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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 – POPIS MĚŘENÍ MANIPULANTA 1 

jízda 
číslo 

počet vozíků při 
výjezdu ze skladu 

naložených 

počet vozíků při 
výjezdu ze skladu 

prázdných 

počet vozíků při 
příjezdu na sklad 

naložených 

počet vozíků při 
příjezdu na sklad 

prázdných 

celkový 
čas jízdy 
[min:sek] 

Plýtvání 
[min:sek] 

popis jízdy 

1 
1     1 3:40:00 0:30:00 

Traileru zásobuje jednu přepravku. Přepravka byla založena do 
RP 9. Trailer odjel na sklad  

2 
1   1   2:50:00 

  

Traileru zásobuje peletu přepravek. Přepravky byly založeny do 
RP 9 a RP 12. Dále u RP 9 byla naložena krabice s hotovou 
produkcí. Trailer odjel na sklad. 

3 

1   1   4:10:00 1:10:00 

Traileru měl naloženo 12 přepravek na paletě. Tuto paletu 
vypřáhla obsluha mimo trasu traileru. Tato paleta byla 
rozvezena VZV. Trailer se otočil na místě a vracel v proti směru 
jízdy pro paletu s 15 přepravkami hotové produkce. Trailer odjel 
na sklad. 

4 
  1 1   6:48:00 2:10:00 

Trailer přijel prázdný. Přemístil se do části odvozu hotové 
produkce.  Obsluha zapřáhla plnou paletu hotové produkce 
a trailer odjel do skladu. 

5 
1     1 1:30:00 

 

Trailer vezl je jednu paletu s 10 přepravkami. Paletu zanechá u 
RP 18. Tuto paletu opět manipulant rozvezl k RP 18. 

6 
  1 1   0:50:00 

  

Trailer přijížděl proti směru jízdy s prázdnou paletou. Obsluha 
naložila paletu hotové produkce s 20 přepravkami. Následně 
trailer odjel na sklad. 

7 

  1 2   7:53:00 1:25:00 

Trailer přijížděl prázdný. Obsluha naložila paletu hotové 
produkce a trailer se vracel k RP16. Obsluha připojila další 
paletu s hotovou produkcí.  Dochází k blokaci s dalším 
manipulačním prostředkem, který zaváží RP 18. Po tomto 
zdržení odjel trailer s 2 naloženými paletami na sklad. 

8 
2   1   10:22:00 4:20:00 

Trailer přijel s dvěma prázdnými vozíky. Obsluha naloží několik 
přepravek  hotové produkci, Odjíždí na sklad 

celkový součet času       38:03:00 9:35:00  

čas bez nežádoucích činností 28:28:00 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 2 -  POPIS MĚŘENÍ MANIPULANTA 2 

jízda 
číslo 

počet vozíků při 
výjezdu ze skladu 

naložených 

počet vozíků při 
výjezdu ze skladu 

prázdných 

počet vozíků při 
příjezdu na sklad 

naložených 

počet vozíků při 
příjezdu na sklad 

prázdných 

celkový čas 
[min:sek] 

popis jízdy 

1   1 1   1:40:00 Trailer odváží paletu s hotovou produkcí od RP 9 na sklad. 

2 

1   1   15:05:00 

Trailer zásobuje RP 17 a prázdnou paletu nechá obsluha mimo 
trasu. Poté jede trailer s dvěma prázdnými vozíky k 
RP16,obsluha zapřáhne dvě palety s hotovou produkcí. Tyto 
jsou palety dopraveny na mezi sklad. Následně se trailer ihned 
vrací s vozíky k RP 9, kde obsluha zapřáhne opět dvě palety 
a přemístí je opět na mezi sklad. Trailer se jel otočit na vedlejší 
halu. Následně zastavil u RP 16, obsluha naložila další paletu 
s hotovou produkcí a trailer jel na sklad. 

3 

1   1   10:25:00 

Trailer vezl paletu s několika krabicemi. Obsluha krabice 
zarovnala do RP 16 a RP 9. Následně vypřáhla paletu mimo 
trasu traileru a u RP 9 zapřáhla jednu paletu s hotovou 
produkcí. Následně trailer popojíždí k RP 17 a obsluha naloží 
jednu přepravku s hotovou produkcí.  Hotová produkce je opět 
složena na meziskladě. Trailer se opět otočil na vedlejší hale. 
Trailer jel k RP 16, kde obsluha zapřáhla paletu s hotovou 
produkcí. Trailer odjel na sklad 

4 
  1 1   1:40:00 

Trailer dojel pro paletu s hotovou produkcí a jel rovnou na 
sklad 

5 
  1   1 4:18:00 

 Trailer zásoboval  RP 18 přepravkami. Tyto přepravky obsluha 
sama zarovnal do RP18. Následně trailer zapřáhl paletu 
s hotovou produkcí a odjel na sklad. 

6   1 1   1:15:00 Trailer přijel pro paletu s hotovou produkcí a odjel na sklad 

7   - -   0:30:00 Přivezl jednu přepravku materiálu k RP 21, Odjel na sklad. 

celkový součet času       34:53:00  
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 3 – LAYOUT POHYBU MANIPULANTA 1.
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 4 – LAYOUT POHYBU MANIPULANTA 2. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 5 – SOUČASNÁ POLOHA ZÁSOBNÍKŮ 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 6 - PŘEMÍSTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 7 – NÁVRH NOVÉHO STAVU 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 8 – MODEL 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 9 – SOUČASNÝ STAV ŘÍZENÍ 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 10 – NAVRHOVANÝ STAV ŘÍZENÍ 


