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ÚVOD 

Nalézt vhodný způsob zásobování montážní linky materiálem je nezbytným úkolem 

každého logistického oddělení výrobního podniku. Tato diplomová práce byla vypracována 

v automobilovém závodě společnosti Škoda Auto a. s. v Kvasinách, příloha č. 1, ve kterém 

existuje několik způsobů a systémů navážení dílů potřebných na montážních linkách. Jedním 

z těchto systémů je zásobování montážní linky pomocí tažných vozíků. 

Téma této diplomové práce bylo vybráno na základě požadavků závodního útvaru 

plánování logistických projektů a systémů. Hlavní náplní tohoto útvaru je provádění 

kontinuálních optimalizace logistických procesů z hlediska nákladů a pracnosti. Oddělení dále 

zpracovává a aktualizuje logistické projekty, pracovní a obrazové návodky, interní pokyny, 

plánuje a realizuje interní logistické sekvence, udržuje a eviduje změny balících předpisů. 

Mezi další činnosti patří komplexní plánování skladů a logistických pracovišť, vizualizace 

skladů a materiálových systémových výrobních linek. Plánování logistických projektů 

a systémů řeší systémové organizace skladu a navážení materiálu na výrobní linky. Součástí 

je nasazování principů štíhlé logistiky, optimalizace logistických procesů a koordinace 

logistických systémů. 

Úkolem práce bylo analyzovat systém zásobování montážní linky pomocí tažných 

vozíků, popsat jeho specifika a navrhnout možná opatření, pomocí kterých by došlo 

k optimalizaci. Možnou úsporu z navržených optimalizačních opatření bylo potřeba vyčíslit. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

První část této práce obsahuje všeobecné informace o principu fungování zásobování 

montážní linky pomocí systému tažných vozíků, včetně popisu programové podpory. 

Tyto informace byly rozšířeny o počet a složení dílů, které se pomocí systému tažných vozíků 

na linku navážejí. 

1.1 Systém LOGIS-iTLS 

Systém LOGIS-iTLS (z německého Logistisches Infromations System – internes 

Transport-Leit-System) tedy česky logistický informační systém – interní transportní řídicí 

systém je subsystémem LOGIS-MF (Materialfluss – materiálový tok). Systém spravuje 

transportní zakázky a termínově řídí potřebné specifické zdroje pro transport zakázek. 

Systémem LOGIS-iTLS jsou podporovány vysokozdvižné a tažné vozíky, ale mohou to být 

i jiné transportní prostředky. 

LOGIS-iTLS vytváří přidanou hodnotu, protože jeho používáním dochází: 

- ke zvýšení transparentnosti v materiálovém toku, 

- ke zlepšenému sledování zakázek, 

- k snížení chyb, vznikajících ve vychystávání, zejména pomocí: 

o zpracovávání zakázek podle naléhavosti, 

o kontrolovatelnosti správnosti transportů, 

- k zvýšení průchodnosti materiálového toku, pomocí: 

o umožnění téměř stoprocentního vytížení řidiče vysokozdvižných vozíků, 

o podpoře transportu materiálu bez dokumentů, 

o optimalizace transportů (transportního řetězce i jednotlivých transportních 

prostředků). 

1.1.1 Interní transportní řídicí systém 

Interní transportní řídicí systém dostává od nadřízeného systému transportní zakázky 

a k těmto zakázkám přiřadí příslušné transportní prostředky na cestě od zdroje až k cíli 

zakázky nadřazeného systému. Přitom zohledňuje následující informace: 

- transportní zakázky nadřazeného systému, 

- statická a dynamická data k nákladovým jednotkám zakázky, 

- aktivní zdroje (např. vysokozdvižné vozíky), 

- pasivní zdroje (např. předávací místa), 
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- subsystémové zakázky (zakázky pro vysokozdvižné vozíky), 

- transporty pomocí transportních zařízení (vysokozdvižné vozíky, tahače), 

- transportní řetězce s využitím různých transportních zařízení 

- a topologii (místa a cesty). 

Interní transportní systém a jeho subsystémy ovšem neevidují zásoby ani nespravují 

skladová místa, protože tyto záležitosti jsou úkolem nadřazeného systému. Struktura systému 

iTLS II je graficky znázorněna na obrázku 1. 
 

LOGIS

iTLSII

LOGIS-
Adapter

Intranet / Partnerfirmennetzwerk
WLAN

Intranet / Partnerfirmennetzwerk
WLAN

Transport-
Manager

Subsystem
SLS

Subsystem
ZLS

Topologietool

HDT Stapleranwendung
(über Browser)

HDT Zugmasch.anwendung
(über Browser)

Leitstand
(über Browser)

User Authentifizierung

 
Obrázek 1: Struktura systému iTLS II 
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 
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1.1.2 Základní aplikace systému iTLS  

Systém spravuje všechny transportní zakázky zaslané nadřazených systémem, přitom 

zdroj i cíl transportní zakázky se musí nacházet v závodě, který je nadřazeným systémem 

spravován. Přechody mezi halami a budovami, stejně tak jako více stupňové mezi-transporty 

se stejnými nebo i odlišnými druhy transportních prostředků, mezi něž řadíme vysokozdvižné 

vozíky, tažné vozíky a dopravníková technika, jsou možné. 

Transportní řídicí systém při zaslání zakázky nadřazeného systému kontroluje, zda 

je realizovatelná, tedy zda je transportní cesta od zdroje k cíly nadřazené zakázky k dispozici. 

Systém zjistí, je-li možné provést transport najednou nebo musí-li být proveden ve více 

krocích přes mezi-cíle. Pro každý transportní krok je v ITL příslušnému řídicímu subsystému 

vytvořena interní transportní zakázka. Jedná se o zakázky atomární. Atomární zakázky jsou 

prováděny přímo transportním prostředkem bez dalších mezi-cílů. 

Řízení zakázek iTLS 

Systémem iTLS spravované a řízené zakázky provádějí řidiči. Ti také během 

zpracovávání zakázky zadávají informace a to skenováním, zmáčknutím funkční klávesy nebo 

pomocí klávesnice. Zadávání lze konfigurovat pro příslušné činnosti: 

- u vysokozdvižných vozíků převzetí nákladové jednotky ze skladovacího regálu, 

- u tahačů předání na přívěs. 

Systém iTLS může být řízený (data zakázky připravuje systém) nebo neřízený 

(transporty se provádějí bez účasti iTLS). Systém také pověřuje řidiče pracovní módy: 

- pověřen: Jakmile dojde k uvolnění řidiče, zobrazí iTLS na HDT řidiče data další 

zakázky, která je připravena k realizaci. 

- vlastní pověření: Po uvolnění řidič naskenuje nálepku (Label) nákladové jednotky, 

kterou by chtěl transportovat. Vyžádaná data systém iTLS zobrazí na HDT řidiče. 

- střídání: Střídání výše uvedených typů. 

Informace o použití pracovních módů v konkrétních oblastech závodu se ukládají 

v topologických datech. Zde je také stanoveno, jakým transportním prostředkem se provádějí 

jednotlivé konkrétní transporty. 

Identifikace transportních prostředků 

Všechny transportní prostředky jsou ze strany obsluhy a uvnitř systému 

charakterizovány jednoznačným identifikátorem (ID transportního prostředku). Samy však 

nejsou vybaveny nosiči informací. 
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Transportované zboží 

Přepravovaný materiál je označen věcnými čísly (materiálová čísla) a jednoznačnou 

identifikací kontejneru (referenční číslo nákladové jednotky). Každý kontejner s materiálem 

je opatřen nálepkou s čárovým kódem. V případě svazku (stoh KLT německy KLT-Stapel) 

mají vlastní referenční čísla pouze jednotlivé kontejnery (přepravky) svazku. Transport 

svazku je potvrzen naskenováním jednoho z referenčních čísel ve svazku (příloha č. 2). 

Vytváření svazků na příjmu zboží a evidence se zobrazuje v LOGISu. 

Nákladové jednotky pohybující se v jednom skladu jsou opatřovány C dokladem 

(příloha č. 3). Jednotky, které jsou ze skladu odebírány pro zásobování míst potřeby1, mají 

B doklad (příloha č. 4). Ten se při expedici vytiskne na tiskárně vysokozdvižného vozíku 

a připevní na nákladovou jednotku. Existují a mohou být využívány i další varianty dokladů. 

1.1.3 Rozhraní pro statistická data 

Systém iTLS je schopen dávat k dispozici reportingovým a vyhodnocovacím 

systémům také statistická data. Systém iTLS: 

- vytváří statistiku o transportech podporovaných ze strany systému, 

- zachycuje surová data pro statistické vyhodnocování (např. časy realizace 

okružních tras), 

- protokoluje veškeré kroky zpracování zakázky pomocí časového razítka (evidence 

vyskladňovacích zakázek a zakázek pro zpracování okružních tras. 

V protokolu datové sady se ukládají informace o zakázce. Jedná se o data jako číslo 

zakázky, druh zakázky, číslo okružní trasy, pozice přívěsu nebo referenční číslo nákladové 

jednotky. Protokolují se též veškeré manuální zásahy provedené velínem. 

1.1.4 Rozdělení rolí v iTLS 

Zaměstnancům jsou v iTLS II přirazeny jednotlivé role, které ukazuje tabulka 1. 

Současně je příslušnému zaměstnanci v systému přidělováno oprávnění. 

                                                 
1 Výrobní závody jsou členěny na místa potřeby z důvodu adresnosti každého místa, na kterém existuje potřeba 
dodání dílů. 
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Tabulka 1: Role zaměstnanců v iTLS II rozdělené podle jejich funkcí 

Funkce 
zaměstnance Úkoly v iTLS 

Mistr Mistr má operativně přehled o zakázkách, transportních 
prostředcích a statistikách a smí provádět změny zakázek. 

Řidič (řidič 
vysokozdvižného 
vozíku, řidič 
tažného vozíku) 

Řidič provádí zakázky SLS a ZLS. 
Řidiči vysokozdvižných vozíků a tažných vozíků se hlásí u iTLS 
pro určitou oblast a dostávají pro ni zakázky. 

Administrátor 
systému 

Administrátor systému provádí operativně modelování 
a konfigurování a spravuje topologická data, data transportních 
prostředků, data vysokozdvižných vozíků, data uživatelů, atd. 

Vývojář systému Vývojář systému přidává pracovní procesy nebo je přizpůsobuje 
(programování). 

Disponent Disponent uvolňuje okružní trasy a startuje je. 

Kontrolor Kontrolor přejímá konečnou kontrolu naložených transportních 
prostředků pro okružní trasu před její realizací. 

Vychystávač Vychystávač odebírá přívěsy ze skladu nebo je tam vrací zpět. 

Superuser 
Superuser může operativně provádět modelování, konfigurování 
a spravovat topologická data, data transportních prostředků, data 
vysokozdvižných vozíků, data uživatelů, atd. 

Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 

1.2 Řídicí systém tažných vozíků 

Řídicí systém tažných vozíků tvoří jako subsystém funkci transportního řídicího 

systému pro dodávky na okružních trasách. Jedná se o rozšíření SLS pro nakládku přívěsů. 

ZLS řídí a sleduje všechny kroky zpracování okružní trasy od naplánování až po její realizaci. 

Dále kontroluje došlé zakázky na vyskladnění a optimalizuje složení okružních tras podle 

nejrůznějších kritérií. 

V tomto systému se modelují nádraží, jízdní trasy s místy potřeb na montážních 

linkách a pomocí propojování se vytváří síť cest.  

Při realizaci okružních jízd jsou předmětem ITL následující úkoly: 

- plánování okružních tras pro zásobování míst potřeby materiálem (ZLS), 

- příprava prázdných souprav (ZLS), 

- vyskladňování ze skladovaného místa na přívěs (SLS), 
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- příjem z předávacího místa a předání na přívěs (SLS), 

- pověřování tažných vozíků realizací okružních jízd (ZLS), 

- najíždění do prostoru s prázdnými obaly pro odevzdání prázdných obalů z míst 

potřeby (SLS). 

1.2.1 Transportní prostředky 

V ZLS jsou používány tyto transportní prostředky: 

a) vozíky na deskový materiál, 

b) regálové vozíky, 

c) tažné vozíky. 

Tažné vozíky jsou přívěsy, na kterých je možné transportovat právě jednu nákladovou 

jednotku. Používají se pro transport GLT. Rozeznáváme sub-typy podle jejich specifických 

vlastností. Spojení přívěsů se nazývá souprava. Zásadně se do soupravy smí zapojovat pouze 

stejné typy přívěsů. Jednotlivé sub-typy jsou pro tvorbu souprav vzájemně kompatibilní 

bez omezení. Soupravy pohání tažné vozíky (ZM). Každý tažný vozík má své identifikační 

číslo. V systému je uloženo, který typ tažného vozíku může být spojen s jakým typem 

přívěsu. Přívěsy však žádné identifikační číslo nemají. 

1.2.2 Okružní trasy 

Ze zakázek pro vyskladnění ze skladu, podle definovaných kritérií, vytváří ZLS 

okružní trasy na montážní linky. Nákladové jednotky jsou expedovány v pořadí nájezdu 

k místům potřeby. ZLS řídí vytváření soupravy, transport i expedici nákladových jednotek. 

Nakládka přívěsů je řízena řídicím systémem pro vysokozdvižné vozíky.  

Podle odvolávek z linek se v nadřazeném systému vyvolá tvoření vyskladňovacích 

zakázek ze skladu na linku. Tyto data jsou zasílána do iTLS. Zde jsou data zakázky 

přezkoumána a podle topologie je určeno, zda má být nákladová jednotka expedována v rámci 

okružní trasy a řízena systémem ZLS. Zpravidla má systém zásobu zakázek, která umožňuje 

sestavení existující zakázky do okružních tras. 

Kroky zpracování okružní trasy: 

1) Plánování okružní trasy. Systém iTLS přezkoumá zakázky na vyskladnění, jestli 

mohou být v příslušné nákladové jednotky v termínu společně transportovány 

a expedovány v optimálním pořadí. 

2) Uvolnění okružní trasy. Systém iTLS nebo disponent aktivují přichystání 

a expedici vypočítané okružní trasy. 
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3) Přichystání prázdné soupravy. Systém iniciuje přichystání potřebných přívěsů 

ve vypočteném pořadí pro okružní trasu. 

4) Nakládka soupravy. Systém iTLS iniciuje expedici nákladových jednotek 

ze skladu a nakládku na přívěsy s tím, že transport ze skladu k nádraží, kde se 

uskuteční nakládka, může být jedno- či vícestupňový.  

5) Kontrola soupravy. Systém ZLS přikáže kontrolu naložené soupravy pomocí 

identifikace všech naložených nákladových jednotek. Tuto kontrolu provádí 

nejčastěji samotný řidič. 

6) Expedice okružní trasy. Systém ZLS pověří volného řidiče tažného vozíku 

převzetím naložené soupravy a zahájením okružní trasy. Pověření řidiče platí 

v oblasti, ve které je řidič přihlášen. Systém ZLS pak vede řidiče v konkrétním 

pořadí k jednotlivým cílům transportu. 

Teprve, až dojde k uvolnění okružní trasy systémem nebo disponentem, mohou být 

prováděny další kroky zpracování okružní trasy. Nakládka soupravy na příslušných nádražích 

bývá často prováděna jednostupňově. Nákladové jednotky jsou přebírány vysokozdvižnými 

vozíky ze skladu a přímo nakládány na přívěsy. Jedná-li se o vícestupňový transport, přihlíží 

se pouze k těm nákladovým jednotkám, které se nacházejí na posledním místě před nádražím. 

Jedná se většinou o předávací místo, na kterém byly nákladové jednotky skladovány 

s časovým předstihem a byly vychystány nezávisle na plánování okružní trasy. Řízená 

nakládka přívěsů pro tyto nákladové jednotky se pak provádí z předávacího místa. 

Zásobování výroby prázdnými obaly probíhá neřízeně. Nahromaděné prázdné obaly se 

sbírají při dodávání nákladové jednotky na montážní linku. Jedná-li se o soupravu tažných 

vozíků, připojí se k soupravě přívěs s prázdnými obaly po odpojení přívěsu s materiálem. 

Každá vytvořená okružní jízda obsahuje informace o nádraží a uličce (koleji) 

pro vychystávání, stanovených časech pro plánování expedice a stav okružní trasy. Během 

zpracovávání okružní trasy komunikuje systém ZLS s obsluhou přes HDT tak, že ZLS 

zobrazuje informace potřebné pro aktuální činnost a zpracovává zadání obsluhy. Určité 

činnosti však mohou být provedeny i bez napojení HDT. V tom případě lze potřebné údaje 

vytisknout na velínu. Velín pak také potvrzuje zpracování provedených činností. 
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Plánování okružních tras 

Zakázky, které musí být zpuštěny, nalezne systém ZLS v poolu zakázek. Kritéria, 

podle kterých systém zjišťuje, zda mohou být zakázky expedovány společně v rámci jedné 

okružní trasy: 

1) požadovaná doba dodávky, 

2) časová potřeba pro expedování zakázek, 

3) typ přívěsu, který umožňuje transport nákladu, 

4) cíle zakázek ve stejném jízdním okruhu, 

5) náklady ponechány na lokálním předávacím místě nádraží. Jedná se o náklady, 

které kvůli problémům (např. plný přívěs) nemohly být naloženy, proto jsou 

při plánování zohledňovány s vyšší prioritou. 

Podkladem pro plánování a výčty jsou transportní a latentní časy modelované 

v topologii (tabulka 2) a matice tras, ve které jsou pro každou aplikaci zadány délky tras mezi 

nádražím a místy potřeby a mezi místy potřeby navzájem. 

Tabulka 2: Pojmy pro plánování okružních tras 

Časový pojem  Definice 

Latentní čas Atribut místa v iTLS, který definuje střední dobu manipulace 
s nákladem až k dalšímu transportu. 

Transportní čas Atribut spojovníku v iTLS, který modeluje průměrný čas transportu 
na trase mezi dvěma místy, která je modelována spojovníkem.  

Čas přípravy  
Čas pro činnosti na nádraží spojené s okružní trasou. 
 

výpočet: součet časů pro přípravu, nakládku a kontrolu; 
moduluje se v topologii jako latentní čas nádraží  

Čas přípravy nákladu  
Potřeba času zakázky pro transport ze skladu, resp. předávacího 
místa až na místo potřeby. 
 

výpočet: součet latentních a transportních časů podél trasy transportu 

Startovací čas 
nákladu 

Předepsaný okamžik pro start zakázky. 
 

výpočet: požadovaná doba dodání – náklad - čas přípravy 
Transportní čas 
nákladu  výpočet: požadovaná doba dodání – transportní čas spojovníku 

Startovací čas 
zpracovávání okružní 
trasy 

Okamžik, v němž má započít zpracování okružní trasy pro včasnou 
expedici nákladu. 
 

výpočet: nejstarší startovací čas nákladu ze zakázek okružní trasy  

Čas odjezdu okružní 
trasy 

Okamžik, v němž má započít expedice okružní trasy. 
 

výpočet: nejstarší čas nákladu ze zakázek okružní trasy  
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 
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Plánování okružních tras je řízeno časem nebo je aktivováno při definovaných 

událostech. Nové plánování vymazává stará plánování, protože do iTLS byly mezi tím zadány 

další zakázky. Při plánování se přihlíží ke všem existujícím zakázkám, které ještě nejsou 

zahrnuty v uvolněných okružních trasách. Časy přestávek a výměna směn se nezohledňují. 

Postup plánování okružních jízd: 

1) Pro každou zakázku se vypočítá, z požadovaného kroku dodání a z hrubých 

časových hodnot, které jsou modelovány v topologii jako latentní transportní časy, 

kdy musí začít zpracování nákladu, aby bylo zajištěno včasné dodání materiálu 

na linku. 

2) Z poolu zakázek se s pomocí distanční matice pro nejnaléhavější zakázky 

přezkoumají další, zda se hodí pro expedici ve stejné okružní trase. 

3) Po přihlédnutí k jednotlivým vzdálenostem mezi místy potřeby je vypočítaná 

nejvýhodnější trasa a stanoveno pořadí dodání tzn. pozice nákladů v soupravě.  

Výsledek plánování se zobrazuje na velínu, kde okružní trasy tvoří seznam 

vyskladňovacích zakázek v pořadí jejich expedice. Číslo trasy zadává ZLS vzestupně 

(cyklický průběh hodnot) s tím, že se vypočítává maximálně tolik tras, kolik je volných uliček 

na nádraží. 

Maximální počet zakázek jedné okružní trasy je specificky podle typu přívěsu 

omezen: 

1) maximálním počtem přívěsů, 

2) maximální délkou soupravy a 

3) maximálním užitným zatížením přívěsu. 

Typ přívěsu, kterým musejí být najížděna příslušná místa potřeby, se modeluje 

v topologii. Jednotlivé aplikace se mohou lišit podle způsobu přirazení typu kontejneru k typu 

přívěsu. Přiřazení kontejneru k přívěsu může být prováděno přímo přes správu kmenových dat 

v systému iTLS nebo může být zjišťováno nepřímo z identifikátoru místa potřeby. 

Podle aplikace se v systému iTLS každý typ kontejneru jednoznačně přiřadí jednomu 

typu přívěsu včetně subtypu. Jeden typ přívěsu může být přiřazen více typům kontejnerů, 

přičemž souprava se smí skládat pouze z přívěsů stejného typu. Subtypy jednoho typu přívěsu 

jsou vzájemně kompatibilní a mohou být společně v jedné soupravě. 

Existují však také případy, ve kterých nesmí být vypočítaná pozice přípojných tažných 

vozíků v soustavě zachována. Jedná se o náklady se zvláštními rozměry a o těžké náklady, 

které musejí být z důvodu nebezpečí převrácení soupravy v zatáčkách řazeny za tahač. Kolik 
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speciálních kontejnerů smí být takto transportováno v jedné soupravě, lze v systému 

parametricky nastavit. 

Uvolnění okružní trasy 

Pokud dojde k uvolnění okružní trasy, stává se naplánovaná trasa závaznou. Zakázky 

obsažené v uvolněné okružní trase již nejsou dále zohledňovány a k trase se již nepřipojují 

žádné nové zakázky. Uvolněním se spustí zpracování okružní trasy. 

Po uvolnění zjistí ZLS z topologie správné nádraží a volnou uličku pro přípravu 

soupravy, tuto navrženou uličku může disponent přepsat na jinou volnou uličku. 

Seznam tištěných dokladů: 

a) seznam nákladu, 

b) pracovní seznam pro přípravu prázdné soupravy, 

c) BN doklady všech nákladů soupravy. 

Seznamy nákladu obsahují v záhlaví tyto informace o okružní trase: 

a) ID okružní trasy (text a čárový kód), 

b) nádraží a uličku, 

c) čas startu 

d) a počet nákladů. 

Při uvolnění zjistí systém ZLS z topologie správné nádraží a volnou uličku 

pro přípravu soupravy. Data zakázek k jednotlivým nákladům jsou uvedena v pořadí nájezdu 

cílů transportu: 

a) referenční číslo nákladu, 

b) věcné číslo, 

c) typ kontejneru, 

d) označení speciálního kontejneru, 

e) pozice ve směru jízdy, 

f) strana odběru (vlevo, vpravo, uprostřed). 

1.2.3 Procesní podpora ZLS 

Systém iTLS-ZLS, tedy řídicí systém tažných vozíků podporuje následující operativní 

procesy: 

1) Příprava soupravy 

Jakmile dojde k uvolnění okružní trasy, musí být potřebné typy přívěsů 

v odpovídajícím množství a pořadí připraveny v určené uličce – koleji. 
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Předpokládá se, že pro vytvoření prázdné soupravy je stále k dispozici dostatečné 

množství přívěsů požadovaného typu. 

2) Nakládka 

Dojde-li k potvrzení přípravy soupravy, aktivuje systém SLS zakázky 

pro nakládku přívěsů. Prostřednictvím HDT jsou zakázkou pověřeni volní řidiči 

vysokozdvižných vozíků, kteří jsou přihlášeni v příslušné oblasti. Mohou být 

nastaveny následující varianty pověření řidičů vysokozdvižných vozíků: 

a) Nakládka jedné soupravy jedním řidičem. Jeden řidič – jedna souprava. 

b) Nakládka jedné soupravy více řidiči. Jeden řidič – více souprav na jednom 

nádraží. 

c) Nakládka jedné soupravy více řidiči, jeden řidič – jedna souprava. 

Z důvodu bezproblémového průběhu expedice okružní trasy neexistuje možnost 

odmítnutí zakázky. Po přijetí nákladu se řidiči na HDT zobrazí následující 

informace: 

a) místo odběru, 

b) referenční číslo nákladu a 

c) věcné číslo. 

V případě potřeby si řidič může vyvolat další údaje a to jak o kontejneru, tak 

o číslu okružní trasy. Podle aplikace lze nastavit potvrzení nákladu buď 

naskenováním referenčního čísla nákladu nebo potvrzení pomocí tlačítka na HDT. 

Potvrzení se provádí pro každý náklad. Na displeji se dále zobrazují informace 

o nákladu typu: 

a) cílové nádraží a ulička, 

b) pozice přívěsu a typ přívěsu, 

c) umístění odběrové strany nákladu, 

d) u regálových vozíků i pozice na přívěsu. 

K uložení nakládky dochází až v okamžiku uložení všech nákladů. Do té doby není 

možné provést kontrolu a expedici. 

3) Kontrola soupravy 

Před expedicí okružní trasy se provádí kontrola soupravy. Ta může být provedena 

buď organizačně nebo s podporou systému ZLS a to prostřednictvím HDT nebo 

pomocí seznamů. Rolí kontrolora je systémem pověřen volný zaměstnanec 

přihlášený v dané oblasti. Dochází ke kontrole správnosti materiálu a jeho pozice 
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v soupravě. Kontrolor s použitím HDT postupně skenuje náklady ve směru jízdy. 

Systém ZLS porovnává naskenované informace s plánovaným zadáním. Nejčastěji 

dochází k následujícím chybovým situacím: 

a) nesprávné pořadí, 

b) nesprávná pozice, 

c) chybí náklad, 

d) chybějí data nákladu. 

4) Expedice okružní trasy 

Systém ZLS pověří expedicí trasy volného řidiče přihlášeného na tažném vozíku. 

Řidiči se na displeji objeví potřebné informace o nádraží a uličce. Okružní trasa 

změní stav na „v expedici“. Uvolněná ulička se přestaví na stav „volno“ 

a je k dispozici pro přípravu další soupravy. Řidič tažného vozíku postupně 

obsluhuje místa potřeby (u vozíků na deskový materiál předávací místa) 

a to v pořadí, které vidí na displeji HDT. Na něm také vidí, na kterém místě 

má vyložit, případně odpojit, který konkrétní materiál. Přípojné vozíky s nákladem 

se postupně odpojují a na jejich místo se řadí přívěsy s prázdnými obaly. Řidič 

v každém cíli expedici nákladu potvrdí naskenováním referenčního čísla další 

objednávky, naskenováním cílové informace nebo pomocí tlačítka na HDT. 

Přes HDT je také řidiči sděleno, že byl naskenován poslední přípojný vozík. 

Okružní trasa je ukončena po vyexpedování všech nákladů. Řidič se pomocí HDT 

přihlásí jako volný. 

Manipulace s prázdnými obaly 

Po vypojení přípojného vozíku s nákladem se do soupravy zapojí přípojný 

s prázdnými obaly a to vždy na konec soupravy. U regálových vozíků se prázdné 

kontejnery dávají na pozice uvolněné vyložením nákladu. Mají-li být některá místa 

zásobována prázdnými obaly, je tak prováděno pomocí standardních transportních 

zakázek (prázdné obaly mají svá vlastní věcná čísla). 

Jako uživatelské rozhraní pro řidiče tažných vozíků slouží webová aplikace 

pro systém ZLS. Přes webovou aplikaci mohou být prováděny následující funkce: 

a) přihlášení, 

b) příprava soupravy, 

c) přijetí okružní trasy, 

d) kontrola okružní trasy, 
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e) expedice okružní trasy, 

f) jízda s prázdnými obaly. 

1.3 Koncové přístroje pro provoz iTLS 

Mobilní terminály používané v systému ZLS disponují softwarem využívajícím 

protokol http (prohlížeč). Tyto terminály jsou napojeny na infrastrukturu sítě širokopásmově 

(WLAN).  

1.3.1 Ruční datový terminál 

Tento přenosný přístroj slouží k přihlášení obsluhy. Po přihlášení pracovníkem 

obsluhy je mu ruční datový přístroj přiřazen. Tyto datové terminály, obrázek 2, disponují 

grafickým uživatelským rozhraním s vizualizací na bázi prohlížeče aplikace systému ZLS. 

V současnosti je používán přístroj Symbol MC9000-Series.  

 
Obrázek 2: Používaný ruční datový terminál firmy Symbol 
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 

1.3.2 Terminál na vozíku 

Řidič vysokozdvižného vozíku se může přihlásit pomocí terminálu pevně 

přimontovaného na vysokozdvižném vozíku. Po dobu přihlášení řidiče na vysokozdvižném 

vozíku je terminál přiřazen vozíku a řidiči. Tento přístroj technicky odpovídá ručnímu 

datovému terminálu. 

1.3.3 Čtečka čárového kódu 

Každý ruční a vozíkový datový terminál má připojenou čtečku čárového kódu. Pomocí 

této čtečky dochází k zápisu čárového kódu. Podporované jsou čárové kódy uvedené 

v tabulce 3. V koncových přístrojích firmy Symbol je tato čtečka čárového kódu 

již integrována. 
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Tabulka 3: Typy čárového kódu podporovaného systémem iTLS 

Funkce Zdroj Typ čárového 
kódu Délka 

Identifikace nositele 
nákladu Doklad LOGIS C Interleaved 2/5 14 znaků bez kontrolních 

číslic 
Identifikace nositele 
nákladu  

GTL (Global Transport 
Label) Code 128 Max. 22 znaků 

Kontrola cíle skladového 
místa (LPL)  Otevřeno Max. 15 znaků 

Kontrola cíle nádraží 
transportní techniky, LZ 
Wolfsburg 

 Interleaved 2/5 
4 znaky (bez rozhraní 
FT); 18 znaků 
(s rozhraním FT) 

Kontrola cíle místa 
potřeby (BDO)  Interleaved 2/5 nebo 

Code 128 nebo 39 
14 znaků bez kontrolní 
číslice, max. 22 znaků 

Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 

1.3.4 Tiskárna na vozíku 

Tiskárna, obrázek 3, slouží k tisku samolepících nálepek (například dokladů BN). 

V současnosti se podáví přístroj Zebra QL 420 plus, který je pevně přimontován na vozíku. 

Se systémem jsou tiskárny propojeny také prostřednictvím sítě WLAN. 

 
Obrázek 3: Mobilní tiskárna Zebra QL 420 plus 
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 

1.4 Administrační nástroje 

Mezi aplikace, které slouží pro administraci systému iTLS, patří aplikace „velín“ 

a „topologický nástroj“. 

1.4.1 Velín 

Tento software umožňuje administrátorovi systému sledovat stav iTLS a ovlivňovat 

jeho chování. Systém poskytuje aktuální informace o stavu zařízení a poskytuje potřebné 

funkce pro: 

a) správu kmenových dat i pro operativní činnost, 

b) plánování,  
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c) sledování a informování, 

d) zobrazování a odstraňování problémových případů.  

Součástí vybavení je kancelářská tiskárna, používána pro tisk vychystávacího seznamu 

a seznamu nákladu, a tiskárna na doklady, sloužící k tisku BN dokladů. 

1.4.2 Topologický nástroj 

K vytváření logického zobrazení oblastní závodu, ve kterém funguje systém iTLS, 

slouží software Topologický nástroj. V tomto systému je zobrazován transport nákladových 

jednotek pomocí sítě míst a cest. Z této sítě také vyplývá, jakými zdroji mohou být nákladové 

jednotky transportovány k jakým cílům a jestli je potřeba při transportech využít některá 

předávací místa mezi zdroji a cíly a pokud ano, tak v jakém pořadí. 

Rozlišujeme následující typy míst: 

a) příjem zboží, 

b) sklad, 

c) předávací místo, 

d) nádraží 

e) místo potřeby. 

V systému iTLS jsou trasy nazývány spojovníky. Pro každou aplikaci je potřeba 

definovat vlastnosti míst a spojovníků. Pro spojovníky se jedná především o určení jakým 

transportním prostředkem (vysokozdvižným vozíkem, tažným vozíkem nebo vozíkem 

na deskový materiál) mohou být transporty prováděny. 

Správa topologií zahrnuje: 

a) zakládání nádraží, 

b) tvorbu struktury uliček na nádraží, 

c) jízdní cesty na montážních linkách, 

d) vstupní a výstupní body montážních linek, 

e) jízdní okruhy a 

f) oblasti jízdních okruhů. 

Topologický nástroj umožňuje zadávání hodnot transportních a latentních časů 

na spojovnících a místech potřeby – tedy hodnoty potřebné pro časové plánování okružních 

tras. Dále je možné jeho prostřednictvím doplnit hodnoty typu přiřazení transportního 

prostředku nějakému spojovníku. Po založení objektů v topologickém nástroji je další správa 

prováděna na velínu. Vlastní změny v systému iTLS provádí tým Application Management 

Services. Všechny provedené změny je potřeba uvolnit přes velín. 



25 
 

1.5 Technické řešení 

Po rozhodnutí společnosti Škoda Auto a. s., že v závodě Kvasiny bude pro obsluhu 

montážních linek používán systém tažných vozíků, vzešel požadavek na jejich technickou 

specifikaci.  

Systém tažných vozíků měl splňovat rozměr 1025 x 1225 mm, vozík musel držet stopu 

při zatáčení, musel být stabilní konstrukce. Maximální hmotnost soupravy byla stanovena 

na 3000 kg, maximální rychlost soupravy 6 km.hod-1, kompletně pozinkovaná ocelová 

konstrukce vozíku měla mít možnost zatížení až 1000 kg. V rozích podlahy bylo potřeba mít 

úhelníky, které navádějí při nakládání palet.  

Z důvodu bezpečnosti byla dalším důležitým požadavkem na tento tažný obslužný 

systém ochrana nohou na všech 4 kolech. Co se týče podlahy vozíku, počítalo se s lisovaným 

mřížovým roštěm, velikost mřížek 30 x 30 mm, upevněným přišroubováním 

a s pozinkovaným brzdícím skluzem. Přední rohy vozíku měly být zaobleny. 

Požadavky na pojezdové zařízení byly následující: 

- přední kola modrá (LH-ALBS 160 K-FI – Blickle), 

- zadní kladky otočné s blokováním směru, 

- zadní kola modrá (LH-ALBS 160 K-RI), 

- speciální úprava společného blokování směru. 

1.5.1 Tažný vozík 

Na základě výše zmíněných kritérií byl vybrán tažný vozík výrobce LKE GmbH typu 

Trailer – Euro-Line Plattformawagen Typ X s následujícími základními technickými údaji: 

- označení 470-0019, 

- vnější rozměr: 1060 x 1450 mm, 

- vnitřní rozměr: 1025 x 1225 mm, 

- hmotnost: 8 609 kg, 

- nosnost: 1 000 kg, 

- pozinkovaná ocelová svařovaná X konstrukce, 

- mřížový rošt, 

- typ kol: LH-ALBS 160 K-FI (modrá obruč) a LH-ALBS 160 K-RI (modrá obruč), 

- bezestopý běhoun kol – vysoce odolný proti proříznutí a trhání, 

- kola vybavena centrálním blokováním směru, 

- nosnost kol dohromady: 1 800 kg (při rychlosti 6 km.hod-1), 
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- ochrana nohou na všech čtyřech kolech, 

- spojení vozíků virtuálním spojením a ojí, 

- oj umožňuje držení stopy při zatáčení, 

- maximální hmotnost soupravy 3 000 kg, 

- maximální rychlost soupravy 6 km.hod-1. 

Technický výkres tažného vozíku je blíže popsán v příloze č. 5. Vozík, obrázek 4, 

je připojen pomocí oje, obrázek 6, k tahači Still RX-T. Další vozík se připojuje vložením oje 

do spojení dalšího vozíku. Tyto vozíky nepotřebují žádnou speciální údržbu, pouze jednou 

ročně by měla být provedena revize, při které budou provedeny následující činnosti: 

- kontrola utažení šroubů připevňujících oj (vizuálně, pohybem oje), 

- kontrola stavu pojezdových kol (vizuálně) 

- a kontrola vozíku jako celku (vizuálně). 

Dojde-li k opravě vozíku, následující revize se skládá ze stejných úkonů, které 

se provádějí u periodické roční revize. Z popisu jednotlivých bodů revize vidíme, že vozíky 

byly konstruovány tak, aby nepotřebovaly žádnou speciální údržbu. Transportní vozíky 

mohou být obsluhovány pouze k tomu určenou, vyškolenou osobou. 

Vozík tažného zařízení, obrázek 4, je určený pro převoz palet nebo přepravních boxů, 

přičemž náklad musí pokrýt minimálně dvě třetiny plochy vozíku. Stohování palet na vozíku 

je ovšem zakázáno, protože hrozí jejich sesunutí. Převážené předměty mohou být 

transportovány pouze na ploše vozíku k tomu určené a přitom musí být tyto předměty 

zajištěny proti vyklopení či sklouznutí. Nejtěžší předměty se nakládají naspod. 

 
Obrázek 4: Tažný vozík používaný v závodě Škoda Auto Kvasiny 
Zdroj: Škoda Auto a. s. 
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Aby nedocházelo k rozkmitání soupravy, měl by tahač soupravy jezdit maximální 

rychlostí v co nejpřímějším směru. Vozíky soupravy totiž kopírují dráhu tahače. Maximální 

rychlost soupravy 6 km.h-1 by měla být snížena v následujících situacích: 

- přejíždění nerovností nebo dilatačních spár, 

- v případě hrozícího nebezpečí, kdy se předpokládá prudké brzdění, protože 

pak hrozí vybočení především nezatížených vozíku do strany o více než 1 metr. 

Také zastavování soupravy musí být postupné a plynulé z důvodu hrozícího 

vybočování vozíků. Je přísně zakázáno přepravovat na kterémkoli transportním vozíku osoby. 

Po posouzení místních podmínek v závodě Škoda Auto a. s.  Kvasiny byl stanoven maximální 

počet vozíků v soupravě na čtyři kusy. Obrázek 5 vyobrazuje tažný vozík používaný 

ve společnosti Audi. 

 
Obrázek 5: Tažný vozík používaný ve společnosti Audi 
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 

1.5.2 Závěr (oj) pro připojení tažných vozíků k tahači 

Jedná se o speciální oj, která slouží k zapojení soupravy trajlerů 470-0019 

za horizontální vychystávací vozík (tahač) Still CX-T. Toto zapojení se nazývá virtuálním 

spojením. Oj, obrázek 6, je vyrobena z konstrukční oceli S355JR galvanicky pozinkované. 

K propojení soupravy vozíků k oji se provede vsunutím oje do čepu spojení na vozíku. 

Technický výkres oje je uveden v příloze č. 6. 
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Obrázek 6: Zapojená spojovací oj 
Zdroj: Škoda Auto a. s. 

Technická specifikace oje: 

- označení 470-2100, 

- maximální síla tahu: 3 000 kg, 6 000 N, 

- maximální rychlost: 6 km.h-1, 

- hmotnost 7 kg, 

- výrobce LKE GmbH. 

Před každým použitím musí být provedena pohledová kontrola, jestli nedošlo 

k deformaci závěsu, porušení svárů materiálu oka závěsu, dotažení šroubů nebo k nesprávné 

funkčnosti plynové pružiny. Pravidelná kontrola se provádí, podobně jako u vozíků, jedenkrát 

za rok. 

1.5.3 Horizontální vychystávací vozík 

Jako tahač vozíkové soupravy, obrázek 7, je v závodě Kvasiny používán horizontální 

vychystávací vozík Still CX-T. Technická specifikace vychystávací vozíků je následující: 

- maximální tažná síla 7 500 N, 

- průměr otvoru v oji tažného zařízení 27 mm, 

- průměr čepu pro spojení k tažnému vozíku 25 mm, 

- maximální povolená rychlost vozíku 6 km.h-1. 
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Obrázek 7: Souprava tahače se zapojenými vozíky 
Zdroj: Škoda Auto a. s. 

1.6 Technologie přepravy 

Tato část obsahuje přehled dílů navážených na montážní linky pomocí systému 

tažných vozíků, dále přehled jejich přepravních balení a technologii navážení dílů na linku.  

1.6.1 Díly navážené na linku pomocí systému tažných vozíků 

V současné době je montážní linka pomocí systému tažných vozíků zásobována mimo 

jiné například následujícími díly: 

-      airbag hlavy, 
-      baterie, 
-      boční obložení, 
-      bowden, 
-      brzdová hadice, 
-      brzdové trubky krátké, 
-      clona, 
-      clonění, 
-      díl krycí, 
-      držák sání, 
-      hrdlo sání, 
-      chladič paliva, 
-      jednotka ABS, 
-      konzola, 
-      krátké brzdové trubky, 
-      krycí díl, 
-      krycí lišta, 

-      kryt zavazadlového prostoru, 
-      kryt, 
-      kryt, 
-      kulatý čep, 
-      lišta madla, 
-      montážní linka atd. 
-      motor na stěrače, 
-      napínací prvek, 
-      nosič spojky, 
-      nosič, 
-      nosič, 
-      obložení baterie, 
-      obložení sloupku, 
-      odvodňovací lišta, 
-      ofukovač, 
-      palivový filtr, 
-      pedálové ústrojí, 
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-      podběh zadní, 
-      podběh, 
-      podpěra plynová, 
-      posilovač brzd, 
-      rozkládací rohože, 
-      schránka na nářadí, 
-      skupinová svítilna, 
-      tažné zařízení, 
-      těsnění, 

-      trubka vodní, 
-      vedení chladicí kapaliny, 
-      vedení skla, 
-      vlečné oko, 
-      volantový airbag, 
-      výplň zadního víka, 
-      výstražný trojúhelník, 
-      záchytný hák zámku atd. 

Při výběru dílů vhodných k přepravě na tažných vozících je potřeba zohlednit 

následující parametry: 

- rozměr transportního balení, 

- váhu dílů v transportním obalu, 

- četnost odvolávek materiálu na lince. 

Právě odvolávky potřebného materiálu na lince jsou v tomto systému nejvíce 

variabilní složkou. Výroba automobilů probíhá podle nastaveného výrobního plánu, který 

se řídí objednávkami na konkrétní výbavu automobilu. Tato variabilita způsobuje, že materiál, 

který se nepoužívá do každého montovaného automobilu má nižší četnost odvolávek než ten, 

který je potřebný do automobilů všech. Dalším vstupujícím faktorem je dodržování termínů 

a balení dodavateli. V běžném provozu se totiž stává, že dodavatel materiál nedodá v obalu 

vhodném k navezení do vyčleněného prostoru u linky a musí být ve skladě přebalen. Tímto 

způsobem může dojít k nesrovnalostem v původně plánovaných časech. 

1.6.2 Druhy přepravek 

Na vozících, obrázek 4, mohou být převáženy díly uložené v následujících 

přepravních zařízeních: 

a) paleta 1000 x 600 mm, 

b) paleta 1200 x 1000 mm, 

c) paleta 1210 x 1010 mm, 

d) paleta 1200 x 980 mm, 

e) paleta 1200 x 800 mm, 

f) paleta 1000 x 590 mm, 

g) paleta 1190 x 990 mm, 

h) KLT, 

i) přepravka 33661 rozměr 160. 

Následující tabulka (4) zobrazuje rozměry a hmotnost jednotlivých typů přepravních 

obalů typu KLT. 
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Tabulka 4: Používané KLT 

Typ schránky Váha schránky [kg] Rozměr [mm] 

RL-KLT 3147 0,56 300 x 200 x 147 
RL-KLT 4147 0,94 400 x 300 x 147 

RL-KLT 4280 1,4 400 x 300 x 280 

RL-KLT 6147 1,9 600 x 400 x 147 

RL-KLT 6280 2,5 600 x 400 x 280 

R-KLT 3215 0,8 300 x 200 x 150 

R-KLT 4315 1,3 400 x 300 x 150 

R-KLT 4329 1,9 400 x 300 x 280 

R-KLT 6415 2,1 600 x 400 x 150 

R-KLT 6429 3 600 x 400 x 280 

Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s., autor 

1.6.3 Trasy tažných vozíků 

V současné době jsou k zásobování montážních linek systémem tažných vozíků 

stanoveny tři trasy, zobrazeny na obrázku 8: 
 

 
Obrázek 8: Layout montážní haly s vyznačeními třemi trasami 
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s. 

Trasa T1 zásobuje montážní linku A05 (výroba modelu Roomster), trasa T2 je hlavní 

linka B6 SUV a trasa T3 zásobuje linku motorů, dveří a cocpitu. 

1.6.4 Nádraží tažných vozíků 

Nádraží se nachází v prostoru skladu N6 a tvoří jej 6 kolejí. Pod pojmem kolej 

chápeme horizontálně vyznačený prostor (ulice). V tomto prostoru, oblasti jedné koleje, 
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je postupně tvořena ucelená souprava. V rámci nádraží se také odpojují vozíky s prázdnými 

obaly, které jsou následně sejmuty a tažné vozíky jsou předány k dispozici pro tvorbu nové 

soupravy. Obrázek 9 zobrazuje řidiče tahače při kontrole naloženého materiálu na tažných 

vozících. 

 
Obrázek 9: Kontrola soupravy na první koleji nádraží 
Zdroj: Škoda Auto a. s. 

Obrázek 10 ukazuje vymezený prostor skladu N6 pro nádraží a sběr prázdných obalů 

z nadhledu. 

 

 
Obrázek 10: Sklad N6/N9/K1 s vyznačeným prostorem pro sběr prázdných obalů 

a tvorbu souprav 
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s., autor 
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2 NÁVRH OPTIMALIZACE 

Protože problematika navážení montážní linky pomocí tažných vozíků řeší velké 

množství vstupních parametrů a různých omezení, byla by nejvhodnějším nástrojem 

optimalizace simulace procesu. V této části je aplikována terminologie modelování 

a popisovaný proces je vizuálně zpracován do procesní mapy. 

2.1 Popis procesu 

Mapu procesu zobrazuje obrázek 11. 

 
Obrázek 11: Mapa procesu 

Zdroj: Autor 
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2.2 Simulace procesu 

Ideálním nástrojem k řešení problému navážení dílů na montážní linku pomocí 

systému tažných vozíků by bylo vytvoření simulace, protože pomocí simulací můžeme 

ověřovat provoz na každé dopravní síti. V našem případě by byl simulovaný systém: 

- diskrétní, protože změny systému zde probíhají skokem a systém může být 

jen v jednom z některých diskrétních stavů (řešení získáme sledováním stavu 

systému a jeho změn v diskrétních časových okamžicích); 

- stochastický, protože odvolávání materiálu přichází náhodně2, ačkoli určitá data 

jsou dána deterministicky (trať, hmotnost, jízdní odpory). 

Simulace diskrétních systému se dále může dělit na modely: 

- s pevným časovým krokem (synchronní) a 

- řízené událostmi (asynchronní). 

Pro naši situaci by se lépe hodil systém asynchronní, protože odpadá monitorování 

prázdných časových intervalů, ve kterých nenastala žádná událost. 

2.2.1 Terminologie 

V této části byly aplikovány všeobecné zásady a terminologie z problematiky 

simulačních metod na konkrétní části řešeného dopravního systému zásobování montážních 

linek pomocí systému tažných vozíků. Pro simulaci procesu se používají mj. následující 

pojmy: 

Element – objekt přemístění na nejnižší rozlišovací úrovni příslušného dopravního 

systému. 

Dávka – označuje více elementů, které se v některé fázi dopravního procesu pohybují 

společně.  

Souprava – jedná se o dávku, které je tvořená podle určitých pravidel tak, aby mohla 

tvořit komplet po doplnění náležitostmi.  

Komplet – pod tímto označením se skrývá objekt schopný samostatného přemísťování 

po dopravní cestě. Tvoří jej souprava a náležitost. 

Náležitost – termín používaný pro prostředek, který je nezbytný pro přemísťování 

soupravy po dopravní cestě a který se přemisťuje společně se soupravou.  

                                                 
2 Teoreticky by podle plánu výroby, počtu dílů v balení, počtu dílů na konkrétní model vozu a z toho plynoucí 
spotřeby konkrétního materiálu, šlo určit předpokládané odvolávání materiálu deterministicky. Ale protože se 
jedná o velké množství nejrůznějšího materiálu a různé kombinace výrobků, hraje zde velkou roli také náhoda. 
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Úsek – je název pro spojnici dvou uzlů, po kterých se dopravují komplety. Přitom 

platí, že uvnitř úseku už není žádný uzel a že úsek je jednoznačně určen dvojicí uzlů 

(počátečním a koncovým). 

Zásobník – obvykle patří do uzlu nebo úseku, který slouží k uskladnění a pobytu 

elementů nebo náležitostí. Podle funkce se dělí na zásobník vstupní, akumulační, výstupní 

nebo zásobník náležitostí.  

Trasa – je posloupnost jednotlivých uzlů a úseků od počátečního do koncového uzlu 

každého úseku. Posloupnost můžeme popsat matematicky následujícím způsobem: označíme-

li uzly U0,…,Un a úseky u1,…,un, pak pro všechny i=1,…,n platí, že Ui-1 je počáteční a Ui 

koncový uzel úseku ui. 

Konkrétně v našem případě pak výše uvedené termíny znamenají následující: 

Element – výrobní díl (materiál), který je potřeba dopravit na montážní linku.  

Dávka – díly uspořádané v balení, které může být umístěno na jednom přípojném 

vozíku nebo být samostatně vezeno na vozíku vysokozdvižném. 

Souprava – vozíky prázdné nebo naložené materiálem. 

Komplet – obsluha tahače (řidič), tahač a přípojné vozíky. 

Náležitost – tahač tažných vozíků, obsluha tahače (řidič). 

Zásobník – prostor, ve kterém jsou umístěny prázdné přípojné vozíky, dále pak 

prostor, kde se odstavují tažné a vysokozdvižné vozíky nebo také sklad, odkud je navážen 

materiál atd. 

2.2.2 Simulační projekt 

Simulační projekt se zaměřuje na zkoumání dynamického systému, vymezeného 

na objektu zkoumání, s cílem odpovědět na otázky se studiem zkoumaného objektu 

spojenými. Používanou výzkumnou metodou je pak simulace. 
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Simulační projekt se skládá ze dvou etap (7). První etapou je návrh a tvorba 

simulačního modelu a druhou etapou je experimentování s tímto modelem. Životní cyklus 

simulačního projektu se skládá z jednotlivých fází, obrázek 12, které jsou znázorněny 

na následujícím diagramu: 
            

     
Formulace problému a 

vymezení objektu zkoumání      
             

     
Stanovení cílů a časového 

plánu      
             
                  

      
Vymezení systému 

     
                  
               
                    

   

Koncepční 
model 

vymezeného 
prostoru   

 

 

Sběr a analýza 
dat pro 

simulační model    
                    
               
                 

       
Tvorba simulačního modelu 

      
                
                
    Ne         
      

Verifikace modelu ukončená? 
      

        Ano       
               
     Ne     Ne      
     

Validace modelu ukončená? 
     

       Ano      
               

     
Plán simulačních experimentů 

      
              
                 

      
Vykonání analýzy experimentů 

      
               
               
   Ano     Ano    
     

Je potřeba vykonat další 
experimenty?      

       Ne      
             

     
Závěrečná zpráva 

a dokumentace      
            

Obrázek 12: Fáze simulačního procesu 
Zdroj: ISBN 80-8070-477-5,1. vyd., Žilinská univerzita v Žilině, 2005, autor 
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Popis jednotlivých částí diagramu: 

1) Formulace problému a vymezení objektu zkoumání 

Formulování základních problémů z pohledu firmy, k jejichž řešení je vhodné 

použít simulaci. Úkolem je vymezit objekt zkoumání, na který bude v průběhu celého 

projektu soustředěna pozornost. 

2) Stanovení cílů a časového plánu  

Dalším krokem je stanovení konkrétních cílů a časového plánu projektu. Cíle 

projektu se stanovují tak, že se sepíší otázky, které mají být řešením projektu 

zodpovězeny. 

3) Vymezení systému 

Následuje provedení abstrakce, což znamená vymezení zkoumaného (posléze 

simulovaného) systému, který představuje tzv. originál. Tento zohledňuje ty prvky 

a vazby objektu zkoumání, spolu s jejich vlastnostmi, které jsou důležité pro řešení 

problémů projektu souvisejících se stanoveným cílem. 

4) Tvorba simulačního modelu 

Volba vhodné koncepce pro tvorbu simulačního modelu. Prakticky se vybere 

metodika tvorby modelu spojená s některou z architektur simulačního modelu. 

Paralelně může probíhat také sběr a analýza dat potřebných pro simulační model. 

Takovýchto dat je celá řada, jmenujme například: 

- infrastruktura (nádraží, trasy na montážní lince, vychystávací místo), 

- montážní linka – místa potřeby, 

- obslužný personál (řidiči vysokozdvižného a tažného vozíku), 

- vozíky, které navážejí tažné vozíky a předávací místa, 

- technologické postupy, 

- rozhodovací a řídící postupy, logistické systémy, 

- tvorba tažných souprav. 

5) Další fází je implementace simulačního modelu. 

6) Verifikace modelu 

Po implementaci je potřeba ověřit správnost simulačního programu, jinými 

slovy je nutné model verifikovat. Model je požadován za správný, verifikovaný, pokud 

průběh simulačního výpočtu odpovídá aktuální představě vyjádřené v konceptuálním 

modelu. Prakticky probíhá testování korektnosti interakce, dodržování vztahů 
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kauzality, korektnost generátorů vstupů atd. Testuje se také návaznost a spolupráce 

jednotlivých simulovaných procesů. 

7) Validace modelu 

Následuje ověření pravdivosti simulačního modelu – vykonává se validace. 

Dochází k prověření, zda simulační model opravdu odráží objekt zkoumání 

na očekávané (v cílech stanovené) úrovni. Validace může být prováděna pomocí 

několika metod: 

- metodou porovnávání s realitou. Pomocí statistických metod dochází ke srovnávání 

chování simulačního modelu s chováním reálného objektu. 

- metodou porovnávání s jiným (matematickým) modelem a konečně 

- metodou empirickou, která je založena na studiu vnějšího chování simulačního 

modelu nezávislým odborníkem z příslušné oblasti, který posoudí, zda je chování 

modelu dostatečně realistické. 

8) Plán simulačních experimentů 

Simulační proces se dostává do druhé etapy, na jejímž začátku je potřeba 

sestavit orientační plán simulačních experimentů. Postupné vykonávání těchto 

experimentů vede k dosažení vytýčených cílů. 

9) Vykonání analýzy experimentů 

Jakmile je sestaven plán experimentů, začíná samostatný proces vykonávání 

simulačních experimentů. Výsledky těchto experimentů jsou statisticky zpracovávané, 

analyzované a mohou ovlivnit rozhodnutí o provádění dalších experimentů. V této fázi 

mohou být odhalena slabá místa nebo naopak malé vytížení sledovaného systému. 

Pokud se vyskytne potřeba nových experimentů (vynořili se nové problémy), je nutné 

sestavit další plán experimentů a ty opět realizovat. Cílem tohoto opakujícího 

se procesu je najít vhodné řešení problémů, které jsou předmětem projektu. 

10) Závěrečná zpráva a dokumentace 

Po ukončení experimentování se simulačním modelem se obvykle 

vypracovává závěrečná zpráva, která slouží k vyhodnocení celého projektu, vyjádření 

k dosaženým cílům projektu a předložení doporučujícího řešení problémů spojených 

s objektem zkoumání. 

2.2.3 Simulační model 

 Simulační model v rámci této práce konkrétně sestaven nebyl, a to z časových 

důvodů. Na základě všeobecných požadavků na simulační model, rozdělených na tři logické 
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části (7), by konkrétně pro navážení dílů na montážní linku pomocí tažných vozíků byly 

požadavky následující: 

1) Rámcové požadavky na strukturu a vlastnosti simulačního modelu 

a) Vstupní proudy – odpovídají materiálu v balící jednotce, který přichází 

ze skladu, přičemž pro každý materiál je nutné sledovat čas potřeby na lince 

a místo, na které má být tento materiál doručen. Vstupní proud materiálu může 

být získán z programů firmy, které mají za úkol sledovat a řídit dodávání 

materiálu na linku, nebo pomocí prognostických údajů, které urči odpovědné 

oddělení podniku. 

b) Linky obsluhy (též obslužné zdroje) odrážejí: 

o prostorové uspořádání nádraží, layout linky se zakreslenými místy 

potřeby, prostory pro odpojení prázdných obalů atd., 

o personál – kdy u každého sledujeme jeho kvalifikaci a možnost 

nasazení3 v jednotlivých pracovních směnách, 

o tažné a vysokozdvižné vozíky, u kterých sledujeme možnost jejich 

nasazení a pohybu po lince. 

c) Technologické postupy, které je nutné dodržovat a které platí v rámci oblasti 

podniku, v němž bude navážení materiálu pomocí tažných vozíků řešeno. 

d) Výstupní proudy odrážejí proudy balení materiálu, který vyjíždí z nádraží 

(respektive z vychystávacího místa) a je doručován na místa určení 

na montážní lince. 

e) Všechna přemístění vozíků nebo jejich skupin realizované v simulačním 

modelu musí respektovat technologická pravidla a technické omezení, která 

jsou vyžadována v místech jejich použití a dána výrobcem. 

2) Požadavky na režim simulačního pokusu 

Program by měl umožňovat přepnout simulační model do interaktivního 

režimu, ve kterém je možné běh simulace ovlivňovat. Grafické zobrazení 

simulace musí odrážet realitu – trasy, layout montážní linky, nádraží atd. 

Je také vhodné, aby simulace umožňovala animaci odrážející měnící se situaci 

(např. polohu tažných vozíků). 

                                                 
3 Například u tahače je díky manipulaci s naloženými vozíky na základě normy o manipulaci s břemeny 
vyžadováno mužské pohlaví. 
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3) Požadavky na post-simulační analýzu 

V této části je kladen požadavek na vytvoření časového grafického protokolu, 

který v každém zadaném intervalu simulačního času zobrazí nasazení 

libovolného obslužného zdroje v konkrétních časech na konkrétně 

prováděných obsluhách. Dále je požadováno poskytnutí široké škály 

statistických sledování o využití jednotlivých obslužných zdrojů, 

o uskutečněných realizacích jednotlivých typů technologických postupů, 

o době prostojů vozíků, o době čekání na obsluhu, o časech obsluhy 

a manipulace s materiálem atd. 

2.3 Návrh optimalizace 

Dlouhodobé sledování zásobování hlavní montážní linky B6 SUV pomocí tahače 

s tažnými vozíky probíhalo v několika rovinách. Sledovány byly následující oblasti: 

1) Ukazatele hodnotící manipulační techniku 

Bylo provedeno sledování počtu tahačů, vysokozdvižných vozíků, tažných vozíků, 

podlážek. Pravidelně sledovány jsou následující ukazatele: 

- počet najetých motohodin, 

- počet směn, na kterých byla manipulační technika nasazena, 

- počet pronajímané manipulační techniky. 

Část výsledků sledovaného období leden – duben 2010 týkajících se tahačů CX-T 

nasazených na práci týkající se zásobování linky B6 SUV jsou obsaženy v tabulce 5. 

Výsledky sledování: 

Sledováním bylo zjištěno, že jsou nedostatečně kontrolovány a nedůsledně 

vyžadovány aktualizace počtů nasazení tahačů. Není zajištěno sledování výkonů tahače jinak, 

než počtem najetých motohodin4, přičemž do motohodin se započítává pouze čas jízdy tahače, 

nikoli čas, kdy obsluha tahače manipuluje s tažnými vozíky. Systém ZLS nepracuje se 

skutečnými evidenčními čísly tahačů, což zapříčiňuje fakt, že výstupy ze sledování systému 

ZLS jsou neporovnatelné s údaji sledovanými oddělením mapujícím závodový park 

manipulační techniky. 

                                                 
4 Manipulační technika nemá měřen počet najetých km, ale počet najetých motohodin. Motohodiny odrážejí čas, 
po který je motor manipulační techniky nastartován a je podáván výkon na jízdu nebo manipulaci. Do motohodin 
se nezapočítává běh motoru naprázdno (na volnoběh). 
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Tabulka 5: Sledování nasazení tahače CX-T na lince B6 SUV  

  LEDEN 2010 ÚNOR 2010 BŘEZEN 2010 DUBEN 2010 

EVIDENČNÍ 
ČÍSLO 

UMÍSTĚNÍ 
(POSLEDNÍ 
DEN V MĚS.) 

POČET 
NAJETÝCH 

MH 

UMÍSTĚNÍ 
(POSLEDNÍ 
DEN V MĚS.) 

POČET 
NAJETÝCH 

MH 

směnný 
provoz 

UMÍSTĚNÍ 
(POSLEDNÍ 
DEN V MĚS.) 

POČET 
NAJETÝCH 

MH 

směnný 
provoz 

UMÍSTĚNÍ 
(POSLEDNÍ 
DEN V MĚS.) 

POČET 
NAJETÝCH 

MH 

směnný 
provoz 

A 502 Linka montáže 
B6 189 Linka montáže 

B6 113 2 Linka montáže 
B6 168 3 Linka montáže 

B6 178 3 

A 503 KLT A05 
rozvoz po lince 64 KLT A05 

rozvoz po lince 52 1 KLT A05 
rozvoz po lince 75 1 KLT A05 

rozvoz po lince 58 1 

A 504 KLT A05 
rozvoz po lince 102 KLT A05 

rozvoz po lince 65 1 KLT A05 
rozvoz po lince 68 1 KLT A05 

rozvoz po lince 77 1 

A 505 KLT B6 
rozvoz po lince 95 KLT B6 

rozvoz po lince 82 3 KLT B6 
rozvoz po lince 112 3 KLT B6 

rozvoz po lince 111 3 

A 506 KLT B6 
rozvoz po lince 218 KLT B6 

rozvoz po lince 122 3 KLT B6 
rozvoz po lince 125 3 KLT B6 

rozvoz po lince 137 2 

A 507 KLT B6 
rozvoz po lince 87 Linka montáže 

B6 152 3 Linka montáže 
B6 135 3 Linka montáže 

B6 145 3 

A 508 SEKVENCE 
MONT. B6 266 SEKVENCE 

MONT. B6 250 3 SEKVENCE 
MONT. B6 255 3 SEKVENCE 

MONT. B6 258 3 

A 509 KLT B6 
rozvoz po lince 131 KLT B6 

rozvoz po lince 124 3 KLT B6 
rozvoz po lince 144 3 KLT B6 

rozvoz po lince 140 3 

A 511 KLT B6 
rozvoz po lince 124 Linka montáže 

B6 132 3 Linka montáže 
B6 341 3 KLT B6 

rozvoz po lince 39 3 

A 512 Supermarket 
B6 120 Supermarket 

B6 123 3 Supermarket 
B6 106 3 Supermarket 

B6 145 3 

A 513 Linka montáže 
B6 109 Linka montáže 

B6 97 1 Linka montáže 
B6 100 2 Linka montáže 

B6 134 2 

A 515 Linka montáže 
A05 103 Linka montáže 

B6 172 3 Linka montáže 
B6 190 3 Linka montáže 

B6 144 1 

A 516 TRAILER 
MONT. B6 151 Linka montáže 

B6 177 3 Linka montáže 
B6 198 3 Linka montáže 

B6 197 3 

A 517 SEKVENCE 
MONT. B6 231 SEKVENCE 

MONT. B6 230 3 KLT A05 
rozvoz po lince 78 1 KLT A05 

rozvoz po lince 58 1 

A 518   Linka montáže 
B6 0  Linka montáže 

B6 230 3 Linka montáže 
B6 184 3 

Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s., autor 

Doporučená opatření: 

- důsledně kontrolovat seznam manipulační techniky nasazený podle obslužných 

míst (linka A05, linka B6 SUV) a druhu práce (tahač určený pro navážení tažných 

vozíků, tahač pro navážení sekvencí, tahač určený pro potřeby plánovaček atd.), 

- umožnit systému ZLS sledovat výkony tahače (skutečný čas výměny baterie, 

skutečný čas přestávek a prostojů, skutečný čas pobytu na lince) prostřednictvím 

hlášení se řidičů do systému pod skutečným evidenčním číslem tahače, 

- propojit a porovnat výstupy ze systému ZLS s údaji sledovanými příslušným 

závodovým oddělením.  

2) Ukazatele hodnotící náklady 

Důležitým výstupem optimalizace jsou ušetřené náklady jako důsledek lepší 

organizace práce spojené s co možná nejvyšším využitím pracovních nástrojů, manipulačních 

strojů a lidských zdrojů. 
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Pro účel orientačního rozdělení vlastních nákladů závislých na přepravním výkonu se 

obvykle tyto náklady rozdělují na dva druhy: 

- náklady nezávislé (též nepružné, stálé, fixní) na přepravním výkonu: 

o náklady na obsluhu, 

o náklady na udržování, 

o náklady na opravy a 

o náklady na obnovu stálých zařízení, 

- náklady závislé (neboli pružné, proměnné, variabilní) na přepravním výkonu: 

o mzdy provozních zaměstnanců, 

o náklady na palivo, 

o náklady na pohonné látky, 

o náklady na elektrickou energii a 

o náklady na mazivo. 

Náklady nezávislé se obecně vzhledem ke sledovanému období nemění. Jsou 

konstantní. Tyto náklady se mohou měnit po jednotlivých obdobích – pak se jedná o skokový 

růst nezávislých nákladů. 

Výsledky sledování: 

Manipulační technika je pronajímána. Paušální cena operativního5 leasingu tahače  

CX-T a vysokozdvižného vozíku RX 50-13 se liší pouze cca o 1 000 Kč, přičemž levněji 

o tuto částku vychází pronájem tahače. Součástí leasingové ceny jsou veškeré náklady 

na opravy, ošetření a údržbu manipulační techniky. Tyto náklady bychom mohli z principu 

rozdělení nákladů zařadit mezi náklady fixní, protože jejich výše se v průběhu sledovaného 

období (například měsíce) nemění.  

Variabilní část nákladů pak tvoří taková nákladová složka, jejíž výše se odvíjí 

od najeté vzdálenosti, případně délky chodu zařízení. V našem případě bychom za položku 

variabilních nákladů mohli považovat náklady na elektrickou energii. Tahače CX-T 

i vysokozdvižné vozíky RX 50-13 jsou napájeny pomocí baterie. Skutečná spotřeba elektrické 

energie prostřednictvím baterií se ovšem neeviduje v souvislosti s konkrétní manipulační 

technikou, případně příslušné oddělení hodnotící využití parku manipulační techniky se touto 

položkou nezabývá. 

                                                 
5 Operativní leasing nebo též full-service leasing je název pro službu, v rámci které má klient v pravidelných 
měsíčních splátkách zahrnuty veškeré služby (údržba, servis atd.) týkající se pronajatých vozidel. 
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Požadavky kladené na obsluhu jsou u obou mechanizačních zařízení podobné. Platové 

podmínky jsou proto stejné. Jediný rozdíl může být v souvislosti s tažnými vozíky ten, 

že naložené tažné vozíky nesmí obsluhovat žena. 

Navrhovaná opatření: 

- sledovat a evidovat stav nabíjecích baterií v souvislosti s konkrétním druhem 

manipulačního prostředku (nebo se samotným manipulačním prostředkem podle 

jeho evidenčního čísla), 

- sledované náklady zařadit do kalkulací týkajících se manipulační techniky, 

- porovnat náklady na pořízení tažných vozíků, pohybujících se v řádech tisíců Kč, 

s náklady na pořízení podlážek, které se využívají při navážení materiálu pomocí 

vysokozdvižných vozíků a jejichž pořizovací náklady se pohybují v řádech 

stovek Kč. Tento fakt případně zohlednit při rozhodování o navyšování počtu 

navážených dílů jedním z těchto systémů. 
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3 PROPOČET ÚSPORY PRACNOSTI A NÁKLADŮ 

PŘI ZAVEDENÍ OPTIMALIZACE 

Podstatou této části bylo provést srovnání možného přepravního výkonu 

představujícího počet přemístění palet s materiálem pomocí tažného a vysokozdvižného 

vozíku. Jako vhodný prezentační prostředek výsledků bylo zvoleno grafické znázornění. 

3.1 Výkonnost tažných a vysokozdvižných vozíků 

Z hlediska charakteristiky práce jsou tažné a vysokozdvižné vozíky řazeny mezi 

cyklicky pracující mechanizační zařízení. Tyto vozíky totiž manipulovaný materiál (materiál 

potřebný na montážní lince) přemisťují z výchozího místa (ze skladu, respektive z nádraží 

či vychystávacího místa) na místo určení (na místo potřeby u montážní linky) po dávkách 

(několik dílů v obalu, schopném transportu, případně více takovýchto dílů umístěných 

na přípojných vozících), a to v uzavřených pracovních cyklech, které se od sebe mohou lišit 

ve velikosti dávky, rychlostí přemístění, ujetou dráhou nebo časovým intervalem mezi 

jednotlivými dávkami. 

3.1.1 Hodinová dopravní výkonnost 

Dopravní výkonnost se u těchto mechanizačních zařízení počítá podobně. Základní 

vztah (1) pro hodinovou dopravní výkonnost jednoho mechanizačního zařízení vypadá 

následovně [Cempírek 2007]: 

d
pc

h G
t

Q ×=
3600   [t⋅h-1]  (1) 

kde: 

Qh…hodinová dopravní výkonnost [t⋅h-1], 

Gd…průměrná hmotnost jedné dávky [t], 

tpc…průměrná doba pracovního cyklu mechanizačního zařízení [s]. 

Tento výpočet se vztahuje k přemístění materiálu o určité hmotnosti za 1 hodinu. 

Dosadíme-li místo průměrné hmotnosti jedné dávky (Gd) průměrný počet přepravovaných 

palet (Gb), bude se výpočet vztahovat k přemístění materiálu o určitém počtu přepravovaných 

jednotek za 1 hodinu. Pozměněný vztah bude následující (2): 

b
pc

h G
t

Q ×=
3600  [ks⋅h-1] (2)  



45 

kde: 

Qh…hodinová dopravní výkonnost [ks⋅h-1], 

Gb…průměrné množství přepravovaných jednotek [ks], 

tpc…průměrná doba pracovního cyklu mechanizačního zařízení [s]. 

Přičemž pro pracovní cyklus platí vztah (3) [Cempírek 2007]: 

∑
=

=+++=
n

i
inpc ttttt

1
21 K  [s] (3) 

kde: 

tpc…pracovní cyklus [s], 

ti…časové úseky jednotlivých dílčích úkonů nebo změn pohybu, ze kterých se skládá 

rozpad cyklu [s]. 

Podle údajů zaznamenávaných oddělením průmyslového inženýrství v tzv. Procesním 

řetězci (získaných z programu Process Designer Logistik) se doba trvání úplného uzavřeného 

pracovního cyklu na jednu paletu u tažných vozíků skládá z těchto časových údajů: 

t1…čas manipulace 152,148 s, 

t2…čas jízdy 232,542 s. 

Podobně doba trvání úplného uzavřeného pracovního cyklu u vysokozdvižných vozíků 

navážející materiál na hlavní linku obsahuje následující časové údaje: 

t1…čas manipulace 195,468 s, 

t2…čas jízdy 728,916 s. 

Tyto časy jsou již rozpočítány na jednu paletu materiálu takovou, kterou lze přemístit 

jedním vysokozdvižným vozíkem nebo na jednom přípojném vozíku. Výše uvedené časy 

v sobě zahrnují koeficienty normativu, který zohledňuje např.: 

- čas na výměnu baterie,  

- čas na hygienické přestávky, 

- čas na převzetí manipulačního prostředku, 

- čas na kontrolu stavu manipulačního prostředku atd. 

Tabulka 6: Délka projížděné trasy při zásobování hl. linky B6 SUV 
  Okruh tažného 

vozíku hlavní linka 1 174 m
Přímé navážení   
(cesta tam a zpět) hlavní linka 920 m 

Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s., autor 
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Tabulka 6 srovnává časovou náročnost při zavážení materiálu na hlavní linku. Tahač 

musí vždy projet celou trasu okruhu (linka B6 SUV), která činí 1 174 m. Vysokozdvižný 

vozík jede pouze k místu určení na lince a zpět. Tato vzdálenost je pro hlavní linku 460 m 

pro jeden směr. Dohromady tedy 920 m. Pokud bychom pouze vynásobili počtem palet čas 

na jejich manipulaci a jízdu, dostali bychom následující tabulku 7: 

Tabulka 7: Rozpad časů - zásobování hlavní linky (v sekundách) 

Činnost Tahač Vysokozdvižný 
vozík 

Manipulace 152,148 195,468 

Jízda 232,542 728,916 

Čas celkem / 1 paleta 384,69 924,384 

Čas celkem / 2 palety 769,38 1848,768 

Čas celkem / 3 palety 1154,07 2773,152 

Čas celkem / 4 palety 1538,76 3697,536 
Zdroj: Interní materiály Škoda Auto a. s., autor 

Po převedení předchozí tabulky do grafické podoby, obrázek 13, je zřejmé, že rozdíl 

mezi časem jízdy tahače a vysokozdvižného vozíku je velmi znatelný. Ve skutečnosti tento 

rozdíl není tak markantní, protože tahač, i pokud veze pouze jednu paletu, musí projet celou 

trasu okruhu, čímž se čas potřebný pro navezení jedné palety zvýší. 

 

Obrázek 13: Srovnání tabulárních časů pro návoz palet na linku 
Zdroj: Autor 

Počet palet [ks] 
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Oddělení průmyslové inženýrství závodu u časů uvedených v tabulce 7 vychází 

z předpokladu, že tahač veze vždy 4 palety. Proto vychází část jízdy připadající na 1 paletu 

de facto méně, než by trvalo samotné projetí okruhu tahačem při dodržování maximální 

povolené rychlosti 6 km.h-1. Jako důkaz poslouží následující tabulka 8: 

Tabulka 8: Minimální potřebný čas pro pojetí okruhu hlavní linky tahačem 
Ujetá vzdálenost (rychlost 6 km.h-1) Čas 

6 km 60 min 

1,174 km (délka okruhu) 11,74 min 

Zdroj: Autor 

Zohledníme-li fakt, že čas jízdy tahače se musí vždy rovnat 4 paletám, dostaneme 

tabulku 9, ve které se pro tahač s počtem navážených palet mění již pouze časy manipulace. 

Tabulka 9: Časová náročnost zásobování hlavní linky 

Tahač Vysokozdvižný vozík 

Činnost Čas [s] Činnost Čas [s] 
Jedna paleta 

Manipulace 152,148 Manipulace 195,468 
Projetí celého okruhu 930,168 Jízda tam a zpět 728,916 
Celkem 1 paleta 1 082,316 Celkem 1 paleta 924,384 

Dvě palety 
Manipulace 304,296 Manipulace 390,936 
Projetí celého okruhu 930,168 Jízda tam a zpět (2x) 1 457,832 
Celkem 2 palety 1 234,464 Celkem 2 palety 1 848,768 

Tři palety 
Manipulace 456,444 Manipulace 586,404 
Projetí celého okruhu 930,168 Jízda tam a zpět (3x) 2 186,748 
Celkem 3 palety 1 386,612 Celkem 3 palety 2 773,152 

Čtyři palety 
Manipulace 608,592 Manipulace 781,872 
Projetí celého okruhu 930,168 Jízda tam a zpět (4x) 2 915,664 
Celkem 4 palety 1 538,76 Celkem 4 palety 3 697,536 

Zdroj: Interní materiály Škoda Auto, autor 

K navezení jedné palety je výhodnější použít vysokozdvižný vozík (místo toho, aby jel 

tahač celý okruh pouze s jednou paletou), bohužel toto pravidlo není do běžného provozu 

aplikováno, protože materiál, který je spravován systémem ZLS nelze jednoduše přemístit 

pomocí systému SLS. Dalším důvodem je fakt, že při navážení pomocí vysokozdvižných 

vozíků je vyčleněné místo u linky vybaveno speciální podložkou pro umístění boxu 
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s materiálem, kdežto při navážení pomocí tahače je vymezený prostor pouze ohraničen 

horizontálním značením. Tabulka 9 je graficky znázorněna na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Srovnání navážení palet na hlavní linku 
Zdroj: Autor 

Tabulka 10 odráží použité vztahy (2) a (3). Výsledkem je možný počet navezených 

palet na linku, budou-li tahače vozit vždy příslušný počet palet. Skutečnost ovšem 

nezobrazuje, protože tahače nejezdí vždy se stanoveným počtem palet – respektive tažných 

vozíků. Je z ní ovšem zřejmé, jaký je maximální možný počet přepravených palet jedním 

manipulačním prostředkem za 7,5 hodinovou směnu. 

Tabulka 10: Celkový počet přepravovaných palet za směnu 
Manipulační 
prostředek 

Počet 
palet 

Čas manipulace 
t1 [s] 

Čas jízdy t2 

[s] 
tpc Qvh Počet palet 

za směnu 

 Vysokozdvižný vozík 1 195,468 728,916 924,384 3,8944854 29,20864 tj. 29 

1 152,148 930,168 1082,316 3,3262005 24,9465 tj. 24 

2 304,296 930,168 1234,464 5,8324909 43,74368 tj. 43 

2,59 394,06 930,168 1324,228 7,0410836 52,80813 tj. 52 

3 456,44 930,168 1386,608 7,7887911 58,41593 tj. 58 

 Tahač 
  
  
  

4 608,59 930,168 1538,758 9,3581967 70,18648 tj. 70 

Zdroj: Autor 

Ze sledování statistik systému iTLS – ZLS vyplynulo, že průměrný počet vezených 

vozíků na jednu jízdu tahače je 2,59. Tato hodnota je zařazena do tabulky 10. Jezdí-li tahač 

průměrně s 2,59 tažnými vozíky (paletami), je procentuální vytíženost tahače 74,3 %. 

Počet palet [ks] 
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Obrázek 15: Celkový počet přepravovaných palet za směnu 
Zdroj: Autor 

Obrázek 15 graficky znázorňuje počet palet za směnu, přičemž šrafovaná hodnota 

odpovídá průměru – tedy jízdám tahače s průměrným počtem 2,59 tažných vozíků. 

Požadovanou hodinovou dopravní výkonnost (kapacitu) vysokozdvižného vozíku 

můžeme určit také z požadovaného rozsahu manipulačních operací za směnu 

[Cempírek 2007], viz vztah (4): 

ps

nhvs
vh T

kQ
Q

×
=  [t⋅h-1] (4) 

kde: 

QVS…požadovaný rozsah manipulačních operací za směnu [ks palet], 

Tps…produktivní časový fond směny (pracovní doba snížená o nevyhnutelné 

technologické a pracovní přestávky, ovšem bez času údržby a oprav) [h], 

knh…stanovený koeficient hodinové nerovnoměrnosti manipulačních operací 

v průběhu směny. 

Podobným způsobem můžeme vypočítat také požadovanou hodinovou dopravní 

výkonnost z denního, měsíčního nebo ročního rozsahu manipulačních operací v konkrétních 

provozních podmínkách. Provozní potřeba mechanizačních zařízení (tažných, 

vysokozdvižných ale i jiných vozíků a dopravních prostředků) musí být zvýšena o kapacitní 

rezervu na plánované a neplánované opravy a pravidelnou údržbu těchto zařízení. Všeobecný 

vzorec [Cempírek 2007] potom bude mít následující tvar (5): 

1 2 2,59 3 4
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kde: 

Zc…celkový potřebný počet mechanizačních zařízení určitého druhu, 

r…stanovená kapacitní rezerva na plánované i neplánované opravy a údržbu 

mechanizačních zařízení [%]. 

3.1.2 Okamžitá provozní potřeba 

Vypočítaná celková průměrná doba pracovního cyklu jednoho vysokozdvižného 

vozíku (tpc) a požadovaný časový interval mezi dávkami (jinými slovy interval dodávkového 

cyklu (tdc)) respektive požadovaná dopravní výkonnost (Qvh), nám umožní určit [Cempírek 

2007] okamžitou provozní potřebu vysokozdvižných vozíků (6): 

d

pcvh

pc

dc

dc

pc
p G

tQ
n
n

t
t

Z
×

×
===

3600
 [-] (6) 

kde: 

ndc je potřebný počet dodávkových cyklů za hodinu, když platí: 

d

vh
dc Q

Q
n =  (7) 

npc…počet pracovních cyklů, které může dosáhnout jeden vysokozdvižný vozík 

za 1 hodinu, pokud platí: 

pc
pc t

n 3600
=  (8) 

Z výše uvedených vzorců vyplývá, že aktuální potřebný počet vysokozdvižných 

vozíků nebo tahačů lze snadno získat dosazením požadovaného počtu palet k přepravě (podle 

aktuálního výrobního plánu). 

Závěrečná doporučení, vyplývající z tabulek a grafů, zní takto: 

- zabránit vyjetí tahače pouze s jedním tažným vozíkem: 

o umožněním spolupráce systémů ZLS a SLS, vyřešením místa u linky, 

o vhodným navrhováním dílů navážených pomocí tažného vozíku: 

 zohlednit balení – počet ks v balení, 

 rychlost odvolávání materiálu na lince, 

- přizpůsobovat počet tahačů a vysokozdvižných vozíků plánovanému objemu 

výroby (tím pádem i předpokládanou skladbou použitého - naváženého materiálu), 

pomocí uvedených vzorců a to pro každý měsíc (leasingové období). 
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3.2 Vztah přepravního výkonu k motohodinám 

Hlavní problémem při sledování motohodin je fakt, že se do nich nezapočítává čas, 

kdy je dopravní prostředek sice nastartován, ale nepohybuje se (tahač) nebo se nepohybuje 

ani nevytváří žádnou manipulační činnost (pohyb vidlicí u vysokozdvižného vozíku). Proto 

je nereálné, aby bylo na tahači dosaženo za 7,5 hodinovou směnu 7,5 mth. 

 

 

Obrázek 16: Počet jízd tahače podle počtu připojených vozíků 
Zdroj: Autor 

Budeme-li vycházet z časových údajů procesního řetězce, dostaneme maximální počet 

jízd jednoho tahače za jednu směnu podle počtu vožených tažných vozíků. Tyto počty 

znázorňuje obrázek 16. Za předpokladu, že by tahač jezdil vždy se 4 tažnými vozíky, byl 

by maximální možný čas najetých mth za 7,5 hodinou směnu 4,6261 h, což odpovídá 

4 h 38 min. Jezdí-li ale tahač průměrně s 2,59 tažnými vozíky, měl by při dodržování 

stanovených časů najezdit 5 h 19 min. 

Z předchozího odstavce je zřejmé, že posuzování využití manipulační techniky pouze 

podle najetých mth není správné. Tahač, který by jezdil vždy se čtyřmi tažnými vozíky, 

by najezdil za jednu směnu cca o 41 min méně (0,683 mth), než tahač s průměrným počtem 

připojených tažných vozíků 2,59, ale přitom by tahač jezdící se 4 paletami na linku přepravil 

o 18 palet více.  

Výše leasingu se odvíjí od naježděných mth. Najezdí-li manipulační technika více 

než 300 mth za měsíc, bude firmě poskytnuta nepatrná sleva na výši leasingu – pronájmu 

manipulačního vozidla. Naopak najezdí-li vozidlo málo mth, může být stanovená výše 

leasingové splátky navýšena o určitou sumu. Obě částky se ale pohybují v nepatrné výši 

v porovnání s náklady na pronájem dalšího vozidla, které by ve skutečnosti nebylo nutné. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo popsat princip fungování systému zásobování montážní linky 

pomocí tažných vozíků v závodě Kvasiny firmy Škoda Auto a. s., navrhnout možnou 

optimalizaci tohoto systému a propočty podložit, k jakým úsporám by zavedení optimalizace 

vedlo. Tento cíl považuji za splněný. 

Dokument byl rozdělen na tři části, přičemž první část popisuje samotné fungování 

systému, jeho softwarovou podporu a obsahuje charakteristiku tažného vozíku i tahače. 

V části druhé je pro přehlednost zpracován popis systému pomocí procesní mapy a jsou zde 

uvedeny metody, pomocí kterých je tento systém možné optimalizovat. Rovněž je v této části 

popsáno sledování, které bylo v rámci závodu provedeno, a jehož výsledkem je na základě 

zjištěných nedostatků seznam doporučení, která by mohla být zavedena do praxe. 

Třetí část odhaluje nedostatky současného vyhodnocování efektivnosti systému 

navážení materiálu na linku pomocí tažných vozíků. Provedené výpočty a grafická znázornění 

poskytují mnoho důvodů k zamyšlení se nad efektivitou sledovaných údajů a jejich možným 

použitím pro požadovanou optimalizací tohoto systému. 

Doporučení: 

Úkolem optimalizace by neměla být pouze snaha o naježdění co nejvyššího počtu mth 

každým manipulačním prostředkem. Výpočty potvrdily, že zřetel by měl být kladem 

především na skutečný počet vožených palet jedním vozidlem. Tento přehled v závodě chybí. 

Je proto nezbytné, aby se zavedly takové mechanizmy, které umožní získávání statistických 

dat o počtu jízd a počtu převezených palet konkrétní manipulační technikou za konkrétní 

časové období.  

Jak bylo uvedeno v první části této práce, systém ZLS umožňuje poskytovat velké 

množství údajů. Bohužel jeho současné výstupy neumožňují správné vyhodnocení analýz, 

protože tahače jsou v systému značeny náhodně (pouze slovním názvem Tahač + číselné 

označení, přičemž chybí vazba na evidenční čísla skutečně provozovaných a mth 

vyhodnocovaných tahačů). 

Dojde-li k lepší provázanosti, bude snadné vysledovat a správně vyhodnotit skutečné 

využití mechanizačního zařízení a tím pádem i vyčíslit možnou úsporu. Již nyní je ale možné 

konstatovat, že nemalý vliv na správnost údajů nejen o procentuálním využití manipulační 

techniky bude mít lidský faktor. Nebude-li kontrolováno a důsledně vyžadováno hlášení se 

řidičů do systému pod správným evidenčním číslem tahače, budou získané údaje i nadále 

hodně zkreslené. 
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SEZNAM ZKRATEK 

A05 označení modelu Roomster; 

A-SUV označení modelu Yeti; 

B6 označení modelu Superb; 

BDO der Bedarfsort – místo potřeby; 

BN doklady der Auslager- und Nachbestellbeleg – doklad o vyskladnění a doobjednání; 

GLT paletový box; 

HDT das Handdatenterminal – ruční datový terminál; 

ID identifikační číslo; 

INEAS/BMA das Bedarfsorientiertes Abrufsystem – systém odvolávek řídící se na základě 

potřeby; 

iTLS (II) Internes Transportleitsystem Release II – interní transportní řídicí systém 

verze II; 

KLT druh obalu typu přepravka; 

LOGIS das Logistisches Infromations System – internes Transport-Leit-System –

 logistický informační systém – interní transportní řídicí systém; 

LPL der Lagerplatz – skladové místo; 

mth motohodina (motohodiny); 

SLS das Staplerleitsystem – řídicí systém pro vysokozdvižné vozíky; 

WLAN Wireless Local Area Network – bezdrátová síť v závodě; 

ZLS das Zugmaschinenleitsystem – řídicí systém pro tažné vozíky;  

ZM die Zugmaschine – tažný vozík. 
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Číslo Množství Charakteristika 
1 1 Svařovaná konstrukce 
2 2 Vodící / řídící kladka s fixací stopu 
3 2 Vodící / řídící kladka 
4 4 Nájezdová ochrana 
5 1 Spojka extra těžkého provedení verze 3 
6 1 Oj těžkého provedení verze 2, 500 mm dlouhá 
7 1 Posuvná rukojeť 
8 1 Roštový kryt 
9 4 Zapuštěný vodící držák 
10 4 Šestihranný šroub 
11 4 Šestihranná matice 
12 12 Šestihranný šroub 
13 4 Šestihranný šroub 
14 28 Šestihranná matice 
15 4 Šestihranný šroub 
16 8 Šroub s vnitřním šestihranem se zapuštěnou hlavou 
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