
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním expedičního procesu průmyslového podniku 

DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. V teoretické části práce jsou popsány pojmy týkající 

se logistiky, štíhlého podniku, expedice, balení, skladování výrobků a informačních systémů. 

Praktická část zahrnuje analýzu současného stavu toku výrobků na expedici a uvádí návrhy 

pro zlepšení. 
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Abstract 

This thesis deals with the process of streamlining the dispatch of an industrial enterprise 

DURA Automotive System CZ, Ltd. The theoretical part describes concepts related to 

logistics, lean enterprise, shipping, packaging, storage products and systems. The practical 

part includes an analysis of the current state of flux products for the expedition and make 

suggestions for improvement. 
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1 Úvod 

Automobilový průmysl je jedním z nejdůleţitějších odvětví průmyslu. Je velice vázán 

na stav globální ekonomiky. V dnešní době je automobilový průmysl tvořen obrovským 

počtem dodavatelů součástí pro jednotlivé automobilky. V podnicích vyrábějící automobily 

 se pouze kompletují vozidla z dovezených součástí od dodavatelů. Automobilky kladou 

velký důraz na kvalitu výrobků a nutí jejich dodavatele ke sniţování cen. Pro dodavatele to 

znamená sniţování nákladů při zachování poţadované kvality. A tím obstát ve tvrdém 

konkurenčním boji a zachovat si zákazníka. 

 

Koncepce štíhlého podniku se ve světě stále častěji pouţívá. Hledá úzká místa a zdroje 

plýtvání, jejichţ vyřešením sníţí náklady podniku. Přeprava, manipulace a skladování 

výrobků jsou jedním z důleţitých faktorů podniku. Zde jsou velké zdroje plýtvání. Skladování 

zabírá velké mnoţství prostoru podniku, který by se mohl vyuţít efektivněji. Manipulace 

v podniku s materiálem a hotovými výrobky je prvkem, který nelze vynechat, ale lze ji 

zkoumat a optimalizovat. Manipulace a skladování nepřináší přidanou hodnotu.  

 

Podnik DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. má mnoho odběratelů, kteří odebírají 

dle svých specifikací různá balení výrobků. Manipulace a skladování je zde díky tomuto 

faktoru obtíţná. Oblast expedice je místem, kde jsou moţné rezervy pro zlepšení systému. 

Proto se tato diplomová práce zaměřuje na analýzu expedičních a manipulačních operací. Při 

předpokládaném zvýšení výroby je potřeba analyzovat tyto operace a navrhnout moţná 

řešení. 

Úvodní kapitola se zabývá představením společnosti DURA Automotive Systems CZ, 

s. r. o. se sídlem v Kopřivnici, která je pobočkou koncernu DURA Automotive Systems, Inc. 

Je zde uvedený vyráběný sortiment, ekonomická situace od zaloţení pobočky a odběratelé. 

 

Druhá kapitola popisuje logistiku a štíhlý podnik. Definuje systémy KAIZEN, 

KANBAN. Dále je zde uvedený popis skladů, manipulačních prostředků a expedičních 

operací se sbíráním dat a další expediční operace důleţité pro správný chod podniku.  
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Ve třetí kapitole je uvedena metoda, kterou probíhalo sbírání dat v podniku. Jedná se  

o časovou analýzu pracovních operací zaměstnanců expedice. 

 

Poslední kapitola zahrnuje výsledky měření spolu s jejich vyhodnocením.  
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2 DURA Automotive Systems  

2.1 Představení podniku 

Společnost DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. je známá jako výrobce 

automobilových součástí. Tento podnik je součásti americké skupiny DURA Automotive 

Systems, Inc. se sídlem Orchester Hills, Michigan, USA.  V rámci této skupiny je v 15 

zemích světa umístěno 41 podniků. Evropa má ze všech kontinentů největší počet závodů 

s největší kumulací v Německu kde je 9 podniků. Společnost dosáhla v roce 2012 prodeje za 

1,23 miliard eur. Počet zaměstnanců byl v roce 2013 11 000. Své výrobky DURA dodává 

téměř všem americkým, evropským a japonským automobilkám. Dalšími odběrateli jsou 

subdodavatelé 1 linie. [5] 

 

Skupina DURA Automotive Systems, Inc se dělí do tří divizí. Body And Glass, 

(karoserie a jejich prvky), R And D, tech centre (testovací centra), Control Systems (ovládací 

a kontrolní systémy). Divize Body And Glass vyrábí okna pro hromadnou dopravu, 

zapouzdřená okna, elektricky vyhřívaná, integrovaná zadní okna. Dále vyrábí kovové 

sloupky, dveřní obloţení, vnitřní obloţení, rámy karoserie, příčné nosníky atd. V české 

republice se nacházejí tři podniky DURA. Jedná se o DURA Automotive CZ, k.s. v Blatné  

a DURA Automotive Glass, s.r.o. Strakonice. Oba podniky patří do divize Body And Glass. 

[4] 

 

DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. patří do divize Control Systems. Vyrábí 

kabely pro ovládání dveří a kapoty, brzdové systémy, ruční brzdové systémy, řadící systémy 

manuálních a automatických převodovek a řadicí páky. Tomuto podniku se budu ve své 

diplomové práci věnovat. Nachází se v průmyslové zóně v Kopřivnici. [4] 
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Na obrázku číslo 1 je zobrazeno rozdělení a umístění jednotlivých divizí koncernu 

DURA v Evropě. 

 

 

Obr. 1 Mapa umístění divizí [5] 

 

Dne 12. 12. 2000 byla společnost DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. zaloţena 

zakladatelskou listinou. Krajský soud v Ostravě dne 21. 12. 2000 zapsal společnost do 

obchodního rejstříku. Předmětem podnikání je výroba zařízení a strojů pro automobilový 

průmysl. Základní kapitál je 492 010 tis. Kč. Mateřskou společností je DURA Automotive 

Handels und Beteiligungs GmbH, Plettenberg, Německo. [5] 

 

 Výroba započala od roku 2003 po dvou letech výstavby výrobní haly o rozměrech 

10 892 m
2
. V roce 2006 došlo k rozšíření výrobních prostor o 10 000 m

2
. Prostor výrobní 

části závodu zaujímá 18 320 m
2
 a kanceláře mají rozlohu 2 492 m

2
. [5] 

 

Organizace vedení: Manaţer výrobního závodu má pod sebou finančního manaţera 

(kontrolera), manaţera kvality, manaţera personálního úseku, výrobního manaţera, 

technického manaţera a manaţera logistiky. Tito pracovníci plně zodpovídají za fungování 

jejich úseků. [5] 
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2.2 Ekonomická situace 

V roce 2012 se zastavil dlouhodobý růst trţeb. Rekordní trţba z roku 2011 poklesla  

o 8 % a dosáhla hodnoty 86,5 milionů EUR (2,2 mld. CZK). Tři největší zákazníci Ford, 

Volkswagen Group a ZF Loemforder tvořili 69 % trţeb podniku. Světová poptávka po 

nových automobilech se v roce 2012 zastavila, to se projevilo poklesem meziročních trţeb  

u ZF Loemforder. V roce 2012 byl realizován projekt transferu výroby. Postupný transfer 

výroby náhradních dílů byl směřován do sesterského podniku DURA Le Man. V roce 2012 se 

rozběhly nové projekty jako je A-Entry pro Seat Toledo a Škoda Rapid, řadicí kabely pro 

General Motors pro automobily Opel Meriva, Insignia, Zafira a Astra. Pro rok 2013 je 

důleţitý rozjezd linky X07 pro Renault, Linku CMF1pro Nissan a Renault. Pro Mercedes 

třídy C se rozjela linka BR 205. [4] 

 

Celkový vývoj prodeje od zaloţení podniku je znázorněn na obrázku číslo 2. 

 

Obr. 2 Vývoj prodeje od roku 2003. 
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2.3 Odběratelé 

 

Největší zákazníkem DURA Automotive Systems CZ, s. r. o je koncern Volkswagen 

Group, jde o značky vozidel Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Porsche. Dále to jsou Nissan, 

Ford, Volvo, BMV, Renault, Toyota, Citroen. Firmy Brose, Bosch, Gebr, Land Rover, ZF 

Lemförder a mnoho dalších. Jejichţ podíl na produkci je malý. [4] 

 

 

Podnik má tři hlavní odběratele, kteří se podílí na 69 % výroby. Jsou to zákazníci 

Volkswagen Group, Ford a ZF Lemförder. Oproti předchozímu období vzrostla výroba pro 

Ford o 7 %, a klesla výroba pro ZF Lemförder o 3 %. 11 % výroby připadá na DURA Interco, 

coţ je distribuce výrobků do dalších podniků DURA za účelem dalšího zpracování. Celkový 

podíl výroby pro zákazníky je zobrazen na obrázku číslo 3. [4] 

 

Obr. 3 Podíl prodeje jednotlivým zákazníkům. 
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Největší změnou v rozloţení výroby na produkty, od minulého období zaznamenaly 

řadící systémy. Z 13 % objemu výroby dosáhla 40 %. Rozdělení produkce dle vyráběného 

sortimentu je zobrazeno na obrázku číslo 4. Největší podíl výroby mají řadící kabely s 44 %. 

Druhou největší poloţkou jsou řadící systémy s 40 %. Následují brzdové kabely ze 7 %, ruční 

parkovací systémy s 5 % a kabely pro otevírání dveří a oken 4 %. 

 

Obr. 4 Podíl prodeje dle skupin produktů. 

Na obrázku číslo 5. je zobrazen ukázkový sortiment produktů. 

 

Obr. 5 Vyráběný sortiment výrobků 
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3 Logistika 

Logistika je poměrně mladá vědní disciplína, která se začala objevovat začátkem 50 

let minulého století. Ale lidem je známá jiţ od starověku. Byla vyuţívána ve stavitelství 

pyramid či válečných taţeních. [17] 

 

Dle americké společnosti Council of Suply Chain Management Professionals je 

logistika „ proces plánování, realizace a řízení účinného, nákladově úspěšného toku  

a skladování surovin, inventáře ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací z místa 

vzniku zboží na místo potřeby. Tyto činnosti mohou zahrnovat službu zákazníkovi. Předpověď 

poptávky, distribuci informací, kontrolu zařízení, manipulaci s materiálem, vyřizování 

objednávek, alokaci pro zásobovací sklad, balení, dopravu, přepravu, skladování a prodej.“ 

[16] 

 

Novější definice Institut of logistics z roku 1995 říká „logistika uvádí do vztahu zboží, 

lidi, výrobní kapacity a informace, aby byly na správném místě ve správném čase, ve správné 

kvalitě za správnou cenu.“ [7] 

 

Následující kapitola bude zaměřena na popis štíhlé výroby, která je v podniku 

realizována a popisem zařízení pouţívaných v expedici. 

3.1 Štíhlý podnik 

Štíhlý podnik dělá činnosti, pouze kdyţ jsou potřebné, dělá je dobře na první pokus, ve 

větší rychlosti neţ ostatní a za menší cenu. Štíhlý podnik zvyšuje výkonnost podniku tak, ţe 

na daném místě dokáţe vyrobit více neţ konkurence. Vyrobí se stejným počtem zaměstnanců 

a strojů větší přidanou hodnotu, vyřídí více objednávek, spotřebuje méně času na všechny 

procesy. Podnik vyrábí jen to, co si přeje zákazník s minimem úkonů, které přidanou hodnotu 

nezvyšují. Štíhlost znamená vydělávat více, vydělávat peníze s větší rychlosti, a vynaloţit 

méně prostředků. [7] 

 

Definice podle Mike Rotherera z IPA Slovakia, s. r. o.: „Štíhlá výroba je paradigma  

o způsobu myšlení o výrobě. Je to filozofie, která zkracuje průběžný čas eliminaci plýtvání, 

aby byly včas dodávány výrobky vysoké kvality při nízkých nákladech.“ 
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Definice dle Košturiaka říká, ţe „Štíhlá výroba znamená vyrábět jednoduše 

v samořízené výrobě. Koncentruje se na snižování nákladů přes nekompromisní úsilí po 

dosažení perfekcionismu. Ke každému dni ve výrobě patří principy kaizen aktivit, analýza toků 

a systémy kanban. Toto úsilí vztahuje do změn všechny pracovníku podniku – od vrcholového 

managementu až po pracovníky ve výrobě.“ 

 

Na obrázku číslo 6 je znázorněna stavba štíhlého podniku s jeho jednotlivými prvky. 

Jsou to štíhlá výroba, vývoj, logistika a administrativa. 

 

Obr. 6 Štíhlý podnik 

 

Štíhlá výroba 

 Prvky štíhlé výroby jsou štíhlé pracoviště, týmová práce, management toku hodnot, 

kanban, kaizen, procesy kvality a standardizované péče, štíhlý layout, TPM rychlé změny, 

redukce dávek. 

Štíhlá výroba eliminuje plýtvání, které se nachází ve všech podnicích. Jsou to: 

Nadvýroba – vyrábí více neţ je třeba. Nadbytečná práce – práce navíc, která nepřidává 

přidanou hodnotu. Zbytečný pohyb. Zásoby – jsou větší, neţ je třeba pro výrobu. Čekání – 

na informace, součástky, polotovary, materiál. Opravy. Doprava – zbytečné manipulování  

a doprava. Nevyužité schopnosti zaměstnanců (největší plýtvání podniku). [7], [9] 

 

 



12 

 

Štíhlá logistika 

Přeprava, skladování a manipulování v podniku můţe tvořit aţ 25 % činnosti 

zaměstnanců, vyuţívá 55 % plochy a zabírá aţ 85 % veškerého času práce zaměstnanců. 

Náklady z těchto operací se mohou vyšplhat na hodnotu od 16 do 70 % na výrobek a velmi 

ovlivní cenu.  Prvky štíhlé logistiky jsou: optimalizace logistické sítě, spolupráce s dodavateli, 

management toku hodnot, management dodavatelských řetězců (SCM), kaizen, kvalita  

a standardizace logistických procesů, informační a komunikační systém, TPM v logistice. [7], 

[9] 

 

Štíhlá administrativa 

Cíle štíhlé administrativy jsou: [7] 

 Krátké průběţné časy zakázek. 

 Nízké zásoby a přehledné procesy. 

 Bezchybné procesy. 

 Vyšší efektivnost administrativních procesů. 

 

Plýtvání v administrativě je zpravidla tvořeno zbytečným mnoţstvím informací, jejich 

zpracováváním a přepravou, špatnými informacemi, dlouhým hledáním a čekáním na 

informace, chyby ve specifikacích. Zaměstnanci nečtou všechny dokumenty, protoţe jsou jimi 

zahlceni. Štíhlá administrativa zahrnuje týmovou práci, management toku hodnot, 5S, 

efektivní management času a porad, kaizen, procesy kvality, štíhlý layout v administrativě, 

standardizovaná práce. [7] 

 

Štíhlý vývoj 

Štíhlý podnik je třeba plánovat od vývoje a přípravy výroby. Zde je moţnost ušetřit aţ 

15 % nákladů a získat aţ 20 % kapacity úzkých míst. Sníţit poloţky materiálu aţ o 30 %. 

Štíhlý vývoj zahrnuje integrované simultánní inţenýrství, zkušenosti lidí a týmu, management 

toku hodnot, projektový management, kaizen, modularitu, standardizaci a unifikaci produktů, 

CA technologie, DFMA. Ve vývoji se nejčastěji plýtvá v produkci dokumentů, jako jsou 

technické dokumenty, stálé nové výkresy, různé postupy atd. Dále to je čekání na materiál  

a jeho informace, upřesňování poţadavků, změny dokumentů a opravy chyb. Zbytečné 

činnosti zahrnující statistiky směrnice, postupy, výkazy, návrhy. [7] 
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Štíhlý podnik a jeho cíle [9]: 

 Plnění úkolu v týmu, sníţení konkurence, sniţování důvodů konfliktů. 

 Zodpovědnost za veškeré úkony. 

 Nepřetrţitá zpětná vazba, poučení se z problému a chyb. 

 Odběratel má největší důleţitost. 

 Podnik vykonává hlavně činnosti, které vytvářejí hodnotu. 

 Neustálé zlepšování. 

 Okamţité řešení a eliminace problémů. 

 Plány do budoucnosti. 

 Malé kroky při vývoji řízené zpětnou vazbou, která řídí další kroky. 

 

Zlepšování kvality je schopnost produktů či sluţeb uspokojovat poţadavky a potřeby 

zákazníků. Je třeba porozumět poţadavkům zákazníků a jejich přáním. Následně je podnik 

schopen plně uspokojit zákazníka a jeho potřeby. Důleţitá je neustálá kontrola a identifikace 

problému a chyb v procesu. Odstraňovat jejich příčiny a eliminovat další výskyt. Spokojenost 

zákazníků je cestou jak si firma udrţí zákazníky v konkurenčním prostředí. [7] 

 

Eliminace ztrát je způsob pro dosahování většího výkonu a sníţení nákladů. Podnik 

eliminuje veškeré činnosti, které nepřidávají přidanou hodnotu. Plýtvání jsou činnosti, jeţ 

zabírají stroje, prostor, a zdrţují od jiné práce. V podniku jsou vţdy operace, které nepřidávají 

ţádnou přidanou hodnotu, ale lze je omezit na minimální potřebné úkony. Nejdůleţitější 

faktorem je dodávat produkty s největší kvalitou po celý čas produkce. [9] 

 

Snížení doby realizace je čas potřebný pro dokončení určitých úkolů souvisejících 

s procesem. Je to doba od doby přijetí objednávky do chvíle zaplacení od odběratele. Čas od 

vstupu surovin do procesu po její přeměnu v hotový výrobek. Čas od navrţení výrobku po 

jeho distribuci na trh. Díky sníţení potřebného času můţe podnik lépe reagovat na změnu 

poţadavků zákazníků na trhu. [9] 
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3.2 KAIZEN  

Je neustálý proces zlepšování výrobních procesů, sluţeb a výrobků. Cílem je 

odstranění nadbytečných zásob a zajistit plynulý postup podnikových operací. Rozdíl mezi 

inovací a Kaizen je v procesu zavádění. U inovace jde o změnu zavedenou v jednorázové 

operaci. Systém Kaizen zavádí malé zlepšovací operace neustále. [16] 

Hlavní body systému Kaizen: [16] 

 KANBAN, 

 JUST-IN-TIME, 

 Péče o zákazníky, 

 Štíhlá výroba, 

 Mechanizaci a automatizaci operací, 

 Zlepšování, 

 Disciplína zaměstnanců, 

 Aktivita zaměstnanců, 

 Omezení chyb, 

 Rostoucí produkce, 

 Vysoká jakost. 

 

Při zjištění problému se problém detailně popíše, zjistí se jeho příčiny, zvolí se kroky 

k nápravě a odstranění, po realizaci se vyhodnotí úspěšnost a nový stav věci. Pro Kaizen je 

specifická práce v týmech a decentralizovaná odpovědnost (pravomoc). [5], [6] 

3.3 KANBAN 

Tento systém umoţňuje výrobu více kusé produkce v procesu, kde nelze zajistit 

neustálý tok materiálu. Polotovary se začnou vyrábět, aţ začnou na následujících výrobních 

linkách docházet. V případě, ţe není materiál spotřebován, výrobní zařízení nezahájí výrobu. 

Nevzniká tedy nadvýroba. Omezuje se tímto způsobem tvorba velkých zásob. Nevýhodou 

tohoto systému je, ţe při výpadku výroby na začátku výroby způsobí zastavení celého 

procesu. Celá výroba je ovládána závěrečnou kompletaci případně odbytem, Ten reaguje na 

potřebu odběratelů. Mezi místem výroby polotovarů a linkou funguje systém karet, kdy karty 

kolují mezi těmito body a udávají objednávku. Je zde uvedeno typ zboţí, mnoţství, kde je 

zboţí potřeba a kdo ho zajistí a čas kdy má být vše připraveno. Tento systém vhodný pro 

podniky, který vyrábí ve velkých sériích a mají stálé zákazníky. [6]  
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3.4 Vnitropodnikové dopravní systémy 

V rámci vnitropodnikové dopravy jsou čtyři určující veličiny. Jsou to přepravní 

substrát, přepravní intenzita, přepravní cesta a zákonodárné ustanovení. 

 

Přepravní substrát se rozlišuje podle druhu, jak lze náklad přepravovat na pevné, 

tekuté a plynné. Pro definování kusového zboţí je třeba uvést hmotnost, rozměry. Specifikace 

materiálu, náročnosti, explozivnosti u plynných a tekutých materiálu. Přepravní intenzita je 

definována mnoţstvím přepravy za čas. Velmi záleţí, zda je výroba hromadná či kusová. 

Přepravní trasa udává cestu od počátku vstupu materiálu aţ po jeho konečnou přepravu. [12] 

 

Výrobní plánování má za cíl vytvořit podmínky pro bezporuchový a hospodárný 

výrobní proces. A zachovat příznivé pracovní podmínky. Hlavními body jsou plány rozvoje 

výrobních pracovišť, plány přestavby, rozvoje a obnovy stávajících provozů (linek). Hlavními 

cíly jsou: [12] 

 Optimalizovat materiální a výrobní toky. 

 Vyhovující vyuţití ploch a prostorů. 

  Příznivé pracovní podmínky. 

 Vysoká flexibilita při vyuţití budov a zařízení. 

 

Pro výpočet je třeba definovat kvantifikované údaje a nekvantifikované údaje (nelze je 

vyčíslit).  Kvantifikované cíle jsou: minimalizování dopravních nákladů, provozních prostor  

a nákladů související s uspořádáním pracovišť. [12] 

Nekvantifikované cíle jsou: [12] 

 Uspořádání pracovišť podle přehlednosti. Okamţitě viditelné poruchy. 

 Layout sestaven tak, aby porucha (poţár, exploze) minimálně poškodily provoz. 

 Pruţnost při změně výroby a tím minimalizace nákladů na přestavbu. 

 Přímočarý tok bez zpětných cest a kříţení zvětšuje přehlednost a zkracuje čas toku 

materiálu. 

 Layout musí zabezpečit bezpečnost a kvalitu práce. 

 

Při plánování se sleduje více cílu, které mohou mezi sebou působit konfliktně. Zde se 

musí jeden podřídit druhému podle důleţitosti a rozhodnutí vedení. Faktory důleţité pro 

plánování výroby jsou: výrobní prostředky, pracovní síla, produkt a zákonná ustanovení. 
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Kaţdý produkt klade poţadavky na prostor. Jsou to jeho rozměry, hmotnost, konstrukční 

sloţitost a umístění ve výrobě podniku. Rozměry a hmotnost udávají potřebný prostor  

a nosnost pro umístění ve výrobě, skladování a manipulaci s produktem. Tyto poţadavky 

kladou nároky na dimenzování ploch. Musí být zajištěno bezporuchové provedení výkonů, 

kvality, nosnost podlaţí či regálů. Pro větší a těţší produkty je třeba správně vybrat přepravní 

prostředek pro odsun a dovoz. Rozměry nejvíce ovlivňují výsledný Layout podniku. Určení 

intenzity a směrů toků je také důleţitým faktorem. Jedná se hlavně o toky personální 

materiálový, energetický a informační. Další omezení vyplývá ze strojů, která produkují 

mechanické kmitání a mohou tím ovlivňovat další stroje a okolí, dále nároků na kvalitu 

vzduchu. Jedná se o produkci plynů, popela, teploty vzduchu. [12] 

3.5 Expedice 

Z důvodů řešení diplomové práce na expedici se v následujících kapitolách budu 

zabývat zařízeními pouţívanými na expedici. Popisem a rozdělením palet, manipulačních 

zařízení, skladováním a sbíráním dat.  

3.5.1 Paletizace 

Paleta je základní manipulačně loţná jednotka. Jsou určeny pro skladové operace, 

manipulaci mezi operacemi podniku, loţné operace, vnitropodnikovou a vnější přepravu. Jsou 

vyrobeny ze dřeva, plastů a kovů. Jsou uzpůsobené pro vidlicový způsob manipulace. [7] 

Podle rozměru se dělí: [2], [7] 

 Standardní, 

 Nestandardní – vyuţívané zpravidla ve vnitropodnikovém procesu. 

 

Palety dělíme podle konstrukce: [2], [7] 

 prosté, 

 ohradové, 

 skříňové, 

 sloupkové, 

 skládací, 

 speciální. 

 

 



17 

 

Palety jsou standardizovány podle norem ISO. Jsou v nich uvedeny únosnosti, 

rozměry, pevnosti atd. Dle ISO norem se ve světě vyuţívají palety s rozměry 1 200 x 1 200 

mm. Tento rozměr je kompatibilní s kontejnery ISO. Pro Evropu se vyuţívají převáţně palety 

s rozměry 1 200 x 800 mm. Tyto rozměry jsou vhodné pro ţelezniční dopravu. Palety prosté 

se vyuţívají pro veškeré druhy zabalených materiálu. Pro upevnění k paletě se pouţívají 

pásky, fólie, dráty atd. [2] 

3.5.2 Dopravní vozíky 

 

Jde o nejpouţívanější prostředky, kterými se manipuluje s paletami a materiálem. 

Vyuţívají se v celém spektru vykládky, výroby, skladování aţ po nakládku. Lze je rozdělit na 

vozíky motorové a vozíky bezmotorové. Způsoby pohonu jsou: [2] 

 ruční, 

 vlečné, 

 motorové, 

 přívěsné. 

 

V rámci diplomové práce se budu zabývat manipulačními vozíky, které se v podniku 

vyuţívají: 

 

Vozíky ruční 

 

Nemají vlastní pohon a k jejich vyuţívání je třeba pohybové energie zaměstnance. 

Vyuţívají se pro malé rozsahy přemísťování nákladu na vzdálenosti do 50 m. Maximální 

moţná přepravovaná hmotnost se pohybuje okolo 2 000 kg. Nejvyuţívanější jsou ruční 

nízkozdviţné paletové vozíky. Kdy zdvih je umoţněn pomocí hydraulického zařízení. [2] 

 

Tahače 

 

Vyuţívají ke svému pohybu motor, kdy v podniku se vyuţívají motory elektrické 

z důvodu provozu v uzavřené hale bez moţnosti dostatečného větrání, a nebezpečnosti 

spalovacího motoru k poţáru a nečistotám, které vznikají při spalování pohonných hmot. 

Slouţí k taţení přívěsných vozíku s moţným zatíţením do 500 kg. Nakládka a vykládka se 

provádí ručně. Proto se přepravují bedny do 25 kg. [2] 
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Nízkozdvižné vozíky elektrické 

 

Elektrické nízkozdviţné vozíky jsou taktéţ jako ruční nízkozdviţné vozíky určeny 

k manipulaci s paletami. Jde o pohyb mezi loţnými plochami nebo loţnou plochou  

a vozidlem. Jsou ručně vedené nebo se stanovištěm řidiče na vozíku. [2] 

 

Vysokozdvižné vozíky (VZV) 

 

Oproti nízkozdviţným vozíkům se vyuţívají na přepravu těţších materiálu, na větší 

vzdálenosti a jsou rychlejší. Vyuţívají spalovací nebo elektrický pohon. Podle účelu se dělí: 

[2] 

 Boční – nakládací vidlice je umístěna na boku vozidla. 

 Čelní – nakládací vidlice umístěná před předními koly. Nejpouţívanější alternativa. 

 Plošinové – přemísťují plošiny s materiálem. 

 Portálové – vozík je umístěn nad nákladem. 

 Obkročné – palety mají umístěny mezi koly. 

 S výsuvnou vidlicí – s nákladem lze manipulovat před vozidlem do učené vzdálenosti.  

 Speciální – vyrobené pro určité speciální operace. 

 

3.5.3 Skladovaní 

 

Je jedním z hlavních částí logistického systému. Vytváří spojovací bod mezi 

zákazníkem a výrobcem. Ve skladech se umísťují veškeré produkty (např. výrobky, 

polotovary, materiál). Dále také dává managementu potřebné údaje o stavu a umístění 

produktů. Sklady se začínají stále více pouţívat jako průtokový bod nikoli jako místo 

uschovaní.  

Skladování se dělí na tři hlavní funkce. Jsou to přesun, uskladnění a přenos dat. 

Přesun produktů: [2] 

 Příjem zboţí – vyloţení, vybalení, kontrola jakosti produktů, kontrola dokumentů. 

 Uloţení zboţí – přesunutí produktů do skladu případně hned do výroby. 

 Přeloţení produktů – z bodu přejímky rovnou do expedice. 
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 Expedice – kompletace zásilky, zabalení, vystavení dokumentů, naloţení dopravního 

prostředku.  

 

Uskladnění: [2] 

 Přechodné – na dobu potřebnou pro doplnění základních zásob. 

 Časově omezené – jsou to zásoby v nadměrném počtu z důvodu sezónnosti, kolísání 

poptávky, spekulacím na trhu.  

Dokumentace: [2] 

Informuje o stavu zásob, jejich pohybu, místě uloţení, výrobních dodávkách, 

specifikuje zákazníka, časové informace atd.  

 

Skladování významně ovlivňuje úroveň zákaznického servisu při sníţení celkových 

nákladů. Hlavním úkolem je maximální vyuţití toku materiálu čili vstupů a výstupů. Funkce 

skladování jsou: [12], [16]  

 Vyrovnávací funkce – zajišťuje rozdílný tok materiálu mezi linkami z důvodů jejich 

kvantitativních potřeb. 

 Zabezpečovací funkce – zabraňuje nepředvídatelným rizikům v průběhu výroby, 

kolísáním odbytu na trhu a nepřesností dodávek zásob. 

 Kompletační funkce – výroba poţadovaného sortimentu pro odběratele. 

 Spekulační funkce – je specifikována změnou ceny na trhu. 

 Zušlechťovací funkce – zaměřuje se na jakost skladovaných výrobků. 

 

Důvody podniků pro udrţování zásob: [12] 

 Úsilí o sníţení nákladů na přepravu. 

 Dosáhnutí úspor ve výrobě. 

 Udrţení dodavatele. 

 Podpoření JIT dodavatele či odběratele. 

 Schopnost reagovat na změny trhu. 

 Získání mnoţstevních slev. 

 

Sklady lze dělit podle postavení ve výrobním procesu: [12] 

 Vstupní – udrţují potřebné mnoţství zásob pro výrobu. 

 Mezisklad – předzásobují různé stupně výroby. 
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 Odbytový (výstupní) – shromaţďují hotové zboţí připravené k distribuci. 

 

Skladování polotovarů, výrobků a součástí je spojeno s přerušením toku materiálu.  

Pro skladování je důleţité definovat:  [2] 

 Vybavení a řízení skladu. 

 Velikost skladu. 

 Skladování ve svých prostorech či cizích skladech. 

 Umístění skladu. 

 Mnoţství zásob ve skladech. 

 

Paletové sklady 

Jsou vyuţívány na uskladňování paletovaného zboţí. 

 

Typy skladů určené pro kusové zboţí:  

 Blokové a řádkové sklady – materiál se skladuje na podlaze v blocích nebo řadách. 

 Paletové regály policové 

 Regály speciální stojanové – pouţívají se pro materiál, který svými rozměry není 

vhodný pro skladování ve standardních typech regálů.  

 Spádové regály – tyto sklady vyuţívají samospádovou silu nebo pohon k pohybu palet 

mezi uskladňovacím místem a odběrným místem.  

 

V této práci se dále budu zabývat paletovými regály policovými z důvodu jejich 

vyuţití v podniku. Tyto regály jsou tvořeny ocelovou konstrukcí a několika podlaţími 

tvořených ze dřeva či ocelového plechu. Ukládání materiálu, se tedy provádí ve více 

úrovních, coţ šetří místo ve skladu a zpřehledňuje uloţení produktů. Tyto sklady jsou svými 

rozměry uzpůsobené sortimentu skladovaného zboţí. Musí umoţnit skladování veškerého 

potřebného sortimentu z hlediska jeho druhů a rychlosti obratu. Ukládání společně 

s vyskladněním se provádí pomocí vysoko zdviţných vozíku motorových, vysokozdviţných 

vozíku ručních případně mechanickými zakládači. Pro tyto zařízení je třeba uzpůsobit plochu 

pro manipulaci. Jde o šířku chodby mezi jednotlivými regály, aby vozidla mohla provádět 

veškeré úkony.  
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Řízení a správa skladů 

Pro správné fungování skladu je třeba operativní organizace. Nejdůleţitější je 

zvládnout dvě úlohy. První je zajištění všech skladových činností aby probíhaly ve správném 

časovém harmonogramu a eliminovat poruchy s co nejniţšími náklady. Druhý úkol je 

zabezpečení skladových operací bez zdrţení, a umoţnit početní a evidenční kontrolu. [2] 

3.6 Získávání informací 

Neţ lze informace zpracovat je třeba tato data získat a dodat je do systému. Potřebná 

data se mohou získávat během celého podnikového procesu. Mohou to být stupně zpracování, 

mnoţství sortimentu, poloha, stav atd. Nositelem dat mohou být nápisy, cedulky, čárové 

kódy, čipy magnetické štítky.  Pomocí elektronického snímání dat se rapidně vylučuje 

chybovost informací, zrychluje se tok informací a sniţují se náklady. Automatické získávání 

dat závisí na rychlém a přesném přenosu potřebných informací. Nejvyuţívanější současné 

metody: [11] 

 Optická metoda, 

 Rádio frekvenční, 

 Indukční, 

 Magnetická. 

 

V práci se dále budu zabývat pouze metodou optickou. Ostatní metody nejsou 

v podniku vyuţívány. Volba metod závisí na konkrétním podniku. Jde o vyuţívání vlastních 

technologií v určitém prostředí. Musí se počítat s vlastnostmi konkrétního pouţití automatické 

identifikace.  

 Mnoţství shromaţďovaných dat. 

 Rychlost čtení dat. 

 Moţnost ručního vkládání dat. 

 Vzdálenosti snímacího zařízení od nosiče. 

 Programové vlastnosti. 

 Spolehlivost. 

 Bezpečnost systému před úniky dat. 

 Implementace pro různá prostředí. 

 Časová délka uchování dat. 
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Optická identifikace slouţí k rozpoznání textů a obrazů, jeţ jsou skenerem přeměněny 

do digitální podoby. Nejčastěji se vyuţívá pro získání dat z různých dokumentů např. faktura, 

dodací list a pro identifikaci cedulek z obalů, výrobků atp. Nejvyuţívanější metodou jsou 

čárové štítky s kódem, které se snímají přenosnými nebo statickými snímači. Čárové kódy se 

dělí na numerické, numerické se speciálními znaky, alfanumerické. [11] 

 

3.7 Zásady plánování skladového hospodářství 

 

Projekt skladu se neobejde bez návrhu toku materiálu závodu a provozů podniku. Dále 

se musí přizpůsobit vnitřní i vnější konstrukce skladu. Projekt skladu musí mít jasně 

stanoveny úkoly skladu a musí počítat s vazbami na své okolí. Proto se kompletují informace 

o rozměrech, hmotnosti a objemu skladovaného materiálu. Projektování skladů je vázáno na 

reálný plán budoucího toku materiálu. Musí počítat s vzrůstem počtu poloţek, změny 

sortimentu atd. Rozměry a druhy skladovaných materiálu jsou důleţité pro zvolení vhodného 

vybavení sladu. Z těchto informací se plánují nosnosti podlah, manipulační stroje, šíře a výška 

uliček, a velikosti a druh regálů. Je třeba počítat s prostorem pro příjem materiálu, manipulaci, 

vyskladnění a nakládce, který patří ke skladu. Dále je třeba v návrhu počítat se správným 

osvětlením skladu, větráním a topením či chlazením. V projektu jsou dále zahrnuty tyto 

faktory: způsob evidence skladový poloţek a sběr dat, tok dat, organizační technika. [1] 
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4 Časová analýza 

Definuje mnoţství času potřebného k dané pracovní operaci. Vyjadřuje mnoţství 

vykonané činnosti v celém spektru podniku. Od kancelářských úkonů přes výrobu produktu, 

aţ po expedování výrobku zákazníkovi.  Objektivně hodnotí stávající stav a umoţňuje návrh 

nové varianty řešení. [14] 

 

Měření práce podle Štůska je: „ Měření práce je definováno jako aplikace technik 

projektovaných ke stanovení času, který potřebuje kvalifikovaný pracovník k provedení 

specifikované práce za určitých technicko-organizačních podmínek při definované úrovni 

výkonu.“ 

Měření času lze rozdělit na dvě kategorie: [1], [14] 

 Přímá metoda – přímé měření času 

 Nepřímá metoda – pracují se syntetickými hodnotami, jako jsou normy času, 

podmínkové standardy času atd. 

Nejčastěji vyuţívanou metodou je přímé měření času. V případě ţe nelze z určitých 

důvodů uplatnit přímou metodu (např. náhodný rozptyl dat, neslučitelnost operací případně 

zákonné a bezpečnostní pravidla, malá efektivnost), pouţívají se metody nepřímé. [14] 

 

4.1 Přímé měření času 

Přímé měření času se měří pomocí časové studie. Je to sledování činností 

zaměstnance při práci nebo také funkce zařízení. Hodnotí se sledovaný čas jednotlivých 

úkonů. Pomocí časových studií se zjišťuje spotřeba času na úkon (činnost) prováděnou 

člověkem. Také se sleduje vyuţití času výrobních prostředků. Zjišťují se spotřeby času 

společně s příčinami ztrát. Cílem analýzy je definování norem spotřeby času pro jednotlivé 

činnosti. [13] 

 

Časová studie dává důleţité data pro plánování pracovních činností. Je to základní 

měřítko kvantity vyprodukované práce. Spotřebovávání času je omezeno mnohými činiteli, 

které tvoří podmínky pro práci. Jde hlavně o lidský faktor tedy schopnosti, dovednosti  

a zručnost zaměstnance.  Dále to jsou objektivní faktory, coţ jsou stroje a nářadí. [9] 
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Pro měření je důleţité správně rozdělit naměřené údaje. Je třeba z objektivních dat 

definovat úkony, které vytváří pracovní proces. Jsou pravidla, která pomáhají objektivněji 

srovnávat výsledky. Jsou to: [10] 

 Sledované činnosti je třeba časově oceňovat odděleně a opakovaně. 

 Určit pro kaţdou činnost její začátek a konec. 

 Zkrátit sledovanou činnost na minimum, ale zachovat schopnost pohodlného 

měření. 

 Oddělit pravidelné a nepravidelné úkony od sebe. 

 Proměnlivé úkony měřit odděleně od konstantních. 

Měření času strojů pracovníků se provádí pomocí hodinek mechanických či digitálních 

stopek, magnetofonů, kamer atd. Naměřený časový úsek činnosti se zaznamená do tabulky. 

Zde se zaznamená čas a druh měřené práce, případně další specifické údaje. Naměřená data se 

převádí na elektronická data do různých terminálů, počítačů. Tyto zařízení usnadňují práci 

s daty, přepočítávají je, tvoří grafy, případně umoţňují rychlé opravy a editaci hodnot. Dále 

slouţí k tisku nebo ukládaní dat na přenosná zařízení. Pomocí kamer lze nahrát mnoho 

pracovních hodin či dní. Díky tomu lze dohledávat spojitosti na jiné činnosti, a lépe 

analyzovat data beze spěchu. Tato metoda je důleţitá protoţe lze opakovaně a s větší 

přesnosti vyhodnocovat činnosti ale také zaznamenává pohyb pracovníků. [14]  

4.2 Nepřímé měření  času práce 

Tato metoda je zaměřena na pouţití naměřených syntetichých dat v minulosti. Tyto 

data jsou poměrně přesná, protoţe byla získávána během několika studií během určitého 

časového období.  Jsou vyuţívaná k vytváření norem práce, stanovení časových standardů. 

V těchto případech jde o situaci kdy nelze data nazbírat přímou metodou měření pro jejich 

krátký průběh, případně pro plánování práce která nezačala. [14] 
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5 Praktická část 

5.1 Určení cíle analýzy 

Cílem této diplomové práce je návrh zlepšení expedičního procesu a to cesty hotového 

výrobku od výrobní linky k nákladnímu vozidlu ve společnosti DURA Automotive System. 

Jde o manipulaci s mnoha typy a velikostmi palet a beden. V podniku k těmto účelům slouţí 

vysokozdviţné a nízkozdviţné vozíky. Změnou systému svozu výrobků by mělo dojít 

k sníţení plýtvání úsporou času. Je moţné očekávat přesunutí linek či úprava tras manipulantů 

a zlepšení produktivity práce. 

 

K zjištění aktuálních časů bylo třeba provézt časovou analýzu řidičů a jejich jízd. Dále 

vytvořit časovou analýzu pro manipulanty v expedičním skladu a řidiče nakládající nákladní 

vozidla.  Důvod zadání této diplomové práce bylo vypracování analýzy jednotlivých úkonů  

a nalezení míst pro zlepšení.  

 

5.2 Měření 

Sbírání dat se uskutečňovalo v průběhu několika dnů, kdy měření probíhala během 

celé směny. Tato měření byla následně zopakovaná a porovnána s předchozími hodnotami. 

Vţdy byla měřena práce jednoho řidiče. Měření bylo rozděleno na tři části. V první části byly 

měřeny časy jízd řidičů mezi skladem a výrobními linkami. V druhé části byly měřeny časy 

pro expediční činnosti ve skladu a třetí část byla samotná nakládka. Po sloučení dat ze všech 

měření byly získány celkové časy cest palet od ukončení výroby na lince po naloţení na 

nákladní vozidlo.  

Cílem měření bylo definovat veškeré činnosti, kdy dochází k manipulaci s výrobky. 

Počet naloţených palet a jejich transport do expedičního skladu. Manipulace s prázdnými 

paletami, prázdnými jízdami, vychystáváním zakázek ve skladu, nakládkou nákladních 

vozidel z expedičního skladu a ostatním činnostem. Měření bylo provedeno přímou metodou 

pomocí časového zaznamenávání dat jednotlivých úkonů při jízdě za VZV. 
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V prvním měření byly shromaţďovány časy cest mezi linkami a skladem. Na ranní  

a odpolední směně jsou 3 řidiči VZV. Na noční směně jsou pouze dva řidiči. Ve skladu 

expedice jsou dva zaměstnanci na ranní a odpolední směně. Noční ani víkendové směny zde 

nejsou uvedeny, protoţe tito zaměstnanci na těchto směnách nejsou. 

 

Informace pro měření  

 Počet manipulantů pro svoz výrobků do skladu 3 VZV 

 Počet manipulantů pro přípravu zásilek 1 VZV 

 Počet manipulantů pro nakládku vozidel 1 VZV 

 Počet linek 41 linek 

 Počet oblastí pro svoz výrobků z linek 3 

5.3 Průběh měření 

Na úvod měření svozu výrobků na sklad bylo třeba zjistit sektory jednotlivých řidičů  

a časové vytíţení. Posléze se zjišťovaly jednotlivé operace při návozu a odvozu palet, prázdné 

přejezdy mezi linkami, jízdy pro prázdné palety a další mezioperace. Měření bylo 

uskutečněno pomocí časové analýzy metody přímé. Tedy časovým zaznamenáváním 

celkového vyuţití času při sledování manipulantů. V podniku je povoleno provozovat 

manipulační vozíky od 6:10 do 13:50 hodin z důvodu malého pohybu zaměstnanců. Jde o 

prvních 10 minut od začátku a konce pracovní doby. V této době probíhá úklid, údrţba  

a příprava pracoviště na další směnu. Pro měření práce ve skladu a nakládky na vozidla 

probíhalo stejným způsobem. Jediným rozdílem bylo to, ţe na noční směně neprobíhá 

nakládka ani jiné skladové operace. Proto byly měřeny jen ranní a odpolední směny. 

 

5.4 Popis aktuálního stavu  

 

5.4.1 Časový snímek práce manipulantů výrobních linek 

Výstup z výrobních linek je zakončen umístěním výrobků do beden. Kaţdý zákazník 

poţaduje specifický způsob balení výrobků. Také vzdálenost zákazníků ovlivňuje způsob 

balení. Pro odběratele, kteří jsou daleko, a není ekonomický návrat balení, se vyuţívají 

kartonové bedny. Pro většinu odběratelů se ale balí do plastových či kovových vratných 

beden (palet). Tyto hotové zabalené palety se odváţejí do skladu, kde se dále nakládají a třídí 
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podle objednávek. Pro svoz těchto palet jsou v závodu vyčleněny 3 elektrické vysokozdviţné 

vozíky. Kaţdý řidič má přidělenou svou oblast, kde sváţí plné palety a naváţí prázdné zpět na 

linku. Řidiči také provádí další činnosti jako např. kompletace palet, návoz kartonových 

přířezů atd. Na ranní a odpolední směně jsou tedy tři pracovníci mající na starost svoz 

hotových výrobků, jeden připravuje zásilky a další nakládá nákladní vozidla. Noční směna má 

pouze dva pracovníka pro svoz výrobků z důvodu menší výroby. Řidiči VZV sváţející 

výrobky z linek mají rozděleny linky podle umístění v podniku a jejich produkce. Rozdělení 

linek pro jednotlivé řidiče jsou vypsány níţe. 

 

Oblast Prvního řidiče. Jsou to linky: 

Opel corsa s4400 door relase, Edcha smart, B0 Accekerator cable, PQ 35 LDC Door relase, 

PQ 46 LDC cabrio, BMW 8.6, Bode, Brose 6.2, Brose 2.3, Opel corsa s4400 hood, T9, A7, 

PSA VG9 EPB Primary, PSA VG9 EPB Secondary, Bosh B 58 Primary, Bosh B 58 

Secondary, Renault X91 MTX, VG9 MTX, B 58 MTX, VG9 Trigger, AUDI VW, W10, 

PQ35 ATX, AUDI shifter, T7, GM GEN II, X O7 shifter a MTX, PQ 12,35,46 ATX EHS, 

C1, J77 MTX, Ford C214/C394 Handbrake, Welding C214, C214/P1X/CD345/C170/C307 

MTX, PQ35 LDC. 

 

Oblast Druhého řidiče. Jsou to linky: 

PQ 12/26, PQ 24 Light, PQ 24 Levers, PQ 35/25 MTX, CMF1 tunel, CMF1 tunnel, BR 205, 

A-entry. 

 

Oblast Třetího řidiče. Jsou to linky: 

W2 shifter systém, X 12 shifter systém, C 346 shifter systém. 

 

Z rozdělení řidičů pro linky je patrné, ţe počet linek je nerovnoměrně rozdělen podle 

počtu. Oblasti jsou rozděleny podle výrobního taktu linek. Linky nejsou v provozu všechny 

najednou. Jsou závislé na objednávce a její velikosti. Proto některé linky mají sníţený stav 

zaměstnanců. Od toho se odvíjí niţší výrobní takt. Nebo linky pracují na plný výkon ale jen 

několik dnů do splnění objednávky. První řidič obsluhuje největší počet linek. Jde především 

o linky zabývající se výrobou kabelů a ručních brzd. Tyto výrobky se balí ve velkém počtu do 

palety. Naplnění palet trvá déle neţ u linek pro řidiče dvě a tři. Např. linka AUDI VW ukládá 



28 

 

do palety 500 kusů kabelů a za hodinu tak naplní pouze třetinu palety.  Na obrázku č 7 je 

zobrazeno různé uloţení výrobků v bedně. 

 

Obr. 7 Varianty uloţení výrobků v bedně. 

 V druhé oblasti jsou linky s velkým výrobním taktem. Mimo to musí pro většinu 

svých linek kompletovat palety a bedny. Tato operace prodluţuje celkový čas jízdy. Podle 

linky a zákazníka jsou to kovové palety, plastové a papírové. Po sloţení palet a beden je řidič 

umístí do skladu, ze kterého je postupně odebírá a naváţí na linky. Na obrázku číslo 8 je 

zobrazen sklad s připravenými zkompletovanými paletami. U linek je málo prostoru, proto 

naváţí k lince pouze omezený počet palet.  

 

Obr. 8 Sklad zkompletovaných palet 

Veškeré palety aţ na kartonové bedny jsou uloţeny venku mimo halu v úloţišti palet. 

Řidiči musí naváţet palety na linky suché. Zastřešení úloţiště palet je jen částečné, proto se 

manipulace s paletami v deštivých dnech a v zimě protahuje. Řidiči musí přeskládat palety  

a vybírat ty co jsou ve sloupci níţe suché. 
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Třetí řidič sváţí do skladu výrobky pouze ze tří linek, ale mimo to zásobuje tyto linky 

polotovary a pracuje ve skladu polotovaru. Proto jeho manipulace s hotovými výrobky je 

malá. 

Aktuální stav v podniku bude zjišťován pomocí časové analýzy práce manipulantů  

a jejich cest. Analýza se týká všech směn se zaměřením na ranní a odpolední sněnu, kde je 

výroba největší.  

 

Na obrázku číslo 9 je vyobrazen layout podniku s barevným zobrazením oblastí 

jednotlivých řidičů VZV, kteří sváţí hotové výrobky do skladu expedice. Zelenou barvu má 

první oblast. Oranţovou barvu má druhá oblast a modrou barvu má třetí oblast. 

 

 

Obr. 9 Rozdělení linek podle oblastí 

 

Během měření docházelo k úkonům, jeţ přímo nesouvisely s činnosti VZV a expedici. 

Proto některé operace byly vyňaty z analýzy. 

V průběhu směny jeden manipulant vykonal přes 200 pracovních úkonů. Z tohoto 

důvodu je pro ukázku uvedena pouze malá část dat v tabulce číslo 1. 
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Jeden cyklus jízdy se skládá z naloţení plné palety u linky a odvezení do skladu. Jízdy 

ven do skladu palet. Naloţení prázdné palety a odvezení na linku. Jízda k lince pro plnou 

paletu. 

Jednotlivé operace byly označeny číslem operace pro snadné zapisování dat. 1 – odvoz 

materiálu na linku, 2 – jízda s výrobky na sklad, 3 – návoz prázdných beden na linku,  

4 – cesta do venkovního skladu, 5 prázdná jízda, 6 – manipulace s paletou na lince. 

Tab. 1 Časy jednotlivých úkonů 

Operace 
čas 

linka 
od do 

5 6:11:10 6:11:29 

 2 6:11:29 6:12:48 PQ 24 

5 6:12:48 6:13:43 

 3 6:13:43 6:14:29 PQ 24 

2 6:14:29 6:16:38 PQ 24 

5 6:16:38 6:17:10 

 6 6:17:10 6:18:46 

 3 6:18:46 6:19:23 PQ 24 

5 6:19:23 6:20:10 

 3 6:20:10 6:21:25 AENTRY 

5 6:21:25 6:22:02 

 4 6:22:02 6:23:09 

 6 6:23:09 6:24:00 

 2 6:24:00 6:26:16 VW PQ 12/26 

 

Následně byla data převedena do tabulky, kde byly shrnuty veškeré časy potřebné pro 

manipulaci na jednotlivých linkách. Ukázka tabulky je v tabulce č. 2.  

Tab. 2 Produkce a spotřeba času pro manipulaci 

        Směnnost   

Linka 

ks/h 

(výstup) ks/bal 

balení 

za h ranní odpol. noční 

potřeba v 

min návoz 

vývoz 

A-entry 60 30 2 1     5:39 

PQ24 MTX Light 130 40 3,25 1 1   5:12 

PQ24 Light Automat 154 40 3,85 1 1 1 5:12 

GM 240 107 2,24 1 1   2:50 

X12C Shifter 135 65 2,08 1     4 

FORD C346 Shifter 100 36 2,78 1 1 1 6:12 

W2 Shifter Systems 21 60 0,35 1     4:43 
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Při maximální produkci všech linek je vytíţení řidičů zobrazeno v tabulce č 3 

Tab. 3 Maximální vytíţení linek 

  Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 

Celkový čas návozu a vývozu při maximálním vytíţení 

linek za směnu 10:31:48 7:22:45 4:55:57 

Počet hotových palet za hodinu při maximálním vytíţení 

linek 19,50 16,27 5,20 

Počet hotových palet za směnu při maximálním vytíţení 

linek 146,24 122,00 39,04 

 

Z těchto údajů je patrné, ţe řidič pro první oblast není naprosto schopen zvládnout 

v sedmi a půl hodinové směně obslouţit linky. Totéţ platí i pro řidiče druhé oblasti 2, protoţe 

do těchto údajů nejsou započítané pracovní úkony, které nesouvisí s manipulací. Jedná se 

např. o výměnu baterie ve VZV. 

5.4.2 Časový snímek práce manipulantů ve skladu 

V další části byl proveden sběr dat manipulantů a skladníka expedice. Naměřené 

intervaly přesunu výrobků z místa uloţení ve skladu na vychystávací plochu, opatření palet 

dokumenty, zabalení a naloţení na vozidlo bylo provedeno přímou metodou časové analýzy. 

Ve skladu pracuje zaměstnanec, který připravuje a třídí zásilky pro zákazníky a další 

pracovník s vysokozdviţným vozíkem nakládá nákladní vozidla. Ukázka manipulačních 

prostředků je vyobrazena na obrázku číslo 10. 

 

 

Obr. 10 Manipulační zařízení 

Pro absenci nákladní dopravy v nočních hodinách není expedice v provozu. Vyrobená 

produkce z noční směny a se expeduje aţ další den ráno. Taktéţ výrobky vyrobené o víkendu 

se expedují v pondělí ráno. V expediční části podniku se shromaţďují hotové výrobky, které 
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se následně opatřují dalšími dokumenty a kompletují se podle objednávky dle přání 

zákazníka. Tuto činnost provádí dva manipulanti ve skladu a skladník, který připravuje  

a kontroluje dokumenty. Tyto činnosti se provádí pouze na ranní a odpolední směně.  

Poslední činností, která souvisí s pohybem výrobků, je nakládka nákladního vozidla. 

V závislosti na změně poţadavků zákazníka na balení se samozřejmě tyto hodnoty změní. 

 

Z výroby mají palety či bedny nalepen výrobní štítek. Je na něm zobrazeno číslo 

zakázky, druh výrobku, počet kusů a čárové kódy pro snímání informací pro expedici. 

Manipulant přelepuje výrobní štítky expedičním štítkem. Ten má jiţ mnohem více informací. 

Je tam navíc zobrazena adresa odběratele a dodavatele, hmotnost palety a další data 

poţadované zákazníkem. Na obrázku číslo 11 je zobrazen výrobní a expediční štítek 

 

 

Obr. 11 Výrobní a expediční štítek 

 

5.5 Výsledky měření 

5.5.1 První oblast 

Tato oblast je specifická velkým počtem linek ale s malým výrobním taktem. Cca 1 

hotová paleta za hodinu na jedné lince. Přesné údaje jsou uvedeny v tabulce číslo 4. 
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První oblast ranní směna 

Časová analýza pro řidiče první oblasti z ranní směny má tyto hodnoty. Řidič 

obsluhoval linky X 91, W10, PQ35 LDC, A7,  B58 EPB secondary cable, B58 EPB primary 

cable, C 214, VG9 PKB primary cable, VG9 PKB secondary cable, CORSA S 4400 Hood, 

CORSA S4400 Door, C1, AUDI VW, AUDI ATX, VG9 MTX, B 58 MTX. Ostatní linky 

nebyly v provozu. Svoz hotových výrobků z linky zabíral 15 % celkové doby práce. Ostatní 

práce zahrnovaly hlavně výměny baterií, časy kdy byl zablokován a přestávky. Ve venkovním 

skladu palet strávil 16 % směny. Největší podíl času má poloţka cesta, kdy řidič projíţdí 

prázdný kolem linek a vyhledává palety na odvoz. Na obrázku č. 12 jsou zobrazena měřená 

veškerá data podle typu práce.  

 

 

Obr. 12 První oblast ranní směna 
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Odpolední směna první oblast 

Na této směně byly v provozu linky X 91, W10, PQ35 LDC, A7,  B58 EPB secondary 

cable, B58 EPB primary cable, C 214, VG9 PKB primary cable, VG9 PKB secondary cable, 

CORSA S 4400 Hood, CORSA S4400 Door, C1, AUDI VW, AUDI ATX, VG9 MTX, B 58 

MTX. Na odpolední směně je v provozu většinou menší počet linek, proto mají řidiči za úkol 

navíc odváţet kartonový odpad z linek ven do kontejneru. Tyto jízdy navýšily v grafu poloţky 

pro cestu ostatní činnosti a dobu strávenou venku. Sklad odpadu je na opačném konci 

podniku, proto tyto hodnoty hodně vzrostly. Veškerá data jsou uvedena níţe v obrázku č 13. 

 

 

 

Obr. 13 První oblast odpolední směna 

 

 

Po naměření dat bylo moţno sestrojit časovou potřebu jízd a úkonů potřebných pro 

jednotlivé linky. Tyto data nebyly v podniku ještě nikdy přímo měřeny a byly stanoveny 

pouze odhadem. Pro linky z první oblasti to jsou časy uvedeny v tabulce číslo 4. Data 

výrobního taktu a počet kusů v balení jsou získány z podnikových dokumentů. 
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Tab. 4 Časy jízd pro první oblast 

linka 

ks/h 

(výstup) ks/balení 

balení 

za h 

potřeba v min 

návoz vývoz 

A7 - stará linka 310 192 1,61 3:25 

T9 590 90 6,56 3:25 

B58 EPB - Secondary cable 212 480 0,44 3:30 

B58 EPB Primary Cable 108 150 0,72 3:25 

VG9 PKB Secondary Cable 22 225 0,10 3:20 

VG9 PKB Primary Cable 60 144 0,42 3:12 

CORSA S4400 Door 330 3320 0,10 3 

CORSA S4400 Hood/Carrie 164 200 0,82 3:18 

Ford C214/C394 Handbrake 61 32 1,91 3:45 

Bode + BMW + PQ46 Cabrio 91 600 0,15 3 

B58 MTX 116 120 0,97 5 

VG9 MTX Cable Shifter 150 150 1,00 4:15 

X91 100 120 0,83 4:00 

AUDI VW 165 500 0,33 3:28 

W10 350 157 2,23 4:00 

GM 240 107 2,24 2:50 

 

Výše uvedená data ovlivňuje poţadavek na balení. Jsou li poţadovány univerzální 

kartonové bedny, musí se naváţet z příjmového skladu na druhém konci podniku. A to 

prodluţí výsledný čas. 
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První oblast noční směna 

Tento řidič na noční směně obsluhuje také oblast druhého řidiče. Výroba je na této 

směně menší je tedy moţné odebrat jednoho řidiče. Během měření byly v provozu linky 

PQ12/26, GM, C 214, PQ24 MTX Light, PQ24 Light Automat. C1, W10, AUDI, EPB 

primary cable, C 214, CORSA S 4400 Hood, B58 MTX. Další činností je kompletace 

univerzálních kartonových beden, jejich umístění na palety a jako celek stohovat do skladu. 

Jsou umístěny v prostoru příjmového skladu. Řidič je přichystává do zásoby na následující 

den. Proto tato činnost zabírá celkově největší podíl a to 25 %. Prázdné jízdy tvoří 22 %  

a odvozy výrobků na sklad 14 %. Návoz prázdných balet je 12 % celkového času. Na obrázku 

číslo 14. jsou tyto data přehledně vyobrazena. 

 

 

 

Obr.14 První oblast noční směna 
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5.5.2 Druhá oblast 

V této oblasti jsou linky s největší produkcí. Jejich výrobní takt je vyobrazen v tabulce 

číslo 6. Produkce těchto linek je průměrně 2,3 palety za hodinu na linku.  

 

Druhá oblast ranní směna 

Tento zaměstnanec během měření obsluhoval tyto linky. CMF1 tunel, CMF1 dash, BR 

205, PQ 12/26, A - ENTRY PQ24 MTX Light, PQ24 Light Automat. Linky X07-shifter  

a X07-MTX nebyly v provozu. Největší časová hodnota byla měřena pro návoz hotových 

výrobků do skladu a to 28 % času. 22 % času tvořila prázdná jízda mezi linkami a skladem. 

Kompletace beden, návoz beden do vnitřního skladu a manipulace ve skladu tvoří jednu 

společnou, který se týká přípravy a manipulace prázdné palety pro linku. Pro přesnost jsou 

tyto data v grafu uvedeny samostatně. Návoz prázdné palety ze skladu tvoří 13 % času. Na 

obrázku č. 15 je podrobné rozdělení úkonů. 

 

 

 

Obr. 15 Druhá oblast ranní směna 

 

 

 

 

liinka- sklad
2:07:05

28%

navoz palety
0:58:30

13%ven. sklad
0:14:55

3%

cesta
1:39:10

22%

manipulace 
sklad

0:51:20
12%

navoz bed do 
sk.

0:07:50
2%

kompletace beden
0:50:55

11%

manipulace linka
0:07:30

2%

ostatni
0:30:25

7%

Druhá oblast ranní sněna



38 

 

Odpolední směna druhá oblast 

Během měření byly v provozu tyt pracoviště. CMF1 tunel, CMF1 dash, PQ 12/26, A - 

ENTRY, PQ24 MTX Light, PQ24 Light Automat. Linky X07-shifter, BR 205 a X07-MTX 

nebyly v provozu. Tento řidič měl také za úkol odvoz odpadu, proto se navýšily hodnoty 

podobně jako u prvního řidiče.  Navíc tento pracovník naváţí a kompletuje palety pro noční 

směnu. Na noční směně je pro oblasti prvního a druhého řidiče pouze jeden pracovník, který 

by sám nestíhal naváţet a kompletovat palety. Proto je mu přichystá zaměstnanec na 

odpolední směně. Na obrázku číslo 16 jsou měřené data zaznamenána do grafu. 

 

Obr. 16 Druhá oblast odpolední směna 

 

Po dokončení měření bylo moţno sestrojit tabulku celkového vytíţení úkonů pro 

jednotlivé linky. Tyto data jsou uvedeny v tabulce číslo 5. 

Tab. 5 Časy jízd pro druhou oblast 

linka 
ks/h 

(výstup) 
ks/balení 

balení 

za h 

potřeba v min 

návoz vývoz 

CMF1-tunel 80 60 1,33 4:20 

CMF1-dash 80 60 1,33 4:20 

BR205 60 24 2,50 4:25 

PQ 12/26 80 40 2,00 5:05 

A-entry 60 30 2,00 5:39 

PQ24 MTX Light 130 40 3,25 5:12 

PQ24 Light Automat 154 40 3,85 5:12 

GM 240 107 2,24 2:50 

liinka- sklad
0:57:42

14%

navoz palety
0:13:50

3%

ven. 
skl.0:47:28

12%
cesta

0:54:04
14%

manipulace sklad
0:32:34

8%

navoz bed do sk.
0:22:38

6%

kompletace 
beden
0:36:54

9%

manipulace linka
0:14:48

4%

paskovani
0:12:22

3%

ostatni
1:45:50

27%

Druhá oblast odpolední směna



39 

 

5.5.3 Třetí oblast  

Zaměstnanec má na starost svoz hotových výrobků pouze ze tří linek. Jsou to linky 

W2 shifter systém, X 12 shifter systém, C 346 shifter systém. Tento pracovník má dále navíc 

povinnosti s návozem materiálu k těmto linkám z předvýroby nebo ze skladu polotovarů. 

Proto má jiné hodnoty oproti předchozím řidičům. Také na odpolední a noční směně odváţí 

kartonový odpad ven do kontejneru. Tento úkon je započítán do poloţky ostatní. Pro tyto 

linky je vyhrazen stále jeden řidič. Hodnota 13 % u manipulace je tvořena přípravou 

polotovarů pro linky. Kompletace palet má 14 % času protoţe, jsou palety 

naváţeny rozebrané a řidič je sestavuje a dává do nich kartonové překlady. Na obrázku číslo 

17 jsou zobrazeny výsledky měření. 

 

 

 

Obr. 17 Hodnoty pro třetí oblast 
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Analýza času manipulace v expedičním skladu 

Pro analýzu byly jednotlivé úkony rozděleny na tyto činnosti: 

Návoz hotových palet na dopravní prostředek, Snímání čárových kódů, stohování palet 

na sebe, páskování palet, ruční manipulaci s bednami, překládání palet, umísťování 

expedičních štítků na palety. V expedičním skladu lze rozdělit chystání zásilek do dvou 

skupin:  

 

První je expedování do externího skladu umístěného v Mošnově. Na tyto palety se 

zpravidla neumisťují expediční štítky. Tato operace probíhá aţ v externím skladě a není tedy 

tento čas zahrnut do analýzy. Většina palet pro Mošnov není třeba páskovat a jsou stohovány 

jiţ manipulanty, kteří tyto palety naváţí do skladu. Je zde tedy ušetření času na stohování, 

páskování a lepení expedičních štítků.  

 

Druhá skupina je expedování zásilek přímo zákazníkům. Zákazníci odebírají palety 

v různém počtu. Jsou to plné celé nákladní vozy nebo i jedna paleta. Nákladní vozidla mají 

přijíţdět ve stanovených časových oknech. Zaměstnanci expedice přichystávají zakázky 

postupně v prostoru tomu určeném ve skladu. Podíly jednotlivých úkonů manipulanta jsou 

vyobrazeny na obrázku číslo 18. Práci tohoto zaměstnance je konečné přichystání palet pro 

expedování. Nejvíce času strávil na páskování a to celých 47%, Poloţka manipulace, 

stohování znamená jízdu do skladu uchopení palet a jejich rozloţení ve vychystávací ploše, 

kde dále provádí páskování a kompletaci zakázek podle poţadavků zákazníka. Překládání 

palet je způsobeno zablokováním výrobků, které maní být expedovány jinými výrobky. 

 

 

Obr. 18 Rozdělení úkonů manipulanta ve skladu 
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. V tabulce číslo 6 jsou zobrazeny časy, pro jednotlivá místa expedování. Jedná se o 

časový souhrn všech úkonů při práci s paletou. Jestliţe paleta směřuje do skladu v Mošnově, 

tak se provádí pouze naloţení a kontrola štítků. Pokud jede paleta rovnou k zákazníkovi, tak 

se všechny operace započítávají. Pouze ruční manipulace se provádí v menším měřítku, jde  

o doplnění palety o menší bedny, pro které jde zaměstnanec do regálu. Její hodnota je 1 % 

celkového času, proto není zahrnuta do celkového času. 

 

Tab. 6 Časy expedice podle operace a cílového místa 

Operace Operace slovy  průměrný čas na operaci (s/pal) 

1 Naloţení na vozidlo 0:00:47 

2 snímání čárových kódů 0:00:16 

3 manipulace a stohování 0:00:29 

4 páskování a balení 0:00:53 

5 překládání palet  0:00:55 

6 ruční manipulace 0:01:02 

7 Lepení štítku 0:00:15 

 

místo expedice čas expedičních úkonů na paletu 

 
Mošnov 0:01:03 

 
zákazník 0:03:35 
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5.6 Návrhy na zlepšení expedičního procesu 

 

Úprava skladu. Podnik plánuje veškerou produkci aţ na pár malých výjimek, které 

nejsou podstatné pro diplomovou práci, expedovat do externího skladu v Mošnově. 

Skladovací prostor navrhuji rozdělit na prostory, kde se budou zásilky vychystávat v tzv. 

vychystávací ploše na obrázku označené A1, a třech prostorech, kde se budou zásilky 

umisťovat na obdélník vyznačený na podlaze, které budou znázorňovat prostor nákladního 

vozidla B1, B2, B3. První dva prostory (B1, B2) budou slouţit pro linky z první a třetí oblasti 

řidičů VZV. Zde se nejvíce poloţek páskuje, proto je nutné, aby tyto prostory byly v blízkosti 

páskovacího stroje. Na obrázku je automatický páskovací stroj znázorněn černým čtvercem. 

Poslední skladovací oblast B3 bude slouţit pro linky druhé oblasti. Zde nedochází 

k páskování palet, proto tento prostor není třeba upravovat. Místa s indexem V jsou nakládací 

vrata. Na obrázku číslo 19 jsou znázorněny úpravy skladu. Šipky znázorňují materiálový tok. 

 

 

Obr. 19 Nové uspořádání skladu 

 

Z předchozí analýzy je patrné, ţe u první oblasti svozu výrobků z linek je prázdná 

nevyuţitá cesta VZV 33 % aţ 35 %. Je to způsobeno tím, ţe řidiči projíţdějí svou oblast  

a hledají palety k odvezení do skladu. Proto po konzultaci v podniku jsem navrhnul tyto 

zlepšení.  

 

Podnik zakoupí do skladu automatický vertikální páskovací stroj. O jeho obsluhu se 

bude starat řidič VZV první oblasti. Po přivezení palety do skladu vloţí paletu do 

páskovacího stroje, který zapáskuje paletu. Pracovník dále tuto paletu vloţí do prostoru A1. 
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Po uloţení potřebného mnoţství palet na sebe je přesune do prostoru pro expedování B1 nebo 

B2.  

 Aby tyto úpravy mohly fungovat, je potřeba v podniku zavést počítačový systém, 

který bude informovat řidiče o tom, ţe na lince je hotová paleta čekající na převezení do 

skladu. Touto úpravou docílím sníţení prázdných jízd, které jsou přes 33 % veškeré práce 

zaměstnance. Tento systém bude pracovat na principu: po dokončení palety na lince 

zaměstnanec tlačítkem na panelu pošle informaci na světelnou tabuli ve skladu. Na této tabuli 

se zobrazí název linky a řidič vyjede do skladu palet, kde uchopí prázdnou paletu a odveze ji 

k lince. Zde vymění prázdnou paletu za plnou a odveze ji do skladu. Zde paletu umístí do 

páskovacího stroje. Po zapáskování paletu přemístí do prostoru A1. 

 

 Většina produkce z první oblasti se páskuje. Dojde k ušetření 53 sekund na kaţdé 

paletě, která se bude páskovat automatickým páskovacím strojem. První oblast produkuje 145 

palet za směnu při maximální produkci. Z toho se 10 % palet nepáskuje. Pro tuto oblast by 

bylo ušetřeno na páskování 1 hodina a 56 minut práce řidiče za směnu.  

 

Díky automatickému páskovacímu stroji můţe zaměstnanec vykonávat jinou činnost. 

Není potřeba, aby u něho zůstával. Díky informačnímu systému dojde ke sníţení prázdných 

cest na stejnou hodnotu jako je jízda s paletou od linky do skladu. Tedy na hodnoty pro první 

oblast mezi 9 % aţ 15 %. Dojde k ušetření v rozmezí hodiny a čtyř aţ hodiny a deseti minut. 

Během této doby zaměstnanec bude pracovat ve skladu. Díky lepšímu rozvrţení skladového 

prostoru budou menší vzdálenosti mezi místem přípravy palet a umístěním palet k naloţení. 

Zaměstnancům ve skladu se díky všem změnám zkrátí čas na manipulaci a stohování na 20 

sekund na paletu a některé operace jiţ nebude třeba vykonávat. Odpadne činnost překládání 

palet, která byla způsobená tím, ţe byl sklad stále plný a výrobky, které byly třeba expedovat, 

byly zablokované jinými výrobky. Lepení expedičních štítků bude prováděno aţ v externím 

skladu v Mošnově.  
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Tabulka číslo 7 znázorňuje změny časů operací s navrţenými zlepšeními. 

 

Tab. 7 Činnosti ve skladu po úpravách 

Operace Čas měřený na paletu Čas po návrzích na paletu 

manipulace, stohování 0:00:29 0:00:20 

páskování 0:00:53 Vykonává stroj 

překládání palet 0:00:55 Nevykonává 

lepení štítků 0:00:15 Nevykonává 

 

V tabulce číslo 8 je uvedeno kolik času ušetří při zavedení informačního systému řidič 

první oblasti. A kolik času je potřeba k manipulaci a stohování ve skladu za směnu. 

 

Tab. 8 Časové výsledky 

Průměrný ušetřeny čas řidiče první oblasti 1:15:00 

Průměrný čas potřebný pro manipulaci ve skladu 0:48:00 

 

 

Po zavedení těchto změn dojde ke sníţení počtu zaměstnanců z pěti na čtyři. Tím se 

sníţí mzdové náklady podniku na zaměstnance expedice o 20 %. Tento zaměstnanec doposud 

páskoval a přichystával palety pro expedici. Při zavedení páskovacího stroje, informačního 

systému pro svoz palet a sklad na expedici se stane průtokovým místem, práci zastane 

manipulant z první oblasti. Podnik ročně ušetří 350 000 korun za mzdy propuštěného 

zaměstnance Náklady na zakoupení páskovacího stroje, jsou 400 aţ 500 tisíc korun.  Typ  

a cena za stroj jsou v jednání. Návratnost investice nastane po čtrnáctém aţ sedmnáctém 

měsíci zavedení do výroby podle ceny za jakou stroj, bude zakoupen. 

 

Zastřešení venkovního skladu palet ušetří v deštivých a zimních dnech 20 sekund na 

kaţdé jízdě pro prázdnou bednu. Manipulanti musí linkám dováţet bedny suché, coţ 

v současné době řeší tak, ţe vybírají suché palety ze sloupce zespodu a tím dochází ke 

zbytečnému zdrţení. Práce při nakládce, bude díky zastřešení mnohem bezpečnější. Cena 

zastřešení skladu palet je podnikem vykalkulovaná na 1 milion korun. Tuto investicí podnik 

plánuje uskutečnit a jedná o cenách. 

 

 



45 

 

Další úpravou je vybudování nakládací rampy pro nakládku vozidel. Doposud se 

nákladní vozy nakládaly ze země pomocí VZV. Tato úprava zrychlí práci pro zaměstnance při 

nakládání vozidla. Měřením bylo zjištěno, ţe úspora času pro tohoto zaměstnance je 8 sekund 

na kaţdé jízdě. Ušetřeným časem dojde k rychlejší nakládce vozidel a také ušetřený čas můţe 

být vyuţít při přípravě další nakládky. Na obrázku číslo 20 je ţlutou barvou znázorněna 

nakládací rampa. Umoţňuje nakládku ze zadu nebo boku vozidla.  

 

 

Obr. 20 Nakládací rampa 
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6 Závěr 

 

Cílem této práce bylo navrhnutí zlepšení expedičního procesu v podniku DURA 

Automotive Systém, s. r. o. Tento podnik vyrábí velké mnoţství různých výrobků a vyuţívá 

mnoho různých palet a beden. Díky tomu podnik potřebuje zmapovat veškeré děje výrobků 

od výrobních linek aţ k nakládce. 

 

Na úvod byly analyzovány materiálové toky od jednotlivých linek do skladu a ze 

skladu na nakládku. Dále byly zjišťovány typy balení vystupující z linek a oblasti 

jednotlivých řidičů. V této fázi také probíhal sběr podnikových dokumentů související 

s expedicí a tokem výrobků.  

 

Následně proběhl sběr časových dat zaměřený na jednotlivé oblasti linek a prostor 

skladu. Tyto hodnoty byly následně zpracovány. Výsledkem je souhrn činností podle druhu 

vykonávané práce spolu s jejich podílem na čase. Podnik plánuje novou politiku skladování, 

kdy se ve skladu budou pouze kompletovat výrobky a po nashromáţdění kapacity nákladního 

vozidla okamţitě expedovat do externího skladu. Díky tomuto faktoru lze provést navrhované 

změny. Z analýzy vyplynulo sníţení počtu zaměstnanců ve skladu a zakoupení automatického 

páskovacího stroje, který nahradí hlavní část činností tohoto zaměstnance. Dále byly navrţeny 

návrhy, které můţe podnik vyuţít pro zefektivnění práce v expedici. Návrhy se týkají návozu 

palet k linkám a nakládky výrobků pomocí nakládací rampy.  

 

Věřím, ţe podnik mnou navrţená řešení pouţije pro zlepšení expedičního procesu. 
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