třípatrový 2,353 2,195 2,106 2,073 2,183 2,090 

Průměr 2,481 2,517 2,355 2,388 2,548 2,357 

Tabulka 5.13: Průměrné množství skladníků na jednu logickou jednotku při automatickém řízení počtu 

skladníků 

 

 Náhodné Nejbližší Rovnoměrné Obrátkovost Kategorie Párování 

Malý 
jednopatrový 

250 100 236 100 102 146 

Malý 

jednopatrový 

se zátěží 

250 241 250 250 240 245 

Velký 
jednopatrový 

2282 285 749 405 996 500 

Třípatrový 2255 283 654 399 1082 470 

Tabulka 5.14: Maximální množství skladníků ve skladě při automatickém řízení počtu skladníků 
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Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo nalezení optimálního algoritmu 

pro uskladnění zásob. Hlavním měřítkem algoritmu byl čas potřebný k vydání zboží 

po přijetí objednávky. Dalšími cíli bylo případné uspoření pracovních prostředků.  

Nejdříve jsem se věnoval různým způsobům uskladnění a přístupům 

k vytváření různých druhů zásob. Hodně znalostí jsem přebíral z firemních školení 

v rámci firmy Alza.cz a.s. a konzultacemi s pracovníky se zaměřením na logistiku. 

Pro téma této práce jsem se omezil na algoritmy počítající se skladovými zásobami 

a dále se zabýval jen tím, jak je v rámci skladu uložit. Z analýzy mi vyšly způsoby, 

kterými je možné skladovat zboží. Ze způsobů jsem zkombinoval několik algoritmů, 

které jsem podrobil důkladnější analýze. Z analýzy mi vyšly teoretické vlastnosti 

algoritmů, kde dobrých výsledků dosahovaly algoritmy počítající s předchozími 

prodeji. 

Pro ozkoušení teoretických algoritmů jsem vytvořil simulátor skladu. 

V simulátoru nakonfiguroval několik typů skladů a rozmístění skladníků. 

Po implementaci analyzovaných algoritmů je otestoval v rámci skladů. Jako testovací 

data využil anonymizované objednávky z reálného provozu jednoho velkého českého 

e-shopu, které z důvodu ochrany obchodního tajemství nemohu k práci přiložit.  

Při vyhodnocování jsem vycházel z výstupů ze simulátoru, kde nejdůležitějším 

prvkem byla průměrná doba na vyskladnění jedné objednávky. Z hodnocení mi 

nevyšel jeden ideální algoritmus. Dle různých podmínek pro určité sklady mi vyšly 

postupně všechny algoritmy až na algoritmus dělící zboží do kategorií podle 

obrátkovosti. Kdybych měl vyhlásit jeden algoritmus jako vítěze, tak je to algoritmus 

počítající obrátkovost zboží s párováním podle objednávek s následným dělením 

do kategorií. 
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