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Tato práce se zabývá procesem depárování prázdných palet a podvozků ve společnosti Škoda 

Auto a.s. V práci byla nejdříve provedena analýza současného stavu logistiky a toku podvozků 

a palet. Dále byly navrženy a popsány možné technologie, které by proces depárování 

automatizovaly, byly porovnány efekty těchto technologií se současným stavem a byla 

provedena analýza možných rizik. V závěru práce byla popsána technologie, která byla 

vybrána a následně implementována do provozu. 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Logistika, skladování, automatizace, výrobní procesy, analýza SWOT, teorie zásob, 

depaletizace, tepelná pohoda, manipulace, paleta, podvozek 



 5 

Abstract 

Name and surname of the author:   Bc. Lukáš Melo 

Title of the diploma thesis: Logistics Project For Handling Empty 

Pallets And Chassis 

University name and location:   Czech Technical University in Prague, 

       Faculty of Transportation Sciences 

Head of the diploma thesis:    doc. Ing. Josef Volek, CSc. 

Number of pages:     92 

 

 

 

This thesis deals with the process of separating pallets and chassis at Škoda Auto a.s 

company. First of all, an analysis of the current state of logistics and flow of chassis and pallets 

was performed. Further in this thesis were proposed and described possible technologies, 

which would automate the separating process, the effects of these technologies were 

compared with the current state and analysis of possible risks was performed. At the end of 

this thesis, selected and implemented technology was described.  
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1 Úvod 

Tato práce se zabývá zlepšením současného stavu depárování palet a podvozků na hale M13 

ve společnosti Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. V této hale se nachází výrobní linka, na 

které se montují modely Octavia a Karoq. Denně z linky sjede více než 1 300 těchto modelů. 

Součástí této haly je supermarket pro montážní součástky a díly. Tyto díly jsou na supermarket 

dopravovány převážně automaticky z centrálního skladu U6, kde jsou uskladněny.  

V první kapitole jsou nejdříve popsány motivy a cíle této diplomové práce, kterými je především 

zlepšení stávající situace na pracovišti depárování. Dalším cílem je zlepšení samotného 

procesu provedením automatizace, která usnadní práci zaměstnancům, zrychlí tento proces 

a také zvýší celkovou bezpečnost na pracovišti. Dále jsou zde vypsány a definovány pojmy 

související s touto problematikou. 

Následující kapitola je věnována analýze současného stavu logistiky palet a podvozků, ve 

které je v prvé řadě představení společnosti, její výroby, dodavateli a také seznámení s halou 

M13. Následně je detailně popsán tok palet ze skladu U6, proces párování s podvozky a také 

logistika supermarketu, prostor depárování, včetně současného stavu, bezpečnosti práce  

a veškerých činností, které zde probíhají. Dále jsou zde popsány výsledky měření, které slouží 

k určení požadované kapacity nové technologie. Závěrem této kapitoly je vypracována 

analýza SWOT.  

Další kapitoly popisují dostupné technologie, které by bylo možné použít pro zlepšení stávající 

situace. V kapitole Návrh možnosti využití technologií a manipulační techniky jsou jednotlivé 

technologie popsány a navrženy tak, aby mohly být použity pro proces depárování. Součástí 

je i analýza rizik, které mohou u těchto technologií nastat a jejich opatření. V neposlední řadě 

jsou zde zmíněny priority a časová posloupnost změn, a také efektivní využití logistických 

ploch. Závěrem jsou všechny návrhy postupně shrnuty a je porovnána efektivnost se 

současným stavem a možné dopady na pracnost.  

Poslední kapitola popisuje implementaci nové technologie, která byla během tvorby této práce 

navržena externí firmou a následně dodána a implementována na pracoviště. Celá 

technologie je za pomocí fotek a výkresů detailně popsána, součástí popisu je tok podvozků 

a palet v této technologii, proces depárování a umístění v rámci pracoviště. 

V závěru této diplomové práce jsou veškeré poznatky získané během tvorby popsány. 

Součástí je splnění cílů, které mělo nové řešení procesu depárování splnit a celkové 

zhodnocení projektu a této závěrečné práce.  
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2 Motivace a cíle diplomové práce 

Společnost Škoda Auto a.s. (dále jen „Společnost“) vyrábí v současné době na hale M13 

modely osobních automobilů Škoda Karoq a Škoda Octavia. Proces výroby těchto modelů 

probíhá na montážní lince, na které se pracuje v 15směnném provozu. Všechny díly  

a komponenty jsou na montážní linku přepravovány v obalech a na paletách, které jsou 

připevněny k podvozkům pro snadnější manipulaci. 

Po vyprázdnění těchto obalů s díly jsou veškeré palety s podvozky přesunuty do prostoru 

depárování, kde je tato činnost prováděna manuálně pracovníky. Důvodem proč Společnost 

řeší toto téma je zlepšení současného stavu manipulace prázdných palet a podvozků na hale 

M13 a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Pracoviště depárování není v současné 

chvíli tepelně izolováno a plně uzavřeno.  

2.1 Záměr diplomové práce 

Všechny komponenty jsou uskladněny ve svých obalech ve skladu. V případě potřeby jsou 

umístěny na palety s podvozky a pomocí automatických dopravníků přepraveny do 

supermarketu, kde jsou za pomocí logistických vláčků rozmisťovány na svá předem určená 

místa. Z těchto míst jsou posléze dopravovány na montážní linku.  

Jakmile jsou všechny komponenty použity pro výrobu, je potřeba prázdnou paletu 

s podvozkem optimálně vrátit zpět tak, aby proces nenarušoval logistické a výrobní procesy  

a současně optimálně využíval stávající manipulační techniku a navazující technologii.  

V současné době je proces přepravy palet zpět do skladu prováděn pracovníky manuálně za 

zhoršených pracovních podmínek.  

Záměrem této práce je změna současného stavu manipulace s podvozky a paletami a dále 

zlepšení pracovních podmínek na daném pracovišti. Změna současného stavu spočívá 

v návrhu vhodné technologie depárování, která nahradí stávající manuální činnosti a zvýší 

bezpečnost a kvalitu procesu.  

2.2 Logistika 

2.2.1 Historie 

Počátky logistiky sahají do období Napoleonských válek, kdy francouzský generál Antoine-

Henri Jomini, jmenoval logistické důstojníky, kteří měli za úkol přemístění veškerých 

vojenských útvarů včetně jejich ubytování. Od té doby se logistika dále vyvíjela ve spojitosti 

pohybu materiálu, vojsk a jejich ubytování.  
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Díky úspěšné aplikace různých metod logistiky v řadě problémů v souvislosti s přesunem lidí 

a materiálu se tyto způsoby tzv. vojenské logistiky postupně přenesly i do civilní sféry. Poprvé 

byly tyto metody použity v USA, kde se převážel materiál na velké vzdálenosti. V roce 1964 

proto americký National Council of Physical Distribution Management vydal historicky první 

definici logistiky jako „proces plánovaní, realizace a řízení účinného nákladového efektivního 

toku a skladovaní surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a souvisejících informací  

z místa vzniku do místa spotřeby“ [1]. 

2.2.2 Definice 

Odborná literatura definuje logistiku jako obor, který se zabývá plánováním a řízením 

materiálového toku, procesy, které jsou spojené s cestou materiálu od výrobce ke koncovému 

zákazníkovi. Dále se logistika zabývá skladováním a metodami, které jsou v této oblasti 

použity.  

V logistice je nejdůležitější, aby vše proběhlo v daný čas, a především byl zajištěn přesun či 

umístění na správné místo. Do logistiky spadá mnoho oblastí a logistika zahrnuje jak výrobní 

podniky, prodejce, přepravce i státní správu [2]. 

Existuje ale i mnoho dalších definic logistiky od celé řady autorů. Definovat pojem logistika lze 

tedy mnoha způsoby ale vždy se jedná a určitý proces přesunu, přemisťování či umisťování 

zásob a materiálu.  

Logistika může být obecně definována jako:  

 „Souhrn činností, systematicky zaměřených na získání materiálů/surovin z primárních zdrojů̊ 

a dále všechny mezipostupy před dodáním konečnému uživateli, s výjimkou vlastních 

výrobních procesů. V tomto smyslu logistika zahrnuje dopravu, manipulaci, skladování a balení 

a všechny s tím spojené́ informační ́a řídící procesy.“ [3] 

„Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží ́vývojem a nákupem počínaje, 

výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny 

požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“ [4] 

2.2.3 Reverzní a zelená logistika 

Reverzní, také označována jako zpětná logistika je definována jako tok obalů, použitých 

výrobků a jiných materiálů vycházejících od spotřebitele. Tato logistika se tedy převážně 

zabírá pohybem odpadů ve formě obalů a použitých neboli reklamovaných výrobků [5]. Ve 

Společnosti se reverzní logistika vyskytuje především při toku obalů, které po vyprázdnění 

putují zpět k dodavateli. Ten je naplní a převeze na sklad U6, kde jsou uskladněny.  
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Obecná charakteristika reverzní logistiky zní:  

„Hlavní náplní reverzní logistiky je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, 

součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde hlavním 

cílem je zajistit jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný  

k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý.“ [6] 

Velice podobným oborem je tzv. zelená logistika. Reverzní logistika se zabývá především 

tokem materiálu z místa jeho spotřeby s cílem jej znovu zhodnotit. Zelená logistika se snaží 

snížit dopady logistiky na životní prostředí tím, že minimalizuje vliv konkrétních druhů dopravy 

na životní prostředí, snaží se snížit energetickou a materiálovou náročnost různých činností 

v rámci logistiky. Zelená logistika má vazbu na certifikaci dle norem ISO 14000 [6].   

Některé činnosti jako například využití použitých obalů a materiálů spadají pod oba obory. Díky 

tomu lze reverzní logistiku chápat jako součást snahy o udržitelný rozvoj. Existují ale také 

činnosti, kterými se zabývá pouze zelená logistika, jako je například snižování spotřeby 

energie, nebo použití jednorázových obalů [6].  

Na obrázku 1 můžeme vidět vztah reverzní a zelené logistiky, kde jsou u každého oboru 

vypsané příklady, navíc jsou vypsané společné činností obou oborů v logistice.   

 
Obrázek 1 - Srovnání reverzní a zelené logistiky [6] 

2.3 Automatizace v logistice 

Automatizované procesy v logistice anebo ve výrobě podniků snižují množství potřebné lidské 

pracovní síly. Zároveň zajišťují větší plynulost výrobních a logistických procesů a tím další 

snížení celkových nákladů na výrobu. Další výhodou automatizovaných procesů nejen 

v logistice je snížení chybovosti lidské pracovní síly, automatické stroje nepotřebují pravidelné 

přestávky, jeden stroj může pracovat nepřetržitě v několika směnném provozu bez jakéhokoliv 

přerušení.  
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Pořizování strojů pro automatizovanou výrobu bylo kdysi velmi nákladné, lidská zdroje byly 

v porovnání levné, a proto podniky preferovaly pracovníky. Postupem času ale náklady na 

stroje a zařízení klesaly a lidská zdroje se staly nákladnější. Z tohoto důvodu se v současné 

době ve většině moderních podnicích zavádí automatizované procesy jak ve výrobě, tak 

v logistice.  

Pomocí automatizace výroby zvládají podniky velké objemy vykonané práce s menším počtem 

pracovníků. V této práci se pojem automatizace vyskytuje několikrát při procesech párování 

podvozků a palet na hale M13, rozvozu dílů po supermarketu či návrhů nové technologie 

depárování. Výroba i logistika ve Společnosti využívá automatizované procesy při mnoha 

činnostech ve skladování, na výrobní lince, ve svařovnách, lakovnách a dalších.  

2.4 Teorie zásob 

Zásoby jsou předměty, které si Společnost ponechává na pozdější spotřebu. Lze je definovat 

jako nevyužitý zdroj, který slouží ke krytí budoucí spotřeby. Další definicí může být, že zásoby 

jsou okamžitě použitelné zdroje, které jsou systematicky vytvářeny k dosažení plynulosti 

výroby, popřípadě uspokojení tržní poptávky [7].  

Teorie zásob se zabývá řízením procesu zásobování a optimalizací objemu skladových zásob 

podniku ve snaze minimalizovat náklady a ztráty, které souvisejí s objednáváním, udržováním 

a odebíráním zásob ze skladu [7].  

Dvě hlavní otázky při řízení zásob jsou [7]:  

1. Kdy objednat novou dodávku zboží? 

2. Jak velká má být objednávka?  

Základní pojmy teorie zásob 

Substrát je v teorii zásob vše, co je možné v rámci podniku skladovat. Substrát, který do 

skladu vstupuje, se nazývá dodávka a substrát, který ze skladu vystupuje se nazývá spotřeba 
či výdaj.  

Model teorie zásob se skládá ze tří hlavních částí [7]:  

1. Vstup 

2. Skladování 

3. Výstup 
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Pojistné zásoby 

Tyto zásoby jsou vytvářeny proto, aby v případě náhlých výkyvů při vstupu nebo výstupu byla 

Společnost schopna nadále fungovat a nedocházelo tak k omezení výroby či jiných činností. 

Objednávkový bod, který představuje takovou výší zásob, při které je nutné provést 

objednávku se nazývá signální zásoba nebo hladina objednání [7].  

2.4.1 Deterministické modely zásob 

Deterministické modely jsou založeny na naprosté informovanosti a ovladatelnosti. Naprostá 

informovanost znamená, že Společnost zná všechny základní prvky, jako jsou například 

spotřeba, dodací lhůta atd. Naprostá ovladatelnost znamená, že systém řídící sklad může 

stanovit velikost a časové rozdělení jednotlivých veličin. V praxi je používání deterministických 

modelů omezené, proto se tyto modely používají především pro řešení zidealizovaných úloh. 

Pokud chceme řešit úlohy tímto modelem je jednou z možností využití středních hodnot 

stochastických veličin [7].   

2.4.2 Stochastické modely zásob 

Vzhledem k tomu, že se reálné úlohy, které Společnost řeší nechovají tak, aby je mohla řešit 

za pomocí deterministických modelů, je nutné popsat modely stochastické. Pokud se v úloze 

nachází alespoň jeden stochastický faktor, kterým může být například spotřeba, dodací lhůta, 

čas dodání nebo velikost dodávky, je nutné použít model stochastický. Typickou 

charakteristikou stochastický modelů je nelineární průběh spotřeby v grafu vývoje stavu zásob 

v závislosti na čase [7].  

Stochastické modely zásob se dělí na dvě kategorie [7]:  

Dynamické modely 

Na základě pravidla, kterým se určuje doplňování zásob do skladu (velikost dodávky, čas 

dodávky a čas zadání dodávky) se dynamické modely dělí na modely se signalizací změn  

a modely s periodickou kontrolou.  

Modely se signalizací změn fungují na principu zaznamenávání každé změny zásob. K zadání 

nové objednávky dochází v případě, že stav zásob dosáhne tzv. hladiny objednání. Naopak 

dynamické modely s periodickou kontrolou fungují tak, že se porovnává stav zásob s hladinou 

objednání pouze v určitém okamžiku. Oba tyto modely se využívají pro řízení zásob ve 

Společnosti.  
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Statické modely 

Statické modely zásob se vyznačují řešením zásob pouze během jednoho cyklu, a proto se 

zde vytváří nákladová funkce pouze pro jedno období. To v praxi znamená, že se vytváří 

pouze jedna objednávka, která se už nedá doplnit. Z takovéto zásoby se poté uspokojuje 

potřeba podniku. V případě, že je zásoba nedostatečná vznikají tak náklady z jejího 

nedostatku. Naopak pokud je zásoba příliš velká vznikají náklady spojené se zbytkovým 

zbožím po skončeném období.  

2.4.3 Just In Time 

Metoda just in time patří mezi neoblíbenější metody v oblasti zásobování, výroby a distribuce. 

Princip této technologie spočívá v uspokojování potřeb jednotlivých článků řetězce dodávkou 

potřebného množství materiálu, dílů, nebo již hotových výrobků „právě včas“ což znamená 

dodání v přesně domluvených termínech mezi Společností a dodavatelem podle potřeb 

Společnosti. Termíny dodávek jsou velmi časté, v malých objemech a v co možná 

nejpozdějším okamžiku. Dodavatel se musí plně přizpůsobit požadavkům Společnosti a na 

základě jejích potřeb musí synchronizovat svou výrobu. Zároveň mu zaručuje požadovanou 

kvalitu výrobků, poskytuje mu informace pro plánování a operativní řízení a zajišťuje to, že mu 

budou veškeré vytvářené manipulační jednotky bez problémů procházet všemi místy 

manipulačních operací v navazujícím toku materiálu [8].  

Snahou metody JIT je přizpůsobení výroby v co největším časovém souladu s poptávkou a na 

základě toho objednávat potřebný materiál. Hlavní záměr této metody je eliminovat jakékoliv 

ztráty, nejvhodnějším řešením by byla výroba bez zásob. Metoda JIT v sobě také obsahuje 

metody pro volbu dopravního prostředku, rozhodování o výběru vhodného umístění a vztahy 

s dodavateli [8].  

Podniky, které využívají metody JIT se snaží především eliminovat časy prostojů, snaží se 

přizpůsobit zákazníkům a tím lépe reagovat na změny potřeb. Úspora času během výroby 

vede ke zrychlení obratu kapitálu, zrychluje výrobu a více uspokojuje potřeby zákazníka [8].  

Negativní stránky metody JIT 

Mezi možné negativní stránky patří například zhoršení podmínek pro zákazníka a omezování 

subdodavatelů. U některých podniků je možné vytvoření závislosti na velkém počtu 

dodavatelů.  
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Mezi největší důsledky metody JIT patří [8]:  

• Vyšší míra nejistoty 

• Nárůst požadavků na kvalitu a jakost 

• Potřeba úzké spolupráce mezi podniky, požadavky na serióznost a spolehlivost 

• Krácení objednacích cyklů 

Dalším důsledkem metody JIT je dopad na životní prostředí. Z důvodu častých objednávek je 

zapotřebí více dopravních prostředků, které přispívají k vytváření dopravních kongescí na 

pozemních komunikacích a také zvyšují obsah škodlivých látek v ovzduší. Na druhou stranu, 

pokud některé podniky preferují umístění skladů v blízkosti dodavatelů, přispívají tak ke 

snižování výkonu přepravy a tím i ke snižování vlivu škodlivých látek na životní prostředí [8].   

2.4.4 Analýza ABC 

Analýza ABC je metoda, která vychází z pravidla 80/20 a umožňuje zlepšit práci 

s nakupovaným sortimentem neboli ho detailněji rozdělit. Díky těmto metodám lze přesně 

matematicky vypočítat, které položky, skupiny zboží, dodavatelé či zásoby jsou pro Společnost 

důležité a čemu či komu by měla být věnována pozornost [9]. Tuto analýzu Společnost používá 

pro optimalizaci hladiny zásob.  

Paretovo pravidlo 

Toto pravidlo uvádí, že neexistuje rovnováha mezi příčinami a výsledky, popřípadě mezi úsilím 

a odměnou. Pokud se tato nerovnováha vyjádří, vyjde poměr 80/20. To znamená, že 80 

procent výsledků nebo odměn vzniká z pouhých 20 procent příčin [9]. 

Některé příklady tohoto pravidla v praxi [9]: 

• 80 % nákupního obratu vám bude tvořit 20 % položek 

• 80 % objemu nákupu zrealizujete u 20 % dodavatelů 

• 80 % skladové plochy vám zabere 20 % skladových položek 

• 80 % výsledků své práce získáte z 20 % času 

Z toho vyplývá, že pokud se Společnost bude věnovat pouze 20 % svého času určitému počtu 

dodavatelů, ovlivní to výsledek práce z 80 %. 

ABC analýza 

Pro účely detailnějšího rozdělení se používá ABC analýza. Tato analýza zařazuje jednotlivé 

položky do tří kategorií na základě jejich významu [9]:  



 18 

• Kategorii A – položky, které mají pro podnik zásadní význam, zde platí vztah přibližně 

20 % položek a 80 % nákupního obratu, 

• Kategorii B – středně důležité položky, přibližně 15 % položek a 15 % nákupního 

obratu, 

• Kategorie C – velký objem položek, které nejsou důležité, pravděpodobně s nízkým 

objemem nákupu, přibližně 65 % položek s přibližným 5 % nákupním obratem. 

Podíl položek na obratu je vyobrazen na obrázku 2 níže.  

 

 
Obrázek 2 - ABC analýza [9] 

Tato analýza udává přehled o tom, které položky mají největší vliv na hospodářský výsledek 

Společnosti, jsou tedy pro ni nejdůležitější, musí jim být věnována pozornost a pro jejich řízení 

musí být použity nejpreciznější systémy, respektive přehled o podílu jednotlivých položek na 

celkové zásobě. ABC analýza je jednou z počátečních analýz výrobního programu při 

projektování výrobního systému [10].  

K této analýze by se mělo přistoupit tehdy, když existuje snaha [10]: 

• Změnit organizační strukturu – snaha o buňkovou výrobu, modulární podnik, změna 

layoutu výrobní dílny a další 

• Snížit zásoby 

• Snížit výrobní náklady 

• Změnit systém distribuční logistiky 

• Změnit systém řízení 

• Zvýšit kvalitu 
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3 Analýza současného stavu logistiky prázdných palet  
a podvozků v hale M13 

3.1 Představení Společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v České republice. Sídlo Společnosti je  

v Mladé Boleslavi, kde je i největší výrobní závod, v rámci ČR má dva další výrobní závody  

v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je firma součástí koncernu Volkswagen. Dlouhodobě 

je největší českou firmou podle tržeb, největším českým exportérem a jedním z největších 

českých zaměstnavatelů [11]. 

Firma historicky navazuje na společnost Laurin & Klement, která se v roce 1925 stala součástí 

strojírenského koncernu Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni, od roku 1930 

nesla název Akciová společnost pro automobilový průmysl (ASAP) a spolu s mateřskou firmou 

se v období II. světové války stala součástí nacistického gigantu Reichswerke AG für 

Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“. Po válce se v rámci totální reorganizace  

a zestátnění průmyslu osamostatnila pod novým názvem Automobilové závody, národní 

podnik (AZNP) a značku Škoda používala pouze pro výrobky. Po pádu centrálně řízeného 

hospodářství se podnik vrátil k historickému názvu, od roku 1990 jako Automobilový koncern 

ŠKODA a.s. a od roku 1991, po privatizaci německým koncernem Volkswagen Group, jako 

ŠKODA, automobilová a.s. současný název užívá od roku 1997 [11]. 

Organizační struktura Společnosti se člení na následující hlavní oblasti: 

• Oblast centrálního řízení 

• Technický vývoj 

• Výroba a logistika 

• Prodej a marketing 

• Finance a IT 

• Řízení lidských zdrojů 

• Nákup 

3.2 Výroba 

Společnost v současné době vyrábí 8 modelových řad. Tyto modely se vyrábí v České 

republice, na Slovensku, v Indii, Rusku a v Číně. Menší objem modelů se vyrábí u smluvních 

partnerů v Kazachstánu, na Ukrajině a v Alžírsku.  
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V roce 2019 by se měla produktová řada rozšířit o další modely. V současnosti již byl 

zveřejněn model Scala, dále by to měla být sériová verze studie Vision X, první plug-in-hybrid 

model a také první čistě elektricky poháněný automobil, kterým Společnost vstoupí na trh 

elektromobility [12].  

Jedná se o tyto modely:  

• Citigo 

• Fabia 

• Rapid 

• Octavia 

• Superb 

• Karoq 

• Kodiaq 

• Kamiq (pouze Čína) 

• Scala (výroba od roku 2019) 

Celková produkce vyrobených modelů se neustále zvyšuje. Za rok 2018 byla celosvětová 

produkce aut Společnosti 1 253 700 kusů. Oproti roku 2017 byl nárůst výroby 4,4 %. Vývoj 

počtu dodávek za posledních 5 let je vyobrazen v grafu číslo 1 níže. Z grafu lze vidět stoupající 

tendence výroby [13].  

Graf č.1 – Dodávky zákazníkům za posledních pět let [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Dodávky vozů na jednotlivé světové trhy oproti roku 2017 narostly téměř všude. Dodávka 

poklesla pouze na domácím českém trhu a trhu ve Velké Británii. Největší nárůst oproti 

minulému roku byl na trhu v Rusku, kde objem dodávek za rok 2018 byl 81 500 kusů, oproti 

roku 2017, kdy byl objem dodávek 62 300 kusů je to nárůst o 30,7 %.  

Za růstem dodávek stojí především zavedení nových modelů v kategorii SUV. Jedná se  

o modely Kodiaq a Karoq. Nejlépe prodávajícím se vozem ale i nadále zůstává model Octavia, 

které se celosvětově prodalo 388 200 kusů. Modelů kategorie SUV, Kodiaq, Karoq a Kamiq, 

se dohromady prodalo téměř 300 000 kusů, což je podíl na počtu dodávek téměř 25 %.  

Seznam deseti největších trhů pro Společnost včetně počtu dodaných kusů vozidel je vypsán 

v tabulce číslo 1 níže. V tabulce lze vidět, že největším trhem pro Společnost je trh v Číně, kde 

je počet dodávek téměř dvounásobný oproti druhému trhu v Německu. Domácí trh je na třetím 

místě s necelými sto tisíci dodávkami.  

Tabulka č. 1 – Seznam největších trhů [Zdroj: Škoda Auto] 

Pozice Trh Počet dodávek [ks] 

1. Čína 341 000 

2. Německo 176 600 

3. Česká republika 93 600 

4. Rusko 81 500 

5. Velká Británie 74 500 

6. Polsko 71 100 

7. Francie 32 000 

8. Španělsko 27 000 

9. Itálie 26 400 

10. Rakousko 24 900 

  

Na jednotlivé vyráběné modely Společnosti je potřeba v průměru pět až šest tisíc dílů. 

Například model Škoda Kodiaq pro svou výrobu potřebuje 5 513 dílů. Většinu těchto dílů 

nakupuje Společnost u svých dodavatelů, některé díly si ale vyrábí sama. Podíl dílů od 

dodavatelů je zhruba 75 %. V současné době má Společnost více než 1600 dodavatelů  
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3.3 Hala M13 

Montážní hala M13 (viz. obrázek 3) byla vybudována v letech 1995 až 1996 a nachází se 

v areálu společnosti Škoda v Mladé Boleslavi. Vybudována byla z důvodu rozšíření 

produktové řady o další modely a zvýšení výroby celého závodu.  

 
Obrázek 3 - Hala M13 [14] 

Hala M13 je součástí závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi, ve kterém se nachází i další 

výrobní haly, lakovna, svařovna, administrativní budovy a další budovy a plochy důležité pro 

provoz celé Společnosti. Mapa závodu je zobrazena na obrázku 4.  

 
Obrázek 4 - Mapa areálu Škoda Auto a.s. [15] 
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Součástí závodu je i testovací okruh pro nové vozy a vlastní čerpací stanice. Společnost je 

napojena jak na silniční, tak na železniční síť, pomocí kterých jsou exportovány objednávky 

nových vozů odběratelům.  

Na montážní lince, která je na obrázku 5, se v současnosti montují modely Octavia a Karoq, 

na lince se pracuje v 15směnném provozu, tzn. 3 směny za den a během jednoho dne se zde 

vyrobí 1 320 vozů, z toho zhruba 1070 vozů Octavia a 250 vozů Karoq. Počty obou modelů se 

mohou v různých dnech měnit, ale celkový počet vyrobených vozů za den zůstává stejný. 

 
Obrázek 5 - Montážní linka na hale M13 [16] 

 

Jednotlivé díly jsou do haly M13 přepravovány z centrálního skladu U6. Díly jsou umístěné 

v různých obalech na paletách. Při přesunu ze skladu U6 na halu M13 dojde k párování těchto 

palet s podvozky, čímž je později usnadněn jejich přesun na výrobní linku. Palety s podvozky 

mají různé rozměry a tvary, které jsou určeny pro konkrétní díly a součástky.  

3.4 Charakteristika palet a podvozků 

3.4.1 Typy podvozků 

V současné době se na hale M13 používají čtyři typy podvozků. Podvozky se liší především 

jejich rozměrem, každý rozměr se používá pro jiné typy palet. Všechny podvozky jsou 

vyrobené z kovového rámu a mají čtyři otočná kolečka. Podvozky jsou po obvodu vybaveny 

rámem, který zabraňuje sesuvu palety z podvozku. Jednotlivé typy podvozků jsou vypsány 

níže.  
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Manipulační podvozek 1200x1000 mm 

Tento podvozek je včetně všech rozměrů vyobrazen na obrázku 6 níže. 

 
Obrázek 6 - Podvozek 1200x1000 mm [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

 

Manipulační podvozek 1400x1200 mm 

Veškeré rozměry tohoto typu podvozku jsou zobrazeny na obrázku číslo obrázku 7 níže.  

 
Obrázek 7 - Podvozek 1400x1200 mm [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Manipulační podvozek 1600x1200 mm 

Tento typ podvozku disponuje také madlem pro snazší manipulaci, viz obrázek 8 níže.  

 
Obrázek 8 - Podvozek 1600x1200 mm [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Manipulační podvozek 1200x1000 mm MULTI 

 
Obrázek 9 - Podvozek 1200x1000 mm MULTI [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Tento typ podvozku, který je na obrázku 9 se od podvozku 1200x1000 mm liší v odlišném 

rozchodu koleček a provedení. Kolečka jsou navíc chráněna ocelovým rámem, který zabraňuje 

jejich poškození.  

3.4.2 Typy palet 

Na hale M13 se používá několik typů palet pro různé díly a materiál. Některé palety jsou 

celokovové a jejich součástí je box pro díly. Jiné palety jsou vyrobené z plastu a box, nebo 

více boxů se umisťuje na tuto paletu. Lze je tedy rozdělit. Používané typy palet jsou vypsány 

níže.  

Kovová paleta na podvozku 

Tyto palety jsou jako celá jednotka včetně úložného prostoru pro díly či materiál. Paletu nelze 

oddělit od boxu a je shora nekrytá, viz obrázek 10.  

 
Obrázek 10 - Kovová paleta [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Plastová paleta s rámem 

Tento typ palety se používá pro plastové skládací boxy, které disponují přesnými rozměry pro 

tuto paletu, viz obrázek 11. Součástí této palety jsou rámy, do kterých lze box umístit. Box lze 

od palety oddělit a složit, tím dojde ke snadnější a úspornější přepravě.  
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Obrázek 11 - Paleta s rámem [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Plastová paleta bez rámu 

Na tento typ palety lze umístit více boxů různých velikostí. Na obrázku 12 a 13 lze vidět různé 

možnosti uložení.  

 
Obrázek 12 - Plastová paleta bez rámu 1 [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Obrázek 13 - Plastová paleta bez rámu 2 [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

 

3.5 Popis toku palet a podvozků 

Veškeré díly a součástky jsou umístěny ve skladu U6 (obrázek 14), který slouží jako centrální 

sklad pro montážní halu M13. Jedná se o regálový sklad dílů, který zásobuje přímo montážní 

linku na hale M13. Díly jsou zde dováženy od dodavatelů v obalech.  

Příjem dodávek na sklad U6 

Ve skladu U6 jsou tři příjmová místa, kde dochází k vykládce materiálu. Ten je dovezen 

kamiony od dodavatelů, palety jsou zkontrolovány a nahrány do interního systému 

Společnosti. Tento systém je napojený na systém řízení skladu WMS. Pracovník za pomocí 

VZV odebere paletu a umístí ji na předávací místo určené systémem. Na tomto místě si paletu 

odebere poloautomatický vozík, který již byl upozorněn, že se pro ni má vydat. Vozík načte 

čárový kód palety a naloží ji, na základě kódu pozná, na jaké místo ve skladu má být uložena 

a uloží ji.  

Poté so vozík umístí paletu na dané místo, tak obsluha potvrdí její uložení. Jakmile je tento 

proces ukončen, systém zadává vozíku další úkol. Obsluha těchto vozíků slouží především 

k regulování rychlosti a hlídání daných úkolů. Jakmile není úkol prováděn správně, obsluha 

předá tuto informaci do systému WMS, který ji vyhodnotí a upraví daný úkol dle potřeby. 

Z důvodů rovnoměrného využití uliček mezi regály a využívání vozíků je použita analýza ABC. 

 

 



 29 

Výdej 

Systémový vozík dostane pokyn, jakou paletu má odebrat z regálu. Následně ji převeze na 

předávací místo, kde si paletu odebírá pracovník VZV. Ten dostal ze systému pokyn, o jakou 

paletu se jedná a kam ji má převézt. Jestli na expedici do jiné haly, nebo na automatický 

dopravník, který vede na halu M13, kde se nachází supermarket a výrobní linka. Předávací 

místa jsou univerzální a mohou na ně být umístěny všechny typy palet.  

 

 
Obrázek 14 - Sklad U6 [17] 

 

Pracovník poté paletu převeze po předem určené trase, která je pomocí barevných čar 

vyznačená na podlaze v hale, na začátek dopravníkového systému. V tomto místě pracovník 

paletu umístí na volně pojízdnou plošinu, kterou systém připraví. Plošiny jsou jednoho tvaru  

a velikosti a vejdou se na ně palety všech rozměrů, které se na skladě nacházejí.  

Vlastnosti dopravníkového systému [18]:  

• Plně automatický provoz 

• Evidence převezených palet 

• Komunikace s databázovým systémem skladu 

Dopravníkový systém je schopen převézt cca 1 milion systémových palet ročně. Jedná se  

o první nasazení tohoto řešení v koncernu VW.  

Každá paleta má svůj konkrétní kód, který obsahuje informace o tom, jaký typ podvozku se 

má k paletě připojit. Díky tomu dojde ke správnému párování palety s podvozkem v prostoru 
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párování. V případě, že systém nedokáže kód přečíst, ať už z důvodu chybějící informace, 

nebo jakéhokoliv poškození systém paletu odsune mimo technologii.  

 

Začátek procesu přepravy palety ze skladu na halu M13 je pomocí výtahu. Plošina, na kterou 

byla umístěna paleta je pomocí pojízdných pásů převezena k výtahu, kde jí speciální úchyty 

uchopí a vyvezou o úroveň výš. Paleta je poté pomocí dalších pásů a otočných jednotek viz 

obrázek 15 převezena k začátku dopravníkového tunelu, který spojuje sklad U6 s halou M13. 

Skrze tunel je plošina s paletou převezena pomocí stejných pásů, které lze vidět na obrázku 

16. 

 
Obrázek 15 – Foto otočných jednotek [17] 

 

Tunel dopravníkového systému (obrázek 16) je nadzemní spojení skladu U6 a haly M13. 

Nachází se nad úrovní komunikace, která prochází mezi halami. Pod jeho konstrukcí mohou 

projíždět nákladní automobily, které zásobují sklad.  

Tunel je obousměrný, směrem na halu M13 se pohybují plošiny s paletami s díly. Směrem 

zpět, tzn. z haly M13 na sklad U6 se pohybují prázdné plošiny, které jezdí v cyklu. Plošiny se 

shromažďují u začátku technologie a v případě potřeby jsou odebrány a použity. 
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Obrázek 16 - Dopravníkový tunel [18] 

Systém otočných jednotek slouží k možnosti změnit směr přepravy plošiny. Pojízdné pásy 

zajišťují pohyb v jednom směru. Pomocí otočných jednotek lze plošinu pootočit o určitý úhel  

a předešlý pojízdný pás napojit na následující. Vše je zajištěno automaticky a není zde potřeba 

pracovníka.  

Plošina najede na otočnou jednotku (obrázek 17) z pojízdného pásu. Součástí jednotky jsou 

její vlastní pásy, které slouží k umístění plošiny z pojízdného pásu na příslušné místo na 

jednotce a k pozdějšímu přesunu plošiny z jednotky na následující pás. 

Systém funguje na principu rotace po kruhové dráze. Jednotka se otáčí kolem své osy. 

Pojízdné pásy slouží k obousměrnému pohybu plošiny.  

 
Obrázek 17 – Otočné jednotky [18] 
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Vyústění dopravníkového tunelu je v hale M13. Plošina je pomocí dalších otočných jednotek 

a pojízdných pásů přesunuta na konkrétní místo, kde dojde k odebrání palety z plošiny za 

pomocí speciálních manipulačních jednotek, viz obrázek 18. Tyto manipulační jednotky se 

mohou pohybovat dopředu i dozadu a jejich součástí je zdvihový systém. 

Jednotka uchytí paletu pomocí ramen s háky a odebere jí z plošiny. Následně paletu vertikálně 

posune na příslušné místo a poté vertikálně sveze paletu o úroveň níže, kde je automaticky 

nachystaný podvozek příslušných rozměrů.  

 
Obrázek 18 - Manipulační jednotky [18] 

Manipulační jednotka, kde je uchycena paleta, sjede dolů k podvozku a pomocí dalšího 

systému, viz obrázek 19 dojde k uchycení podvozku. Tímto způsobem dojde ke spojení palety 

s podvozkem.  

 
Obrázek 19 - Uchycení podvozku [18] 
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Podvozky konkrétních rozměrů jsou umístěné v zásobnících. V případě potřeby systém 

rozpozná, jaká velikost podvozku má být odebrána a následně je podvozek ze zásobníku 

pomocí pojízdných pojezdů přesunut na příslušné místo. Zásobníky jsou zobrazeny na 

obrázku 20 na pravé straně.  

Podvozky jsou pojízdné. Jejich součástí jsou čtyři otočná kolečka, která později slouží ke 

snadnější manipulaci palety po hale. Paleta je na podvozku umístěna volně, není zde pevné 

uchycení. Po obvodu podvozku je umístěn rám, který slouží k zabránění samovolného pohybu 

palety na podvozku, popř. k sesunutí palety z podvozku na zem.  

Otočná kolečka mají ochranný rám, který chrání kolečka před poškozením, ke kterému může 

dojít při nárazu podvozku do překážky.  

 
Obrázek 20 - Pojezdy a zásobníky podvozků [18] 

Po spojení palety s podvozkem je celá jednotka přesunuta na široký dopravní pás, obrázek 

21, kde dojde k oddělení manipulační jednotky. Manipulační jednotka se poté vrací na začátek 

procesu pro následující paletu.  
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Paleta s podvozkem je na pásu posunuta mimo dopravníkový systém, kde dochází k jeho 

vyústění.         

 
Obrázek 21 - Dopravníkový pás při vyústění [18] 

Každý rozměr palety s podvozkem vyústí v konkrétním výjezdu z dopravníkového systému, 

viz obrázek 22. Na tomto místě dochází k odebrání palety s podvozkem manipulačním 

pracovníkem a poté k připojení na logistický vláček, který umístí paletu na příslušné místo 

v supermarketu haly M13.  

 
Obrázek 22 - Vyústěni dopravníkového systému [19] 

Palety jsou uloženy na místa označená číslem. V případě potřeby dílů na výrobní lince je 

paleta převezena na dané místo montování automobilu na lince. Po jejím vyprázdnění je paleta 

převezena zpět do supermarketu. Poté jsou prázdné palety i s podvozky pomocí logistického 

vláčku převezeny k východu z haly M13, kde jsou pracovníky odebrány z logistického vláčku 

a mimo halu M13 dojde k manuálnímu oddělení palety od podvozku.  
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Podvozky se posléze umisťují do zásobníků podle jejich rozměrů. Tyto zásobníky jsou 

vyfoceny na obrázku 23. Z těchto zásobníků jsou odebírány při vstupu palet s díly na halu M13 

pomocí dopravníkového systému. Prázdné palety se stohují a třídí podle rozměrů.  

 
Obrázek 23 - Automatické zásobníky [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Palety jsou po rozdělení od podvozků přesunuty do prostoru čištění, kde jsou externí firmou 

očištěny a následně pracovníky Společnosti naloženy do jednotek Edis. Edis je elektrický 

tahač s výměnnými přívěsy, který se pohybuje v rámci závodu Škoda Auto a.s. Ty palety 

převezou na centrální sklad palet s označením 42, poté dochází k nakládce palet dodavateli  

a následnému přesunu opět na sklad U6.  

3.5.1 Supermarket na hale M13 

Supermarket na hale M13 (obrázek 25) slouží jako logistický prostor, který zajišťuje plynulý 

tok materiálu na montážní linku. Dochází zde k nachystání dílů, k vyskladnění do sekvenčních 

zásobníků a provádí se zde i základní montáž některých dílů. Jednotlivé díly se zde kombinují, 

aby došlo k plynulému pohybu na montážní linku, aby byla menší potřeba zásobníků a také 

k usnadnění práce na lince. Díky tomu dojde na lince k úspoře času a tím ke zvýšení 

produktivity [19].  

Součástí supermarketu je několik technologií, které pomáhají pracovníkům s vychystáváním 

dílů a usnadněním jejich práce. Pomocí těchto technologií dochází k urychlení celého procesu 

a také k odstranění chyb pracovníků.  
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Jedná se o tyto technologie: 

• Pick-by-light – tato technologie využívá systém zobrazení informace na displeji. Data     

vedou od řídícího centra přímo k operátorovi, který je na konkrétním místě ve skladovém 

prostoru. Na displeji se zobrazí jasně viditelné světelné označení, displej je vybavený 

jedním, nebo několika ovladači a je umístěn na daném místě. Vše je napojené na skladový 

systém zásob [20].  

 

• Pick-by-point – vychystávání pomocí této technologie zajišťuje laser, který vyznačuje 

dané místo pomocí světelného signálu. Světelný signál se promítá na střed daného místa 

tak, aby ho pracovník snadno zpozoroval a mohl správně umístit zásobu [19].  
 

• Pick-by-frame – princip této technologie spočívá v označení správného rámu do kterého 

se má umístit zásoba, viz obrázek 24. Daný rám se správnou přihrádkou zobrazuje systém 

světelných kontrolek [19]. 
 

• Pick-by-voice – tato technologie funguje na principu upozornění pomocí zvukového 

signálu. V dané situaci systém přehraje konkrétní zvuk, který pracovník snadno rozpozná 

[19].  

 
Obrázek 24 - Technologie Pick-by-frame [19] 
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Obrázek 25 - Supermarket na hale M13 [19] 

3.5.2 Logistické vláčky 

Logistické vláčky jsou typem tažné soupravy, které se používají především v logistice  

a expedici. Využívají se hlavně z důvodu větší efektivity zavážky oproti vysokozdvižným 

vozíkům. Díky těmto vláčkům lze do výroby dovézt více jednotek materiálu, či komponentů  

a tím dochází k úspoře času, nákladů i pracovní a manipulační síly. Další výhodou je také 

otázka bezpečnosti, z důvodu vyšší kapacity této soupravy oproti vysokozdvižnému vozíku je 

potřeba mnohem méně jednotek a tím dochází ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti.  

Naplněné palety s podvozky po výstupu z dopravníkového systému na hale M13 si přebírá 

obsluha. Ta dostane na terminále informaci, na jakou kolej, která je číselně vyznačená na 

zemi, se má jednotka umístit. Jakmile je kolej kompletní, systém si dle určitých parametrů 

vybere jednoho z operátorů logistického vláčku (obrázek 26) a předá mu pokyn k přesunu.  

 
Obrázek 26 - Logistický vláček [19] 
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Operátor poté nasadí připravené palety s podvozky do přepravních rámů, viz obrázek 27. Při 

každém nasazení palety oskenuje čárový kód, aby zkontroloval, zda má správný materiál. 

Takto postupuje pro každou paletu, dokud není vláček naplněn. Poté zadá systému informaci 

o odjezdu, systém tímto dostane zprávu, že je kolej volná a celý proces se může opakovat pro 

následující palety.  

 
Obrázek 27 - Pojízdné rámy logistických vláčků [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Logistický vláček následně převeze všechny palety na supermarket, kde dochází k jejich 

přípravě před přesunem na montážní linku. Umístěni palet na konkrétní místo probíhá za 

pomoci již zmíněných technologií.  

Po vychystání dílu do sekvenčních palet se vláček s prázdnými palety s podvozky přemístí 

k ústí z haly M13. Na tomto místě palety odebere z vláčku a dle potřeby se opět přesune 

k vyústění dopravníkového systému, kde jsou připravené následující palety s díly. Tento 

proces se nadále opakuje.  

Způsob obsluhy 

Logistické vláčky obsluhuje jeden pracovník, který celou jednotku řídí a zajišťuje správné 

umístění palet v supermarketu na hale M13. Z důvodu delších tras jsou použity vláčky se 

sedícím řidičem, aby se zajistil určitý komfort obsluhy. Řídící jednotka logistického vláčku je 

zobrazena na obrázku 28. Na obrázku lze vidět jednotku se sedadlem pro obsluhu.  
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Obrázek 28 - Řídící jednotka [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Ke spojení dochází nasunutím palety s podvozkem do volného rámu. Rámy jsou vyráběny 

v rozměrech dle potřeba zákazníka. Vozíky i s více objemným nákladem dokáží poměrně 

přesně kopírovat trasu tahače a jsou bezpečné i při vyšších rychlostech.   

Trasy 

Logistické vláčky nemají v supermarketu přesně vymezené trasy, po kterých se pohybují. 

Trasy jsou vytvářeny dle aktuální potřeby v danou situaci.  

Na obrázku 29 níže jsou vyobrazeny trasy jednotek KLT, které se pohybují mezi 

supermarketem a výrobní linkou na hale M13. Jedná se o malé přepravky s díly, které jsou 

uskladněny v supermarketu a v případě potřeby přesunuty na výrobní linku.  

Logistické vláčky a autonomní vozíky tyto jednotky rozváží, z obrázku lze tedy alespoň 

částečně určit pohyb vláčků po hale M13.  

 
Obrázek 29 - Trasy jednotek KLT [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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3.5.3 Autonomní vozíky 

Po naplnění sekvenčních palet díly ve správném pořadí se palety přesunou na předávací 

místo, kde je nabere bezobslužný vozík FTS, obrázek 30. Tento vozík za veze standardní 

rámy, do kterých palety umisťuje pracovník, nebo se v některých provozech používají buďto 

dynamické rámy, kde je vozík schopen samostatně naložit a vyložit danou paletu [19].  

 
Obrázek 30 - Autonomní vozík FTS [19] 

Autonomní vozíky se pohybují po magnetických drahách, viz obrázek 31. Po těchto drahách 

přemisťují díly mezi supermarketem a montážní linkou. Pro případ nárazu do překážky jsou 

vozíky vybaveny systémem detekování překážek, který dokáže rozpoznat překážku na 

vzdálenost dvou metrů v okolí trasy od vozíku a dokáží stroj zastavit téměř na místě. Z důvodu 

pravděpodobného častého zastavování má vozík zvukové zařízení, které přehrává hudbu  

a tím na sebe upozorňuje pracovníky, kteří se dokáží včas reagovat a uvolnit trasu vozíku. 

Hudbu si mohou zaměstnanci volit dle svých zájmů [19]. 

 
Obrázek 31 - Magnetické dráhy [19] 
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3.6 Současný stav pracoviště 

V současné době je proces výtoku prázdných obalů a palet s podvozky na hale M13 prováděn 

manuálně pracovníky ve zhoršených pracovních podmínkách. Pracovníci provádějí 

depaletizaci pouze pod přístřeškem, kde jsou při špatném počasí pracovní podmínky 

nevhodné. Další nevýhodou je vlhkost, která se může za deště dostat na pracoviště. Ta může 

poškodit jednotlivé díly a techniku a také zapříčinit nižší přilnavost na podkladu. Díky tomu 

může dojít k podklouznutí zaměstnance, nebo se technika může dostat do smyku a hrozí 

nebezpečí úrazu. 

Na pracoviště depárování vedou ze supermarketu dvě brány, brána č. 6 a brána  

č. 7. V současné době se pro pohyb palet s podvozky používá brána č. 6. Brána č. 7 se 

používá pro atypické palety bez podvozků. Současný stav pracoviště je zobrazen na obrázku 

32 níže. Obě tyto brány jsou z důvodu tepelné izolace dvoudveřové.  

 
Obrázek 32 - Současný stav pracoviště [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Na prostor depárování podvozku od palet navazuje pracoviště čištění obalů. V současné chvíli 

je mi těmito pracovišti zeď, které je odděluje. Pro tok palet s obaly do tohoto prostoru je ve zdi 

otvor, kterým může pracovník za pomocí vysokozdvižného vozíku tyto palety přesunovat. 

3.7 Lidské zdroje 

Pracoviště výtoku prázdných palet s podvozky je na obrázku 33 níže. Na obrázku jsou pomocí 

modrých kruhů vyobrazené pozice pracovníků na pracovišti.  

Brána č. 6 Brána č. 7 

Otvor mezi 
pracovišti 
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Obrázek 33 - Pracoviště výtoků prázdných palet a podvozků [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Pracovníci provádějí na pracovišti tyto činnosti:  

• Oddělení palet od podvozků pomocí vysokozdvižného vozíku 

• Odvoz prázdných palet pomocí vysokozdvižného vozíku na další pracoviště 

• Manipulace s podvozky, jejich ukládání do zásobníků a stohování ostatních podvozků 

pro následnou manipulaci 

Na pracovišti pracují během jedné směny tři pracovníci pro ruční manipulaci s podvozky  

a paletami a jeden pracovník pro obsluhu vysokozdvižného vozíku. V prostoru čištění palet 

pracují další dva pracovníci, kteří odebírají očištěné palety a umisťují je do jednotek Edis.  

3.7.1 Bezpečnost práce a hygiena 

V současné době je pracoviště výtoku prázdných palet pouze zastřešené bez jakékoliv 

tepelné, popř. větrné izolace. Pracovníci pracují v prostředí, které není vhodné a nepanují zde 

ideální pracovní podmínky. V zimních měsících se může teplota na pracovišti dostat až pod 

bod mrazu. Vzhledem k tomuto stavu byly na pracoviště přidány tři topná tělesa, která jsou 

zavěšena a ohřívají prostor, kde se pracovníci vyskytují nejvíce. Toto řešení ovšem není 

adekvátní a pracovníci musí i tak pracovat v zatepleném pracovním oblečení.  

Pracoviště je pouze zastřešené a neexistuje boční stěna na severní části, tudíž proniká na 

pracoviště vítr a během dešťových dnů se na pracoviště dostává vlhkost, která může poškodit 

palety a obaly a také manipulační techniku.  
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Vzhledem k otevřené severní části se na pracoviště dostává mnoho nežádoucích částí, které 

mohou ohrozit pohyb pracovníků a manipulační techniky. V případě neopatrnosti pracovníka 

může dojít k poškození zařízení, popř. způsobení újmy na zdraví pracovníků. 

3.7.2 Evakuační východ 

Současný evakuační východ z haly M13 ústí na pracoviště výtoku prázdných palet. Jedná se 

o tunel, který vede z haly pod úrovní pracoviště. Dle zákona č. 133/1985 Sb. musí evakuační 

východ vést do otevřeného prostoru. Únikové cesty musí být trvale volné, nesmí se zde 

nacházet jakékoliv překážky a musí vést co nejvhodnější cestou k východu. V případě 

implementování nové technologie a uzavření prostoru výtoku prázdných palet musí být 

evakuační východ veden mimo tento prostor. Tunel, který vede pod zemí musí být prodloužen 

za dané pracoviště, aby splňoval podmínky a vedl do otevřeného prostoru.  

Na obrázku 34 níže je zobrazeno schéma nově navrhnutého prostoru pracoviště. Na obrázku 

lze vidět nové umístění evakuačního východu a také umístění nové zdi, která celý prostoru 

uzavírá a izoluje. Změny jsou na obrázku znázorněny modrou barvou.  

 
Obrázek 34 - Schéma nového umístěni evakuačního východu [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

3.8 Kapacitní požadavky 

Pro kapacitní požadavky nové technologie depárování bylo provedeno měření na pracovišti 

na hale M13. Pracoviště bylo vymezeno od místa odebrání palet na podvozcích z logistických 

vláčků po uložení volných podvozků do automatických zásobníků a umístění palet do prostoru 

čištění.  
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3.8.1 Postup měření 

Pro určení kapacitních požadavků byl proveden 12hodinový průzkum během tří pracovních 

dnů, každý den byl měřen pohyb podvozků a palet po dobu čtyř hodin, kde byl zjištěn: 

• Průměrný počet prázdných palet a podvozků je 106 kusů za hodinu 

• Maximální hodnota vstupu je 118 kusů za hodinu 

• Celková hodnota palet s podvozky je 1 276 kusů za 12 hodin 

Měření probíhala ve třech dnech: 

• První den v době 7-11 hodin 

• Druhý den v době 11-15 hodin 

• Třetí den v době 15-19 hodin 

Na pracovišti byly sledovány tyto údaje:  

• Struktura palet a podvozků 

• Intenzita toku palet a podvozků při vstupu 

• Intenzita toku podvozků při výstupu 

• Poruchy automatických zásobníků 

• Rizika a hrozby na pracovišti 

3.8.2 Výsledky měření 

V tabulce číslo 2 je zobrazena struktura podvozků, které prošly procesem depárování na 

pracovišti.  

Tabulka č.2 – Struktura podvozků [Zdroj: autor] 

Rozměry [mm] Celkem [ks] [%] 
1200x1000 828 64,9 

1400x1200 71 5,6 

1600x1200 366 28,7 

1000x600 11 0,9 

Celkem 1276 100 

Nejvyšší hodnoty vstupu mají palety s podvozky s rozměrem 1200x1000 mm, které zaujímají 

téměř 65 % celkové vstupního toku. 30 % poté zaujímají palety s rozměrem 1600x1200 mm  

poslední rozměr palet, které jsou vkládány do zásobníků o rozměru 1400x1200 mm zaujímají 

pouze něco přes 5 %.  
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Necelé 1 % zaujímají palety s podvozky o rozměru 1000x600 mm, které jsou odsouvány podél 

haly a stohovány venku před pracovištěm. 

Vývoj vstupu palet s podvozky na pracoviště ve 12hodinovém intervalu jsou zobrazené v grafu 

číslo 2 níže. Z grafu lze vyčíst, že vstup palet s podvozky je během intervalu velmi stabilní, 

nejsou zde žádné výrazné výkyvy ať už ve větším či menším objemu vstupu do procesu 

depárování.  

Graf č. 2 – Vývoj vstupu v hodinovém intervalu [Zdroj: autor] 

 

 

3.8.3 Materiálový tok 

Tento tok nám ukazuje, kam a jakým podílem proudí podvozky na pracovišti. V tabulce číslo 

3 níže můžeme vidět strukturu materiálového toku vyjádřenou počtem kusů a procentuálním 

podílem na celém objemu. Podvozky na hale M13 proudí do třech míst, do zásobníků, zpět 

vraty do supermarketu, nebo jsou stohovány podél haly.  

Tabulka č. 3 – Materiálový tok [Zdroj: autor] 

Rozměry 
[mm] 

Zásobník 
[ks] [%] Zpět 

vraty [ks] [%] Podél haly 
[ks] [%] 

1200x1000 587 70,9 53 6,4 188 22,7 

1400x1200 39 54,9 18 25,4 14 19,7 

1600x1200 296 80,9 11 3,0 59 16,1 

1000x600 0 0,0 0 0,0 11 100,0 

Celkem 922 72,3 82 6,4 272 21,3 
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Z naměřených hodnot v tabulce vychází, že: 

• Pouze 72,3 % podvozků prochází automatickými zásobníky, zbylých 27,7 % je buď 

vráceno zpět vraty do supermarketu (6,4 %) nebo odsunuto ven podél haly (21,3 %).  

• U podvozků o rozměru 1200x1000 mm pouze 70,9 % prochází zásobníky, 6,4 % je 

vráceno zpět vraty a 22,7 % odsunuto podél haly. 

• 54,9 % podvozků o rozměru 1400x1200 mm jde do zásobníků, 25,4 % je vráceno vraty 

a 19,7 % odsunuto podél haly. 

• U palet o rozměru 1600x1200 mm jde 80,9 % do zásobníků, pouze 3 % jsou vráceny 

vraty zpět a 16,1 % je odsunuto podél haly. 

• Všechny palety o rozměru 1000x600 mm jsou odsunovány podél haly. 

Výsečový graf číslo 3 nám ukazuje strukturu materiálového toku na pracovišti. Lze vidět, že 

zdaleka největší podíl podvozků putuje do zásobníků a pouze málo přes šest procent 

podvozků se vrací zpět vraty do supermarketu.  

Graf č. 3 – Struktura toku podvozků [Zdroj: autor] 

 

3.8.4 Závěr měření 

Z výsledků měření je patrné, že největší podíl na celém objemu podvozků na pracovišti 

depárování mají podvozky o rozměru 1200x1000 mm, jejichž podíl je téměř 65 %. Naopak 

nejmenší podíl podvozků, které se ukládají do automatických zásobníků mají podvozky  

o rozměru 1400x1200 mm, jejich podíl je necelých 6 %.  

V současné době jsou na pracovišti tři zásobníky na rozměry 1200x1000 mm, 1400x1200 mm 

a 1600x1200 mm. Z důvodu velkého počtu rozměrů 1200x1000 mm oproti ostatním rozměrům, 

Zásobníky
Zpět vraty

Podél haly

Tok podvozků
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a naopak velmi malému počtu rozměrů 1400x1200 mm byl rozhodnuto jeden ze zásobníků 

upravit. Změna se bude týkat zásobníku na rozměr podvozků 1400x1200 mm, který bude 

upraven na rozměr 1200x1000 mm. Díky tomu bude zvýšena kapacita zásobníků pro 

nejpoužívanější rozměr 1200x1000 mm a malý počet rozměrů 1400x1200 bude i po zavedení 

nové technologie oddělován manuálně.  

Nová technologie bude tedy využívat všechny tři zásobníky, které budou pouze pro dva 

nejčastější rozměry. Dva zásobníky budou pro rozměr 1200x1000 mm s celkovou kapacitou 

45 kusů a jeden zásobník pro rozměr 1600x1200 mm s kapacitou 15 kusů.  

3.9 Nedostatky v současném stavu 

Mezi hlavní nedostatky současného stavu patří především pracovní podmínky na pracovišti 

depárování na hale M13. Současné pracoviště není chráněno proti povětrnostním vlivům, což 

vede ke zýšení nebezpečí pracovních úrazů a poškození techniky. V zimních měsících klesají 

teploty pod bod mrazu, což značně zhoršuje provádění činností.  

Dalším nedostatkem je náročnost provádění současných činností, pracovníci provádějí 

činnosti manuálně a musí přemisťovat palety s podvozky, které jsou mnohdy těžké a velké. 

Náročnost zvyšuje i vysoký počet jednotek proudící na pracoviště, který je popsán v kapitole 

3.8.3. 

V současné době také dochází k občasnému poškození podvozků. Odebírání podvozků 

pomocí VZV a následné manuální stohování způsobuje, že dojde k nárazu a konstrukce 

podvozku může být poškozena. To poté způsobuje, že mají automatické zásobníky problém 

přijmout tyto podvozky. Tento problém nastává zhruba jednou za hodinu. 

V neposlední řadě je také problém s velkým počtem typů podvozků. Z tohoto důvodu musí být 

vytvořena složitější technologie, která zvládne pracovat s více rozměry. A také musí být na 

nejvíce používané podvozky vybudované automatické zásobníky.  

Jednotlivé nedostatky jsou popsány v analýze SWOT, která je uvedena v následující kapitole.  
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3.10 Analýza SWOT 

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na hodnocení vnitřních a vnějších 

faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například 

nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza při 

strategickém řízení [21].  

Zkratka SWOT je odvozena od anglických názvů [21]:  

• Strengths (silné stránky) 

• Weaknesses (slabé stránky) 

• Opportunities (příležitosti)  

• Threats (hrozby)  

 

 
Obrázek 35 - Analýza SWOT [21] 

 

Mezi silné stránky patří faktory, které určují, v čem jsme lepší než konkurence. Patří zde 

schopnosti, dovednosti, znalosti, zdroje. Naopak mezi slabé stránky patří faktory, ve kterých 

jsme horší než konkurence, tyto faktory musíme zlepšit. Příležitosti představují externí 

činnosti, které mohou zlepšit danou situaci a pomoci společnosti na trhu. Mezi hrozby patří 
faktory, které mohou snížit poptávku, počet zákazníků, přerušit výrobu [21].  

Tato analýza byla použita pro současný stav pohybu palet s podvozky na hale M13. Jednotlivé 

vlivy a možnosti jsou vypsány v tabulce číslo 4 níže.  

 

 



 49 

Tabulka č. 4 – Analýza SWOT [Zdroj: autor] 
Analýza SWOT 

Vn
itř

ní
 p

ův
od

 
Silné stránky Slabé stránky 

• Automatizovaný proces 
párovaní 

• Poloautomatický sklad 
• Zázemí velké společnosti 
• Dobré obchodní výsledky 
• Stále zvyšování výroby 

• Špatné pracovní podmínky 
• Nutnost provádět depárování 

manuálně 
• Mnoho typů podvozků 
• Nekryté pracoviště 
• Vlivy počasí 
• Nedostatečná kapacita zásobníků 

Vn
ěj

ší
 p

ův
od

 

Příležitosti Hrozby 
• Automatizace procesu 

depárování 
• Snížení nákladů 
• Zvýšení kvality výroby  
• Silnější konkurenceschopnost 
• Zvýšení bezpečnosti na 

pracovišti 

• Nebezpečí úrazu na pracovišti 
• Zvyšování cen energií 
• Zvyšování počtu poškození 

podvozků 
• Nárůst intenzity vstupu 

3.11 Shrnutí analýzy 

Hlavním problémem v současném stavu je již zmíněný proces depárování podvozků a palet. 

To je také změna s hlavní prioritou ze strany Společnosti. Proces vyžaduje několik manuálních 

činností, kde hrozí jednak poškození materiálu, ale také riziko poranění pracovníků. Uvedený 

problém se již začal řešit a je též hlavním předmětem této diplomové práce.  

Automatické zásobníky jsou v současné době pro tři typy podvozků. Zásobníky jsou z důvodu 

odlišné intenzity toků jednotlivých rozměrů využívány neefektivně, viz kapitola 3.8. Pro 

nejčastější rozměr 1200x1000 mm je zásobník nedostačující, naopak pro rozměr 1400x1200 

mm je kapacita zbytečně vysoká neboli tok tohoto podvozku je velmi nízký. Opatřením tohoto 

nedostatku je úprava zásobníků a navýšení kapacity pro rozměr 1200x1000 mm.  

Dalším nedostatkem je počet podvozků, z tohoto důvodu je nutné činnosti párování a posléze 

depárování uzpůsobit tak, aby technologie zajišťující tyto činnosti jednotlivé typy rozpoznala  

a dokázala s nimi pracovat. Více typů podvozku souvisí s větším počtem palet, každý typ 

palety je určen pro různé díly či materiál. Nejlepším řešením by byla celková unifikace, kdy by 

se používal pouze jeden typ podvozku, na který by se mohly vkládat různé typy palet. Na 

palety by se dávaly obaly uzpůsobené typu dílu, nebo materiálu, které by se do nich vkládaly. 

Uzpůsobení by mohlo být pomocí jednotlivých přepážek, popřípadě by se použilo většího 

počtu různých obalů.  
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4 Dostupné technologie a manipulační technika použitelné 
v logistice haly 

Pro logistiku v rámci podniků se čím dál více využívá technologie, které zajišťuje 

automatizovaný proces. Je to hlavně z důvodu zrychlení a zlepšení kvality výroby, přesunu 

dílů, či kontroly. Díky automatizovaným procesům se zvyšuje počet vyrobených produktů za 

stejné období. Hlavní výhodou nových technologií je fakt, že stroje nepotřebují pracovat ve 

směnách, nevyžadují přestávky (kromě plánované údržby), jinak řečeno stroje se neunaví. 

Samozřejmostí je jejich údržba a servis, pokud se ale tyto činnosti provádí kvalitně, a hlavně 

pravidelně k poruchám dochází zcela výjimečně.  

Náklady na pořízení nové technologie jsou vysoké, a ne každý podnik si je může dovolit. Na 

druhou stranu jsou vysoké především počáteční náklady, další náklady jsou pouze na servis 

a údržbu, občas na opravy a náhradní díly. Naopak u pracovníků jsou náklady každý měsíc  

a stále narůstají ať už důvodu navýšení mezd, inflace, nebo nákladů na pojištění a další 

prostředky. Díky zvýšení produkce a zkrácení výrobní doby jednoho produktu se i přes vysoké 

počáteční náklady z dlouhodobého hlediska tyto technologie pro podniky vyplatí. 

4.1 Současné technologie k možnému využití 

Systém pro depaletizaci od společnosti ABB 

Společnost ABB nabízí technologii pro depaletizaci při logistice podniků. Tato technologie 

spočívá v oddělení přepravek, popř. krabic či jiných boxů od palety na které jsou umístěny.  

Automatický robot vyznačen na obrázku 36 zajede pod naloženou paletu a nadzvedne ji, poté 

s ní přejede do prostoru depaletizace, kde z palety postupně odebírá obaly robotická ruka, 

vyobrazena na obrázku 36. Ta obaly odebírá za pomocí přísavek, kde obal nadzvedne a umístí 

na válečkový dopravník. Prázdnou paletu pak robot přesune na požadované místo [22]. 

Systém dokáže pomocí kamer rozpoznat velikost obalů a díky tomu správně uchytit konkrétní 

obal.  
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Výhody: 

• Existující systém pro depaletizaci  

• Systém včetně rozpoznání velikosti obalů 

• Robotická ruka zvládne přesun 500-600 kusů obalů za hodinu 

• Možnost odebírat obaly až do hmotnosti 30 kg z palet vysokých až 2 metry 

• Možnost úpravy technologie pro aktuální potřebu zákazníka 

Nevýhody: 

• Nutnost použití více automatických robotů 

• Pohyb automatických robotů po pracovišti (možnost nehody/úrazu) 

• Systém uchopování obalů pomocí přísavek (nelze použít na obaly na hale M13) 

• Nesouvislý proces, robot zajede do prostoru depaletizace, po odebrání obalů opět 

vyjede a umístí paletu, ostatní palety stojí 

• Automatický robot zvládá nadzvednout paletu, nutnost úpravy pro nadzvednutí 

podvozku na hale M13 

 
Obrázek 36 – Systém společnosti ABB pro depaletizaci [22] 

Systém na principu dopravníkového systému společnosti SIMO-CZ 

Společnost SIMO-CZ zajišťovala dodávku automatického dopravníkového systému pro 

dopravu palet mezi halami U6 a M13. Tento systém zajišťuje dopravu naložených obalů na 

paletách z haly U6 na halu M13, kde dochází za pomocí tohoto systému k párování palet 

s podvozky. Konkrétní proces dopravy a párování je popsán více v kapitole 3.5.  

Automatický robot 

Robotická ruka 

Obaly 
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Tato technologie by se dala využít i pro opačný proces, a to tedy pro depárování podvozků  

a palet při výstupu z haly M13. Především systém párování, kde je celá jednotka (paleta včetně 

podvozku) držena na dvou místech. Prvním je uchycení pomocí madel za kraje podvozku  

a dalším je uchycení palety za pomocí háků. Při depárování by systém nejdříve uchytil pomocí 

madel podvozek a následně celou jednotku přenesl na požadované místo, během přenosu by 

za pomocí háků došlo k uchycení palety. Celá jednotka by byla umístěna na dopravník vedoucí 

k automatickým zásobníkům. Systém by poté uvolnil madla na podvozku a paletu přesunul na 

dané místo. Tím by došlo k oddělení palety od podvozku, podvozek by se za pomocí 

dopravníku přepravil do daného zásobníku a paleta by se po dalším dopravníku přesunula do 

prostoru čištění palet.  

Výhody: 

• Znalost dané technologie a prostředí včetně palet a podvozků 

• Zkušenost s podobnou technologií 

• Možnost využití částí již jednou vyrobené technologie 

Nevýhody:  

• Nutnost uzpůsobení a možného předělání technologie pro daný problém 

• Paleta s podvozky se přemisťuje dvakrát 

 

Robot pro paletizaci od společnosti KUKA 

Společnost KUKA se zaměřuje především na dodávku robotiky a automatizace do výrobních 

podniků po celém světě. V jejich nabídce se nachází několik robotu pro různé procesy ve 

výrobě, skladování, v nabídce je i speciální robot pro paletizaci, který je vyobrazen na obrázku 

37 [23].  

Robot KR QUANTEC PA je paletovací robot, který dokáže uchopovat předměty a umisťovat 

je na správná místa na paletě. Tento pětiosý robot disponuje nosným zatížením až 240 kg  

a dosah jeho ramene je až 3190 mm [24].  

Tento robot by se dal využít i pro depárování na hale M13. Konkrétní proces depárování by 

probíhal tak, že by za pomocí dopravníku byla celá paleta i s podvozkem dopravena na místo 

pracoviště robota, kde by robot za pomocí kamer a čidel rozpoznal velikost palety a následně 

by ji odebral z podvozku a umístil na následující dopravník vedoucí do prostoru čištění palet.  
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Palety i s podvozky by byly přiváženy na dvou dopravnících na otočné plošiny. Každý 

dopravník by byl pro jeden rozměr podvozku, robot by poté odebíral postupně z obou 

dopravníků s tím, že by rozpoznal odkud paletu odebírá a umisťoval ji na následující příslušný 

dopravník. Podvozky by poté byly na plošině otočeny a pokračovaly do automatických 

zásobníků. 

Výhody:  

• Spolehlivá společnost, která již dodávala pro společnost Škoda Auto a.s. 

• Vysoká nosnost robota, schopnost přesunout palety s kovovými obaly 

• Vysoká přesnost a malá chybovost robota 

• Prověřená technologie 

Nevýhody: 

• Pouze technologie depárování, nutnost zavedení dopravníků od další společnosti 

• Technologie paletizace, nutnost úpravy pro depárování 
• Při větších rozměrech obalů možný problém s uchycením 

 

 
Obrázek 37 - Robot KUKA [24] 
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5 Návrh možnosti využití technologií a manipulační 
techniky 

V této kapitole jsou popsány předešle zmíněné technologie, a z pohledu možného využití pro 

řešení daného problému. Dále jsou zde popsány možnosti použití nové technologie, kterou by 

bylo nutné vytvořit, a také možné kombinace různých technologií jejichž spojení by bylo 

použitelné pro depárování palet a podvozků na hale M13.  

5.1 Využití technologie depaletizace včetně implementace dopravníku 

Jendou z možností použití technologie pro proces depárování je použít již existující technologii 

depaletizace od společnosti ABB v kombinaci s dopravníkem, který by zajišťoval pohyb palet 

a podvozků po pracovišti.  

Celý proces probíhá následujícím způsobem. Bránou číslo 7 se vede automatický dopravník, 

do kterého pracovníci umisťují palety s podvozky, které odebrali z logistických vláčků na 

supermarketu. Proces umístění probíhá pouze nasunutím do technologie, která si poté již 

celou jednotku odebere a přesune dále. Z důvodu zavedení automatizace pouze pro dva 

rozměry, a to 1200x1000 mm a 1600x1200 mm se dopravník uzpůsobí pro oba tyto rozměry. 

To v praxi znamená, že dopravník má rozměr dle menšího podvozku, podvozky se vkládají 

podélně, kde je dopravník mezi kolečky. Kolečka jsou volná a podvozek leží na dopravníku, 

který jej přesune k procesu depárování.  

Dopravník přesune podvozek i s paletou k procesu depárování, na tomto místě na dopravník 

navazuje otočná plošina. Dopravník přesune podvozek s paletou na tuto plošinu a za pomocí 

technologie depaletizace od společnosti ABB dojde k depárování podvozku od palety. Tuto 

technologii je nutné upravit pro danou potřebu. Robotická ruka musí být schopna uchytit paletu 

a přesunout jí na další dopravník.  

Paleta bez podvozku se za pomocí daného dopravníku přesune do prostoru čištění obalů, kde 

si ji pracovník pomocí VZV odebere.  

Podvozek je poté otočen o devadesát stupňů a následně umístěn na další dopravník, který jej 

dopraví k automatickým zásobníkům. Na tomto místě se podvozek zastaví a musí dojít 

k určení rozměru daného podvozku a následného správného umístění. Určení rozměru je 

provedeno za pomocí kamer, které podvozek v daném místě změří a identifikují jeho rozměr. 

Následně pomocí otočné plošiny a dopravníku je podvozek umístěn do automatického 

zásobníku.  
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Pro podvozek o rozměru 1200x1000 mm budou dva zásobníky, systém tedy musí určit do 

kterého z nich podvozek umístit. Dle současného stavu zásobníků by systém vybral ten, který 

má více volných míst a do tohoto podvozek umístil.  

Brána číslo 6 by zůstala volná pro pohyb atypických palet a podvozků, které se neumisťují do 

automatických zásobníků.  

Ideální variantou by bylo umístit dopravník od místa depárování mimoúrovňově, tím by 

nemuselo docházet ke křížení proudu atypických palet s dopravníkem. Bylo by ovšem nutné 

navrhnout dopravník včetně výtahů, které by podvozek nejdříve dopravili nad úroveň 

pracoviště, převezli nad automatické zásobníky a následně opět podvozek spustili a umístili 

do zásobníků.  

Tento návrh včetně umístění technologie je vyobrazen na obrázku 38 níže.  

 
Obrázek 38 – Návrh technologie – robot [Zdroj: autor] 
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5.2 Návrh zavedení nové technologie  

Další variantou je navrhnout zcela novou technologii depárování za použití známých 

prostředků. Tato technologie vychází z použití dopravníku jako v minulé variantě, ale proces 

depárování probíhá za pomocí jiné technologie, a jiným způsobem.  

Počáteční způsob přesunu podvozků včetně palet je za pomocí dopravníku. Průběh tohoto 

procesu probíhá stejným způsobem, jakým tomu bylo u předešlé varianty, tzn. Nasunutí 

podvozku na dopravník pracovníkem a následný přesun přes bránu číslo 7 na místo 

depárování.  

Samotný proces depárování probíhá za pomocí automatických otočných vidlí. Tyto vidle budou 

na principu vidlí VZV. Podvozek s paletou je za pomocí dopravníku umístěn na otočnou 

plošinu, na tomto místě jsou umístěny automatické vidle na otočné plošině. Vidle se vysunou 

z plošiny, zajedou z boku pod paletu a nadzvednou ji. Poté se i s paletou zasunou zpět na 

otočnou plošinu, otočí se o 180 stupňů a paletu umístí na následující dopravník vedoucí do 

prostoru čištění obalů.  

Technologie depárování za pomocí automatických vidlí musí splňovat následující podmínky:  

• Vidle se musí vytáhnout tak, aby nadzvedli paletu po celé její ploše 

• Vidle musí mít rozměr daný otvory v paletách (všechny palety mají stejný rozměr 

otvorů) 

• Vidle musí být schopny nadzvednout i ocelové palety 

Prázdné podvozky jsou z místa depárování přesunuty do automatických zásobníků stejným 

způsobem jako u předešlého návrhu.  

Nákres tohoto způsobu depárování je vyobrazen na obrázku 39. Toto schéma zobrazuje 

umístění a způsob jednotlivých technologií včetně popisků. Také ukazuje směr pohybu 

podvozků a palet v technologii.  
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Obrázek 39 - Návrh technologie – vidle [Zdroj: autor] 

5.3 Návrh nové technologie externí firmou 

V oboru automatizace existuje řada podniků, které se zabývají procesy automatizace výroby, 

které mají v oboru dlouholeté zkušenosti. Z tohoto důvodu Společnost preferuje další možnost 

a tou je realizovat na novou technologii výběrové řízení. Společnostem budou poskytnuty 

současné návrhy, kapacitní a technologické požadavky a na základě návrhů a splněním kritérií 

bude vybrána společnost, která zajistí dodávku a implementaci nové technologie.  

5.4 Shrnutí navrhovaných řešení 

Po provedení navrhovaných řešení bylo rozhodnuto předat návrh technologie externí 

společnosti, která se zabývá automatizováním procesů. Pro vybrání konkrétní společnosti 

bude provedeno výběrové řízení, ze kterého se následně vybere vhodná společnost. 

Pro výběrové řízení bylo použito analýzy současného stavu a určení kapacitních  

a technologických požadavků, které jsou popsány v následující kapitole.  
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5.5 Požadavky na dodávku ze strany ŠKODA AUTO a.s. 

Po provedení analýzy současného stavu a určení požadované kapacity byly Společností 

určeny požadavky na novou technologii a její dodávku.  

Předmětem dodávky je návrh a realizace nového řešení manipulace s prázdnými paletami  

a podvozky s využitím nové manipulační techniky v podobě dopravníkového systému. V rámci 

dopravníkového systému je nutné zajistit i zařízení pro oddělování palet od podvozků 

(depaletizaci), zařízení pro třídění podvozků a zařízení pro ukládání podvozků do stávajících 

automatických zásobníků [25].  

Zavedením nového technického řešení, a to buď plně automatického, nebo 

poloautomatického, jsou na daném pracovišti očekávány následující zlepšení [25]: 

1. Zajištění plynulého a přehledného toku palet a podvozků. 

2. Optimalizace pracoviště s ohledem na bezpečnost práce a snížení počtu operátorů 

(cíl minimálně -1 operátor/směna). 

3. Zlepšení pracovních podmínek operátorů či případná úplná eliminace lidského 

faktoru na venkovním pracovišti. 

Za předpokladu snížení investiční náročnosti a budoucích provozních nákladů nemusí nové 

řešení striktně vycházet z principů stávajícího řešení, tzn. nemusí striktně kopírovat současný 

stav (zjednodušení aktuálního stavu). Popis změny současného procesu s uvedením 

předpokládaných investičních a provozních úspor by měl být rovněž součástí nabídky [25].  

Součástí dodávky je primárně [25]: 

a) Dopravníkový systém včetně všech prvků pro jeho implementaci, obsluhu  

a provoz, zejména pak zařízení pro depaletizaci a zařízení pro třídění podvozků 

a zařízení pro uložení podvozků do stávajících automatických zásobníků, 

b) bezpečnostní značení, 

c) kompletní dokumentace k dodávce, 

d) vypracování projektu a předání veškeré projektové dokumentace zadavateli 

včetně oceněného soupisu výkonů, 

e) montáž, instalace a uvedení do provozu všech součástí dodávky, 
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f) doprava a balení, včetně zařízení všech celních a přepravních náležitostí, 

g) školení obsluhy a údržby, 

h) provedení potřebných změn a doplňků k existující struktuře, 

i) péče o zařízení a jeho údržba do předání do provozu, 

j) vedení projektu a zpracování termínových plánů, 

k) výkony a služby související s platnou legislativou (revize, prohlášení o shodě, 

všechna schválení státních orgánů atp.) a s předpisy platnými ve ŠKODA 

AUTO a. s., 

l) předmětem všech dodávaných výkonů a prací jsou všechny potřebné 

bezpečnostní prvky aktivní a pasivní ochrany, bezpečnostní značení strojů, regálů 

a podlah, výstražné nápisy a tabule v úředním jazyce platným v místě realizace. 

Toto platí pro veškerou dodávanou technologii. 

m) video simulace, která ukáže jednotlivé části technologie, její funkce a způsob 

řešení standartních situací, které můžou v průběhu nastat 

5.6 Analýza rizik 

Tato kapitola popisuje možná rizika zavedení nové technologie na pracoviště depárování. Tato 

rizika popisují možné situace, které mohou Společnost postihnout a jak moc je Společnost vůči 

těmto rizikům zranitelná.  

 
Obrázek 40 - Analýza rizik [26] 
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Je třeba si ujasnit, že riziko není hrozba. Hrozby pouze zneužívají zranitelnosti, které vedou 

k ohrožení, což je riziko, které zmírňují různá opatření chránící daná aktiva společnosti před 

hrozbami. Tento proces ilustruje schéma na obrázku číslo 40 níže.  

 
5.6.1 Přerušení materiálového toku 

Hlavní hrozbou zavedení nové technologie depárování je přerušení materiálového toku. Tento 

problém může nastat z více důvodů:  

• Zaplnění automatických zásobníků 

• Uvíznutí podvozku v technologii 

• Křížení s proudem atypických palet 

První možnost, zaplnění automatických zásobníků, může nastat při častém plnění  

a nerovnoměrném odběru podvozků ze zásobníků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné do návrhu 

zahrnout možnost odebírat podvozky po depárování manuálně, popř. navrhnout automatický 

výstup z technologie. Podvozky by vyústily mimo technologii v případě, kdy by systém 

vyhodnotil zaplnění daného zásobníku. Pro tento způsob jsou dvě možnosti, první možnost by 

ústila před zásobníky, kde by podvozek odebral pracovník. V druhé možnosti by byl podvozek 

přemístěn na další dopravník, který by ústil zpět na supermarketu. Díky tomuto řešení by 

nedocházelo k přerušení procesu depárování.  

Uvíznutí podvozku v technologii hrozí v případě špatně vloženého podvozku pracovníkem 

při vstupu do technologie. Z tohoto důvodu musí být pracovníci kvalitně zaškoleni ohledně 

nové technologie, součástí mohou být i různé pomůcky, které zamezí špatnému vložení, např. 

nájezdové koleje.  

Dalším důvodem uvíznutí podvozku může být jeho poškození. Ohnutý rám podvozku může 

zavinit, že technologie nebude schopna podvozek přesunout, nebo správně depárovat a tím 

dojde k jejímu přerušení. Této hrozbě se musí zamezit opět již při vstupu, pracovník, který 

vkládá podvozek do technologie bude povinen zkontrolovat jeho stav a v případě poškození 

jej vyloučit a nevkládat. Další možností je podvozek kontrolovat již při vstupu za pomocí kamer, 

které vyhodnotí jeho stav a následně rozhodnou, zda může pokračovat či nikoliv. V případě, 

že nebude podvozek schválen, jej technologie nepřijme a bude vrácen.  

V neposlední řadě může dojít k přerušení toku z důvodu křížení s proudem atypických 
palet. Jedná se především o křížení s dopravníkem vedoucím od místa depárování. Jelikož 

návrh počítá s umístěním dopravníku na podlahu pracoviště bude docházet ke křížení 

s proudem atypických palet skrze bránu číslo 6. Při nepozornosti tak může dojít k přerušení 
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provozu celé technologie. Z tohoto důvodu bude v místě křížení vybudovat speciální místo pro 

přechod přes technologii. Vhodným řešením by ovšem bylo vytvořit křížení mimoúrovňově, 

dopravník umístit nad úroveň pracoviště a proud atypických palet by procházel po pracovišti. 

Tento návrh již byl popsán v kapitole 5.1. 

5.6.2 Bezpečnost 

Velmi důležitým aspektem pro zavedení nové technologie je bezpečnost na pracovišti. 

V současném stavu nastává mnoho situací, při kterých hrozí pracovníkům poranění. Tyto 

hrozby jsou popsány a analýze současného stavu. Pro zavedení nové technologie depárování 

je tedy bezpečnost jedno z hlavních kritérií.  

Automatizací procesu depárování dojde ke snížení manuálních činností na pracovišti a tím  

i ke snížení pravděpodobnosti poranění či jiného nebezpečí. Největší pravděpodobnost 

poranění v novém návrhu technologie hrozí v místě křížení dopravníku s proudem atypických 

palet, v tomto místě by byl pracovník nucen přecházet dopravník. Tomuto problému by se 

zamezilo opět vytvořením mimoúrovňového křížení.   

5.6.3 Technická rizika 

U každé technologie dochází občas k poruše a tím k přerušení provozu. Během měření 

intenzity toku podvozků byly zaznamenány poruchy automatických zásobníků. Tyto poruchy 

se vyskytovaly v průměru cca 4 minuty za hodinu. Jednalo se o přerušení odběru podvozků  

a jejich umisťování do zásobníků. Nová technologie musí s tímto problémem počítat a systém 

musí být nastaven tak, že v případě poruchy zásobníků bude upozorněn a podvozky do nich 

nebude vkládat, ale budou ústit v dopravníku mimo automatické zásobníky.  

Další problém může nastat při depárování palet od podvozků. Na některých paletách je 

umístěn větší počet boxů, které jsou uloženy vedle sebe i na sobě. Z tohoto důvodu musí být 

depárování tomuto přizpůsobené, aby nedocházelo k sesunutí boxů. Tento problém by mohl 

nastat při rychlém odebrání palety od podvozku, proces musí probíhat stabilně, bez 

urychlených činností.  
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6 Priority a časová posloupnost navrhovaných změn 

Součástí navrhovaných změn je nejen implementace nové technologie depárování, ale také 

zlepšení pracovních podmínek pracovníků na pracovišti a změna pracovního prostředí. 

Jednotlivé činnosti a jejich priority jsou popsány v této kapitole níže.  

V první řadě musí dojít ke zlepšení současné situace na pracovišti. Pracoviště je kryté 

přístřeškem a ze severní strany je zcela nekryté. Nejdříve tedy musí dojít k postavení 

obvodového krytí, které bude izolované, aby nedocházelo ke změnám teplot dle venkovního 

prostředí.  

Součástí této činnosti bude nové vyústění evakuačního východu, který v současné době ústí 

na pracovišti depárování. Po uzavření prostoru obvodovým krytím musí dle zákona  

č. 133/1985 Sb. východ ústit do otevřeného prostoru mimo toto pracoviště. Z tohoto důvodu 

musí být během stavebních prací provedeny i práce na vybudování tunelu pod pracovištěm, 

který bude nově ústit mimo prostor. Návrh nového vyústění a odvodového krytí je vyobrazen 

na obrázku 34 v kapitole 3.7.2. 

Dále se musí na základě analýzy současného stavu a určení kapacitních a technologických 

požadavků vypracovat výběrové řízení, během kterého se vybere vhodný dodavatel nové 

technologie. Ten bude muset zajistit výrobu, dodávku a implementaci nové technologie na 

pracoviště.  

Po určení dodavatele bude následovat implementace nové technologie. Jednotlivé termíny 

výstavby budou určeny Společností a termínem výroby a dodání technologie ze strany 

dodavatele.  

Původní plán Společnosti byl zahájit implementaci v roce 2018, kdy byl jako konečný termín 

výstavby stanoven měsíc říjen. Implementace měla probíhat mimo provozní dobu výrobní 

linky, a to převážně o víkendech a o celozávodní dovolené v červenci. Tato dovolená je 

v termínu od 1. do 22. července.  

Z důvodu implementace v době výrobního klidu, by nebylo nutné zasahovat do činností na 

pracovišti, tím by se celý proces usnadnil a nebylo by nutné, jakkoliv omezovat provoz. Na 

pracovišti by se nenacházeli pracovníci a materiál.  
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Termínový kalendář 2018 pro společnost Škoda Auto a.s. je zobrazen na obrázku 41 níže.  

 
Obrázek 41 - Pracovní kalendář 2018 [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

 

Celkový proces výběru vhodného dodavatele a způsobu provedení procesu depárování 

včetně technologických prvků byl na základě interních jednání, i jednáních s dodavateli 

odložen. Implementace tedy neprobíhala během celozávodní dovolené v červenci, ale začátek 

výstavby byl stanoven na listopad 2018. Celá implementace poté probíhala od listopadu 2018 

do března 2019, kdy byla výstavba technologie dokončena. Poté následoval zkušební provoz, 

během kterého byla technologie zavedena do provozu.  

Zkušební provoz zajistí především vyzkoušení celého procesu depárování a určí slabá místa, 

která mohou nastat. Tento provoz ověří funkčnost a vlastnosti dané technologie. Po uplynutí 

zkušebního provozu bude proveden plynulý přechod na užívání technologie. Doba trvání 

zkušebního provozu bude stanovena na základě požadavků Společnosti a dodavatele 

technologie.  

Zkušební provoz slouží také pro seznámení se pracovníků s danou technologií. Pracovníci se 

naučí technologii správně obsluhovat včetně konkrétních činností v případě poruchy, či 

zaseknutí materiálu.  
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7 Rozvržení a optimální využití logistických ploch na 
pracovišti 

Tato kapitola je věnována optimálnímu rozmístění technologických prvků a pracovníků na 

pracovišti. V první řadě je popsán současný stav jednotlivých pracovišť a rádius manipulace 

obsluhy s VZV. Dále je popsáno schéma nového stavu včetně znázornění jednotlivých míst 

technologie a pracovišť.  

7.1 Současný stav 

V současném stavu jsou mezi supermarketem a pracovištěm dvě brány. Jedná se o brány 

číslo 6 a 7. Obě brány jsou v současné chvíli dvoudveřové, což zabraňuje ztrátě teploty na 

supermarketu. Po uzavření a izolování prostoru depárování již tento stav nebude nutný a brány 

budou zrušeny. V prostoru brány číslo 6 zůstane volný prostor pro pohyb atypických palet.  

Na obrázku 42 níže je vyobrazen rádius manipulace manipulační techniky v oblasti vyústění 

prázdných palet a podvozků za současného stavu. Především oblast u brány mezi prostorem 

depárování a čištěním obalů je důležitá pro správné umístěni nové technologie. Tento prostor 

je nutné zpřístupnit pro pohyb atypických palet, které se touto branou budou přesouvat do 

prostoru čištění obalů.  

 
Obrázek 42 - Rádius manipulace VZV – depárování [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Prostor čištění obalů se znázorněným rádiem manipulace VZV je na obrázku 43. Pracovníci 

obsluhující VZV potřebují pro manipulace s paletami určitý prostor. Z tohoto důvodu musí být 

pracoviště tomuto přizpůsobené. Na obrázku lze vidět odebírání palety z dopravníku 

vedoucího z prostoru depárování a také pohyb VZV přes bránu mezi pracovišti. Pracovník se 

musí s VZV otočit a poté umístit odebranou paletu na místo čištění.  

 
 

Obrázek 43 - Rádius manipulace VZV – čištění obalů [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

 

7.2 Nový stav 

Pro novou technologii se bude používat prostor brány číslo 7. V tomto prostoru bude umístěn 

dopravník pro automatický přesun podvozků s paletami do technologie depárování. Samotný 

proces depárování bude probíhat za prostorem brány 7, kde dojde k oddělení podvozku od 

palety, palety budou poté pomocí následujícího dopravníku přesunuty otvorem na pracoviště 

čištění obalů. Proud atypických palet bude probíhat přes původní bránu číslo 6 a následně 

novou izolovanou bránou, která vede na pracoviště čištění obalů. Tato brána bude 

dvoudveřová z důvodu zachování teplot na daných pracovištích.  

Schéma pracoviště výtoku palet s podvozky včetně implementace obvodové zdi, umístění 

nouzového východu a brány a otvorů do prostoru čištění palet po depaletizaci je znázorněno 

na obrázku 44 níže.  
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Obrázek 44 - Schéma pracoviště [Zdroj: autor] 

Z důvodu zachování volnosti prostoru pracoviště a možnosti toku atypických palet bez křížení 

s technologií, bude nová technologie vedena nad úrovní pracoviště. Bude se jednat  

o dopravník vedoucí od místa depárování k automatickým zásobníkům.  

Dopravník vedoucí do prostoru depárování bude napojen na otočnou plošinu, ze které budou 

prázdné palety směřovány do prostoru čištění skrze otvory. Podvozky budou poté umístěny 

do výtahu, který je vyveze nad úroveň pracoviště. Pomocí nadzemní plošiny, na které budou 

umístěny další dopravníky bude podvozek převezen nad místo automatických zásobníků. Na 

tomto místě bude pomocí dalšího výtahu svezen na úroveň pracoviště a umístěn do 

automatického zásobníku.  
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8 Shrnutí navrhovaných změn a porovnání efektivnosti se 
současným stavem, dopady navrhovaných řešení na 
pracnost 

Po provedení návrhů je v této kapitole provedeno shrnutí, ve kterém jsou vypsány veškeré 

změny, které se týkají zavedení nové technologie na pracoviště na hale M13. Dále jsou v této 

kapitole porovnány efekty návrhů nové technologie se současným stavem a dopady 

navrhovaných řešení na pracnost.  

8.1 Shrnutí návrhů 

V první řadě je nutné počítat s úpravou pracoviště, a to především problém tepelné pohody. 

Uzavření pracoviště a jeho tepelné izolování zlepší pracovní podmínky zaměstnanců. Dalším 

prvkem stavebních úprav je nové umístění evakuačního východu, který musí ústit do 

otevřeného prostoru. Nově bude tedy východ umístěn mimo pracoviště depárování a bude 

ústit do otevřeného prostoru.  

Další změna se bude týkat současných bran číslo 6 a 7, které spojují supermarket na hale 

M13 s pracovištěm depárování. Tyto brány jsou dvoudveřové, aby nedocházelo k úniku tepla. 

Po provedení teplené izolace pracoviště již nebude nutné tyto brány využívat a budou 

nahrazeny volným prostorem, který usnadní pohyb mezi danými místy. Současné propojení 

pracoviště depárování a prostor čištění obalů je volné. Tepelná izolace se týká pouze 

pracoviště depárování a bude tedy nutné tento prostor tepelně oddělit. Bude zde postavena 

dvoudveřová brána, která zabrání změnám teplot.  

Návrhy nové technologie v této práci zahrnují proces depárování od místa vstupu podvozků 

s paletami do technologie až po místo vložení samotných podvozků do automatických 

zásobníků. Jednotlivé návrhy využívají prostor brány číslo 7. V tomto prostoru bude umístěn 

dopravník, do kterého pracovníci umístí podvozek s paletou odebraný z logistických vláčků. 

Dále bude podvozek přemístěn do místa samotného depárování, kde dojde k oddělení 

podvozku od palety.  

Proces depárování je odlišný u jednotlivých návrhů. První návrh využívá současné technologie 

depaletizace společnosti ABB. Tato technologie funguje na principu robotické ruky, která 

odebere paletu s obaly z podvozku a umístí ji na následující dopravník, který paletu přesune 

do prostoru čištění obalů.  
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Další návrh využívá technologii společnosti Simo. Tato společnost zajistila výrobu  

a implementaci současné technologie párování palet a podvozků směřující ze skladu U6 na 

halu M13. Proces depárování by využíval manipulační techniky, která by za pomocí madel 

uchopila podvozek včetně palety a odebrala jej z dopravníku. Následně by se pomocí dalších 

madel uchopila jen paleta s obaly umístila celou jednotku na dopravník vedoucí 

k automatickým zásobníkům. Podvozek by zde byl uvolněn a paleta s obaly přesunuta na další 

dopravník vedoucí do prostoru čištění obalů.  

Poslední návrh kombinuje automatický dopravník s robotem společnosti Kuka. Tento robot je 

speciálně navržen pro paletizaci, je možnost jej použít i pro depárování. Podvozky s paletami 

by byly za pomocí dvou dopravníků (každý pro různý rozměr) přesunuty na otočné plošiny, 

kde by robot odebral paletu s obaly a umístil ji na dopravník vedoucí do prostoru čištění obalů. 

Podvozky se poté byly otočeny na plošině a za pomocí dalšího dopravníku přesunuty do 

automatických zásobníků.  

Vkládání do automatických zásobníků by probíhalo za pomocí dopravníků, které by přesunuly 

podvozky z místa depárování. V případě jen jednoho dopravníku by systém za použití kamer 

rozpoznal jeho rozměr a na základě volných míst v zásobnících jej umístil do toho správného. 

V případě dvou dopravníků by rozměr podvozků 1600x1200 mm byl přímo umístěn do 

zásobníku, druhý rozměr 1200x1000 mm by systém umístil do toho zásobníku, kde by bylo 

více volných míst.  

Součástí návrhů je i vyústění dopravníku v případě zaplnění automatických zásobníků. Toto 

vyústění by ústilo buďto přímo u zásobníků, kde by podvozek odebral pracovník, nebo by vedlo 

zpět na supermarket, kde by mohlo být stohováno.  

Samotná technologie depárování bude navrhnuta externí firmou, která se vybere pomocí 

výběrového řízení. 

8.2 Porovnání efektivnosti 

Veškeré návrhy počítají s automatizováním procesu depárování. Každý z nich jiným 

způsobem a využitím odlišné technologie. Společným prvkem všech prvků je usnadnění práce 

zaměstnancům, zrychlení procesu a zlepšení kvality. Díky nové technologii bude docházet 

k menšímu poškození podvozků a palet na pracovišti.  

Hlavním prvkem bylo zlepšení bezpečnosti na pracovišti. V porovnání se současným stavem 

dojde díky implementaci nové technologie ke snížení počtu manuálních činností a tím ke 

snížení možného rizika poranění pracovníků. V současném stavu pracovníci odebírají palety 
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s podvozky manuálně a depárování probíhá za pomocí VZV, který se s paletou otáčí  

a přesouvá jí dále. Z tohoto důvodu může z nepozornosti nastat nebezpečná situace, kdy 

dojde k poranění jednoho z pracovníků.  

Následujícím prvkem, k jehož zlepšení dojde je snížení počtu poškození podvozků či palet. Po 

zavedení nové technologie, do které se budou palety včetně podvozků vkládat dojde ke 

snížení poškození z důvodu automatizace. Podvozky se již nebudou oddělovat od palet za 

pomocí VZV, kdy mohlo občas docházet k nepřesnému umístění vidlí a poškození palety či 

podvozku. Dále již nebudou pracovníci stohovat prázdné podvozky na sebe z důvodu rozšíření 

kapacity automatických zásobníků. 

Dalším efektem, ke kterému může po implementaci nové technologie dojít je snížení počtu 

pracovníků na pracovišti. V současnosti je na pracovišti depárování pět pracovníků. Dva 

odebírají podvozky s paletami na supermarketu a umisťují je do prostoru brány číslo 6. Jeden 

pracovník je v prostoru brány a podvozky posunuje blíže k pracovišti, kde se nachází 

pracovník obsluhující VZV, ten provádí depárování palet od podvozků, palety poté převáží do 

prostoru čištění obalů. Poslední pracovník odebírá prázdné podvozky a umisťuje je do 

automatických zásobníků. Po zavedení nové technologie se očekává pokles počtu pracovníků 

alespoň o jednoho. Stále bude nutné odebírat podvozky na supermarketu a vkládat je do 

technologie. Dále bude nutné mít na pracovišti zaměstnance, kteří budou odebírat atypické 

palety a přesunovat je do prostoru čištění obalů. Přesný počet pracovníků po zavedení 

technologie, bude stanoven externí firmou, která zajistí dodávku a určí nutný počet pracovníků 

pro stálý chod.  

8.3 Dopady na pracnost 

V první řadě je nutné provést stavební práce a úpravu stávajícího stavu pracoviště. Tepelná 

izolace a uzavření prostoru je první činností. Dále je nutné nové vyústění evakuačního 

východu do otevřeného prostoru a umožnění volného průchodu mezi supermarketem  

a pracovištěm depárování.  

Další činností již bude implementace samotné technologie. Postup této implementace zajistí 

externí firma, která bude technologii dodávat. Firma bude zajišťovat nejen samotnou dodávku, 

ale také implementaci technologie. 
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9 Implementace nové technologie 

Po schválení návrhu externí firmy společností byla zahájena implementace technologie do 

stávajícího prostředí. Implementace byla prováděna za provozu, kdy jedna brána zůstala volná 

pro současný provoz a v druhé bráně se implementovala nová technologie. Implementaci 

prováděla firma, která návrh vypracovala.  

Implementace nové technologie probíhala od listopadu 2018 do března 2019. Proces probíhal 

za provozu na výrobní lince a z důvodu pracovních činností na pracovišti depárování bylo 

nutné odklonit speciální palety do jiného průjezdu.  

9.1 Stavební změny 

V první řadě bylo nutné provést stavební změny, které především zajistily zlepšení pracovních 

podmínek zaměstnanců. Dalším důvodem bylo uzavření pracoviště depárování a tím 

k volnému propojení supermarketu a tohoto pracoviště, ke kterému již nemuselo docházet 

přes dvoudveřové brány. Došlo k postavení obvodové zdi, která uzavřela a tepelně zaizolovala 

pracoviště, tyto změny lze vidět na obrázku 62 v kapitole 9.6. Brány byly nahrazeny volným 

průchodem a propojení mezi pracovištěm depárování a prostorem pro čištění obalů bylo 

propojeno novou branou. Tato brána je dvoudveřová, jelikož prostor čištění obalů není tepelně 

izolován. Mezi těmito pracovišti došlo nově k vytvoření otvorů pro novou technologii, tyto 

změny jsou ukázány v kapitole číslo 7.  

Další změnou, kterou bylo nutné provést bylo nové umístění evakuačního východu. Evakuační 

východ musí vést do otevřeného prostoru, za původního stavu nebyla tato podmínka splněna. 

Došlo k vybudování tunelu pod pracovištěm, který nově ústí mimo prostor depárování do 

otevřeného prostoru.  

9.2 Vstup do technologie depárování 

Vstup do nové technologie depárování je přes bránu číslo 7. Celý proces začíná před branou 

v prostoru supermarketu. Logistický vláček přiveze palety s podvozky do prostoru před 

začátkem technologie, kde jsou palety s podvozky pracovníkem vysunuty z rámu vláčku. 

Jakmile jsou všechny jednotky odebrány, logistický vláček pokračuje k výstupu technologie 

párování, kde nabírá plné palety s podvozky, které následně rozveze po supermarketu. 

Pracovníci palety s podvozky po jednom odebírají a umisťují na dopravník (obrázek 45). Přes 

bránu číslo 7 prochází tři dopravníky. Jeden dopravník je určený pro pohyb palet s podvozky 
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z prostoru depárování do supermarketu, zbylé dva dopravníky slouží k pohybu palet 

s podvozky ze supermarketu do prostoru depárování.  

 
Obrázek 45 - Vstup do technologie [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Na obrázku 45 vlevo se nachází dopravník pro pohyb palet s podvozky ve směru z prostoru 

depárování do supermarketu. Tento dopravník se používá ve chvíli, kdy zásobníky pro 

podvozky jsou zcela zaplněné. V tomto případě se musí podvozky po depárování někde 

stohovat, aby nedošlo k zablokování dopravníků mezi vstupem a výstupem do technologie 

depárování jsou podvozky pomocí tohoto dopravníku staženy zpět do supermarketu.  

Schéma na obrázku 46 ukazuje zbylé dva dopravníky na pravé straně, které slouží k přesunu 

palet s podvozky k technologii depárování. Dopravník úplně napravo slouží k přesunu palet 

s podvozkem o rozměru 1200x1000 mm. Prostřední dopravník je určen pro rozměr podvozku 

1600x1200 mm. Levý poté pro pohyb zpět na supermarket. 

 
Obrázek 46 - Schéma dopravníku – vstup [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Pracovník paletu s podvozkem nasune do dopravníku, který si paletu s podvozkem pomocí 

zvedací plošiny nadzvedne a pomocí pásů ji posune dále. Zvedací plošina slouží pouze 

k nadzvednutí palety s podvozkem z kolejnic a k následnému napojení na dopravník. Po 

dopravníku je přesouvána pomocí dopravníkových pásů až do místa depárování.  

9.3 Technologie depárování 

Palety s podvozkem se pomocí dopravníku dostanou od vstupu na supermarketu k technologii 

depárování, viz obrázek 47, kde se palety oddělí od podvozku a každá jednotka poté směřuje 

na jiné místo. Palety se přesouvají do prostoru čištění a podvozky směřují pomocí dalších 

dopravníků do zásobníků, kde se stohují a nadále dle potřeby odebírají a párují s nově 

naplněnými paletami.  

 

 
Obrázek 47 - Schéma depárování [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Paleta s podvozkem se za pomocí dopravníku dostane na otočnou plošinu, která se po najetí 

celé jednotky a zastavení se na ni otočí o 90 stupňů viz obrázek 48. Otočná plošina je 

zobrazena na obrázku 49. Otočné jednotky jsou dvě, pro každý rozměr je jiná plošina, která je 

umístěna ke konkrétnímu dopravníku. Umístění otočných plošin je zobrazeno na obrázku 47. 

Otočná plošina pro 
rozměr 1200x1000 mm 

Otočná plošina pro 
rozměr 1600x1200 mm 
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Obrázek 48 - Otočení palety s podvozkem [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

 

Po otočení celé jednotky dojde k oddělení palety od podvozku za pomocí vysouvacích vidlí. 

Proces funguje na principu vysokozdvižného vozíku. Vidle se vysunou z plošiny a zasunou se 

mezi podvozek a paletu a následně ji nadzvednou (obrázek 50). Tím dojde k jejich oddělení, 

podvozek zůstává na místě, paleta se přesouvá dále. Vidle jsou umístěné na plošině 

zobrazené na obrázku 51. 

 
Obrázek 49 - Otočná plošina a plošina s vidlemi [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Otočná plošina 

Plošina s vidlemi 
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Obrázek 50 - Proces depárování [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Po nadzvednutí palety vidlemi se vidle zasunou zpět do plošiny, poté se plošina i s paletou 

posune k následujícímu dopravníkovému pásu. Tento pás přesune paletu do prostoru čištění 

palet. 

 
Obrázek 51 - Plošina s vidlemi [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

9.4 Prostor čištění palet 

Tento prostor slouží k očištění a následnému složení palet, které vyústily z technologie 

depárování, viz obrázek 52. Palety, které byly po oddělení od podvozku pomocí 

dopravníkového pásu přesunuty do prostoru čištění jsou pracovníkem odebrány za pomocí 

vysokozdvižného vozíku a umístěny na dané místo, kde proběhne samotné čištění. Celý 

proces je vyobrazen na obrázku 53. 
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Obrázek 52 - Výstup prázdných palet z technologie [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Po očištění jsou palety naloženy na jednotky Edis. Edis je elektrický tahač s výměnnými 

přívěsy, který se pohybuje v rámci závodu Škoda Auto a.s. Pomocí Edis jsou palety převezeny 

na centrální sklad palet č. 42, následně probíhá nakládka u dodavatelů a přesun na sklad U6.  

 
Obrázek 53 - Schéma prostoru čištění palet a obalů [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

9.5 Umístění podvozků do zásobníků 

Po oddělení palety od podvozku je podvozek z otočné plošiny za pomocí pásů přesunut do 

dopravníkového výtahu, obrázek 54. V případě že jsou zásobníky pro podvozky plné, systém 

tuto situaci vyhodnotí a následující podvozky stahuje zpět na supermarket za pomocí 

dopravníku, který je napojen na daný výtah a ústí u vstupu do technologie na supermarketu.  

Vysokozdvižný vozík 

Prostor čištění 
palet a obalů 

Výstup z technologie 
depárování 
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Obrázek 54 - Výtah pro podvozky [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Dopravníkové výtahy jsou pro každý z rozměrů. Jsou napojeny na otočné plošiny, kde došlo 

k depárování palet od podvozků. Otočná plošina zasune podvozek do spod výtahu, kde je 

pomocí madel uchycen a následně vyvezen nahoru na nadzemní plošinu, viz obrázek 55. 

 
Obrázek 55 - Schéma nadzemní plošiny pro dopravníky [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Na nadzemní plošině se nachází další dopravníky, které podvozek odeberou z výtahu  

a přesunou nad zásobníky. Cesta probíhá po dopravnících a změny směru umožňují otočné 

plošiny, díky tomu se podvozek dostane přímo nad místo odběru do zásobníku daného 

rozměru. Tento proces je vyobrazen na obrázku 56. 
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Obrázek 56 - Prostor nadzemní plošiny [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Proces přesunu podvozku od místa depárování až po místo odběru do zásobníku je vyobrazen 

na obrázku 57. Na obrázku lze vidět konkrétní dopravníky pro daný rozměr i otočné plošiny 

pro změnu směru podvozku. V nákresu jsou vyobrazeny i jednotlivé podvozky a jejich cesta. 

Pro rozměr 1600x1200 mm je jeden zásobník, naopak pro rozměr 1200x1000 mm jsou dva 

zásobníky z důvodu většího počtu těchto podvozků. Systém rozpozná, do jakého zásobníku 

podvozek umístit na základě jeho stavu, zásobníky systém doplňuje rovnoměrně, v případě, 

že jsou zásobníky zaplněné, systém se výrazně zpomalí a tím počká na uvolnění. Další 

podvozky, který by jinak byly prvním výtahem nabrány na nadzemní plošinu jsou v tomto 

případě staženy zpět na supermarket pomocí dopravníku. Pokud k uvolnění nedojde do určité 

doby systém se zastaví a v procesu pokračuje až po uvolnění daného zásobníku. Proces 

depárování pokračuje v činnosti, nezastavuje se. 

 
Obrázek 57 - Schéma technologie na nadzemní plošině [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Poté co je podvozek převezen nad místo odběru, je za pomocí dalšího výtahu svezen dolů na 

dané místo. Tento výtah lze vidět na obrázku 59. Místo, kde dochází k přesunu podvozku do 

výtahu je vyobrazeno na obrázku 58. Dopravník zasune podvozek do výtahu, ten podvozek 

uchopí stejným způsobem jako výtah první a sveze jej dolů k místo odběru, kde jej následně 

zasune do původní odběrové technologie u zásobníku. Na tomto místě je nutné narovnat 

otočná kolečka, aby nedošlo k zaseknutí podvozku v technologii. Narovnání koleček se 

provádí za pomocí kartáčů a ocelových profilů.  

 
Obrázek 58 - Místo vstupu podvozků do výtahů k zásobníkům [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Od tohoto místa proces probíhá stejně jako za původního stavu, po nasunutí podvozku do 

systému je podvozek pomocí dopravníku přesunut pod zásobník. V případě okamžité potřeby 

je podvozek ihned přesunut na místo párování s paletou. Pokud jej není potřeba je podvozek 

umístěn do zásobníku. Podvozky se v zásobníku stohují nad sebou. 

 
Obrázek 59 - Schéma výtahů k zásobníkům [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 
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Celá nová technologie je vyobrazena na obrázku 60. Tento obrázek ukazuje, jak je technologie 

umístěna na pracovišti depárování.  

 
Obrázek 60 - Schéma celé technologie depárování [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

9.6 Efekty nového stavu 

Základní snahou vytvoření nové technologie a provedení automatizace procesu depárování 

prázdných palet a podvozků na hale M13 bylo snížení počtu pracovníků na daném pracovišti 

a zlepšení pracovních podmínek. Dalšími aspekty zavedení této technologie bylo provedení 

automatizace procesu, snížení možných rizik a nebezpečí zaměstnanců na pracovišti při 

provádění daných činností.  

Již pří plánování zavedení nové technologie bylo zjištěné, že k výraznému snížení 

zaměstnanců nedojde, jelikož na pracovišti stále musí být určitý počet pracovníků, kteří budou 

jednak umisťovat palety s podvozky do technologie ale také kontrolovat průběh depárování. 

Nejvyšší prioritou se tedy určilo zlepšení pracovních podmínek s hlavním zaměřením na 

bezpečnost práce a snížení všech možných rizik, které na pracovišti hrozily.  

Bezpečnost 

Za původního stavu probíhala činnost depárování manuálně a pracovníkům hrozil možný úraz 

na pracovišti, vzhledem k neustálému pohybu po pracovišti s palety a podvozky. Pracovníci 

se pohybovali volně po pracovišti, kde jeden z pracovníků obsluhoval vysokozdvižný vozík, 

kterým odděloval palety od podvozků. Vozík se pohyboval více směry a otáčel se z důvodu 

umístění palet na dané místo. Při této činnosti mohlo z nepozornosti dojít k úrazu 

zaměstnance.  
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V současné situaci se na pracovišti depárování nepohybuje žádná technika, která by mohla 

kohokoliv ohrozit. Pracovníci se pohybují na začátku technologie, kde vkládají palety 

s podvozky na dopravník. Při této činnosti je malá pravděpodobnost úrazu. Další pracovník 

kontroluje průběh depárování, kde opět nehrozí zranění.  

Pracovní podmínky 

Zlepšení pracovních podmínek byl jeden z hlavních cílů změny pracoviště depárování. 

V původním stavu bylo pracoviště kryté pouze zastřešením. Ze severní strany bylo pracoviště 

zcela nekryté, viz obrázek 61. Především v zimních měsících byly pracovní podmínky obtížné. 

Docházelo zde k mrazivým teplotám a možnostem námrazy. Další nevýhodou nekrytého 

pracoviště bylo vlhko, které se na pracoviště dostávalo během deště.  

 
Obrázek 61 – Foto původní stav [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

Součástí implementace nové technologie bylo i zlepšení pracovních podmínek a izolace 

pracoviště. Byla postavena nová stěna, která pracoviště plně uzavřela a zaizolovala. Nový 

stav je vyobrazen na obrázku 62. Tím došlo k výraznému zlepšení pracovních podmínek, 

pracoviště je nyní tepelně izolované, nedostává se zde vlhkost a nečistoty z okolí a jsou zde 

adekvátní podmínky pro výkon práce.  
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Obrázek 62 – Foto současný stav [Zdroj: Škoda Auto a.s.] 

 
Automatizace 

Další efekt nového stavu, ke kterému došlo, je automatizace procesu a tím zajištění plynulého 

procesu depárování. Díky automatizaci se eliminovalo riziko poškození palety či podvozku  

a celý proces je nyní pro pracovníky mnohem snazší jak pro prováděné činnosti, tak pro 

náročnost.  

Zlepšení technologické úrovně a pozice na trhu 

Po zavedení nové technologie, a především automatizaci procesu depárování došlo ke 

zlepšení technologické úrovně Společnosti. Z původního stavu, kdy se depárování provádělo 

manuálně se celý proces automatizoval a zlepšila se nejen kvalita této činnosti, ale také 

rychlost, efektivnost, a především došlo ke zlepšení pracovních podmínek. Díky tomu se také 

zlepšila pozice Společnosti na trhu, Společnost nyní disponuje dalším automatizovaným 

procesem.  

Fluktuace 

Díky zavedení nové technologie se také snížila míra fluktuace. V současné chvíli je pohyb po 

pracovišti souvislý a především pravidelný. Automatizace procesu zavedla na pracoviště řád 

a soustavnost, za původního stavu se zaměstnanci pohybovali po pracovišti nesouvisle  

a pouze dle nepravidelných potřeb.  
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Počet pracovníků na pracovišti 

Na pracovišti pracovalo během původního stavu sedm pracovníků. Dva pracovníci odebírali 

palety s podvozky z logistického vláčku a umisťovali je do prostoru brány. V tomto prostoru se 

nacházel další pracovník, který posunoval celé jednotky na místo depárování. Další dva 

pracovníci byli v tomto prostoru, kdy jeden obsluhoval vysokozdvižný vozík a odděloval palety 

od podvozku a druhý pracovník odebíral volné podvozky a následně je umisťoval do daných 

zásobníků. V prostoru čištění palet se nacházeli další dva pracovníci, kteří palety po očištění 

umisťují do jednotek Edis.  

V současné situaci se na pracovišti pohybuje šest zaměstnanců. Dva zaměstnanci opět 

odebírají palety s podvozky z logistického vláčku a umisťují je nyní do dopravníků nové 

technologie. Jeden pracovník se pohybuje u prostoru depárování a druhou branou přemisťuje 

palety, které jsou na podvozku jiného rozměru, než odebírá technologie. Jeden pracovník 

odebírá prázdné palety pomocí vysokozdvižného vozíku a umisťuje je na místo jejich čištění. 

Na tomto místě pracují další dva pracovníci, kteří již očištěné palety odebírají a vkládají do 

jednotek Edis.  

Celková úspora pracovníků po zavedení nové technologie depárování na hale M13 je 

v současné chvíli jeden zaměstnanec.  
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10 Závěr 

V této diplomové práci byla provedena podrobná analýza současného stavu toku palet  

a podvozků ve společnosti Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Pomocí provedené analýzy 

SWOT byla nalezena slabá místa. Hlavním slabým místem v toku palet a podvozků bylo 

určeno místo depárování na hale M13. Zde docházelo k manuálním činnostem pracovníků, 

kteří mnohdy pracovali ve zhoršených pracovních podmínkách. Změna tohoto stavu byla také 

v zájmu společnosti, která nabídla toto téma na naší fakultě.  

Během analýzy současného stavu byl popsán způsob skladování a dodávek od dodavatelů  

a také systém vyskladňování v případě potřeby na supermarketu, který přímo zásobuje 

výrobní linku na hale M13. Dále byl popsán automatizovaný tok palet s díly ze skladu na 

supermarket, včetně systému párování palet a podvozků.  

Po určení slabého místa na hale M13 bylo dohodnuto, že proces depárování bude provádět 

automatizovaná technologie. Za pomocí měření na pracovišti byly určeny kapacitní požadavky 

pro novou technologii. Byla určena struktura podvozků a palet, které se budou do technologie 

vkládat a jejich objem během časových intervalů. Nedílnou částí zavedení nové technologie 

bylo také zlepšení pracovních podmínek, a to především vybudování obvodové stěny, která 

pracoviště uzavře, a tepelně izoluje.  

V následující kapitole byly vybrány a detailně popsány dostupné technologie z oblasti 

paletizace či depaletizace, které by bylo možné pro daný proces využít. Konkrétní technologie 

byly poté navrženy přímo pro proces depárování, včetně základního nákresu prostorového 

umístění a detailního popisu. Součástí návrhů jsou výhody a nevýhody zavedení daných 

technologií.  

Provedení návrhů technologie a určení kapacitních a technologických požadavků bylo 

provedeno výběrové řízení, ve kterém se určil vhodný dodavatel. Tento dodavatel již navrhl 

konkrétní řešení, včetně samotných výkresů a podkladů, které byly pro implementaci nové 

technologie nezbytné. Dodavatel zajistil také dodávku a implementaci na pracoviště.  

V poslední kapitole je popsána nová technologie, která již byla implementována a v současné 

době probíhá její testování. Popis je věnován celému procesu toku palet a podvozků od místa 

vstupu až po místo výstupu prázdných palet a místo uložení podvozků do automatických 

zásobníků. Součástí popisu jsou aktuální fotky a z místa pracoviště a konkrétní výkresy 

technologie, které poskytla externí firma.  
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Cílem této práce bylo zlepšit stávající situaci na pracovišti depárování na hale M13 ve 

společnosti Škoda Auto a.s., v první řadě bylo nutné provézt kapacitní požadavky pro novou 

technologii a určení technologických požadavků. Součástí bylo určení slabých míst a možných 

rizik na pracovišti. Dále bylo za cíl provést základní návrhy nové technologie s využitím 

stávající technologie, popřípadě navrhnout řešení, které využívá novou technologii. Tyto 

činnosti byly poté použity pro výběrové řízení, kde byl vybrán vhodný dodavatel.  

Téma této práce včetně mnoha dalších bylo nabídnuto společností naší fakultě. Jednalo se 

především o témata z oblasti logistiky. Zájem o tato témata projevili celkem tři studenti, kteří 

měli za vedoucího závěrečné práce pana doc. Volka. Po kontaktování zodpovědných osob ve 

společnosti a následné konzultaci byly některé spolupráce přerušeny a pouze toto téma bylo 

dokončeno.  
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