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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Studie je zaměřena na řízené průmyslové vozíky pro manipulaci s materiálem ve výrobním 

závodě. Rozbor zahrnuje přehledné rozdělení, popis jednotlivých typů, popis konstrukce, 

popis manipulačních mechanismů a technické a provozní parametry. Práce kriticky hodnotí 

oblast vozíků pro manipulaci. Závěrečná část je věnována předpokladům dalšího směřování 

v této oblasti. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Manipulace s materiálem, průmyslový vozík, ruční vozík, motorizovaný vozík, automaticky 

vedený vozík, AGV, vysokozdvižný vozík, tahač 

ABSTRACT  

The thesis deals with the industrial trucks for material handling in the manufacturing plant. 

The analysis includes the clear distribution, the description of each type, the description of 

the structure, the description of handling mechanism and the technical and operational 

parameters. The thesis critically evaluates the area of manipulation with the trucks. Final part 

is devoted to the future expects of further development in this area. 

KEYWORDS 

Material handling, industrial truck, hand truck, motorized truck, automatic guided vehicle, 

AGV, forklift, towing vehicle 
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ÚVOD 

ÚVOD 
S problémy, kdy bylo nutné přemístit nebo zvednout až několikatunové břemeno, se lidé 

potýkali již ve Starověku (obr. 1). S využitím základních poznatků a vynálezů jako jsou páka, 

kladka, kolo či nakloněná rovina však dokázali vytvořit monumentální díla, nad kterými se 

lidstvo pozastavuje dodnes. V průběhu tisíců let docházelo ke zvýšení mechanizace 

a neustálému zdokonalování manipulačních prostředků. Z tohoto hlediska došlo k největšímu 

posunu v období průmyslové revoluce a během světových válek, kdy každý pokrok 

představoval značnou výhodu vůči nepříteli.  

První tříkolový vozík se zážehovým motorem a zdvižnou vidlicí byl vyvinut v roce 1917 

Eugenem Clarkem, znám byl jako „Truc Tractor“. V roce 1928 přišla stejná společnost na trh s 

vozíkem „Trucktier“, který byl se svým hydraulickým zdvižným zařízením a předním pohonem 

velmi podobný dnešním VZV. První akumulátorové vozíky se objevily během 2. světové války 

v roce 1942. Od počátku 50. let 20. století byly v USA vyvíjeny vozíky bez řidičů ve snaze 

ušetřit mzdové náklady na řidiče. Tento typ prošel do současnosti velkým pokrokem, zejména 

díky novým možnostem navigace a zlepšení bezpečnostních prvků, a představuje tak 

budoucnost v oblasti manipulace s materiálem. [4] 

 

Obr. 1 Stavba pyramidy ve Starověkém Egyptě [14] 
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ÚVOD 

V dnešní době je manipulace s materiálem nedílnou součástí každého výrobního procesu. 

Pojmem manipulace s materiálem se rozumí souhrn operací spojených převážně 

s přemisťováním, uložením, usměrňováním, polohováním, dávkováním, vážením, balením či 

skladováním materiálu. Přesto, že se charakterem práce řadí mezi netechnologické operace, 

můžeme pozorovat její spojení s operacemi technologickými. Na jednu technologickou operaci 

připadají 2÷8 operací manipulačních. Z celkové doby výroby připadá 20-90 % času na 

manipulaci s materiálem. Jedná se tedy o velmi důležitou část výrobního procesu a značně se 

odráží na konečné ceně výrobku. Snahou výrobců je optimalizovat náklady na manipulaci tak, 

aby byly co možná nejnižší (obr. 2). [1], [2] 

 

Obr. 2 AGV tahač od společnosti CEIT používaný ve výrobním závodě Škoda Auto [15] 
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PRŮMYSLOVÉ VOZÍKY, ROZDĚLENÍ 

1 PRŮMYSLOVÉ VOZÍKY  
Nedílnou součástí procesu manipulace je člověk, ten je však omezen svými limity. Tyto limity 

mu pomáhá až několikanásobně překročit technika. Mezi nejpoužívanější manipulační 

prostředky patří průmyslové vozíky. Jedná se o cestná nebo kolejová vozidla s motorovým 

pohonem nebo bez něj, určená na dopravně-manipulační, ložné a skladovací operace. V dnešní 

době existuje nepřeberné množství různých vozíků vhodných pro určitý typ operace nebo 

vozíků pro univerzální použití. [1], [5] 

2 ROZDĚLENÍ 
Nejčastější rozdělení, které je uváděno v literatuře, je podle druhu pohonu na vozíky 

motorizované a bezmotorové. Podle možnosti zdvihu pak dělíme vozíky na bez zdvihu nebo se 

zdvihem. V případě bezmotorových prostředků pro manipulaci může být typ zdvihu ruční, 

případně motorizovaný. U vozíků s vlastním motorovým pohonem je zdvih vždy motorizovaný.  

Zvláštní kategorií motorizovaných vozíků jsou vozíky bez obsluhy – AGV (Automatic Guided 

Vehicle). Jde o automaticky vedené vozíky, které jsou schopny přepravovat a manipulovat 

s materiálem bez lidského zásahu. AGV vozíky lze rozdělit podle způsobu navigace, eventuálně 

dle použití (tahače, vysokozdvižné vozíky, …). Přehledné rozdělení vozíků je zpracované 

schématem v příloze (viz PŘÍLOHA 1).
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BEZMOTOROVÉ VOZÍKY 

3 BEZMOTOROVÉ VOZÍKY 
Bezmotorové dopravní vozíky jsou vozíky bez vlastní pohybové energie, určené převážně na 

vnitrozávodní dopravu a skladové operace. Používají se při menším rozsahu přemisťování na 

krátké vzdálenosti (do 50 m). Na zpevněných cestách či podlahách bez stoupání umožňují 

převážet náklad s hmotností až 2 000 kg. Konstrukční úprava záleží na druhu manipulačních 

operací, způsobu manipulace a druhu manipulovaného materiálu. [1] 

3.1 BEZ ZDVIHU 

Přeprava je možná pouze v horizontálním směru. Řadíme sem vozíky dvoukolové, ruční 

plošinové tříkolové a čtyřkolové, přívěsné a vlečené. 

3.1.1 DVOUKOLOVÉ VOZÍKY  

Nejjednodušší lehké ruční dvoukolové vozíky, tzv. rudly. Rudl (obr. 3) se obyčejně skládá 

z kovového rámu (hliník nebo ocel v závislosti na hmotnosti přepravovaného materiálu), dvou 

držadel, dvou kol a malé plošiny ve spodní části. Z hlediska lepší stability může být opatřen 

třetím kolem na výklopné vzpěře. Existuje také skládací provedení kvůli úspoře místa nebo 

provedení pro jízdu po schodech (obr. 4). Jsou vyráběny s nosností až do 500 kg. V široké škále 

typů i ve speciálních úpravách jsou rudly určené pro manipulaci s bednami, sudy, tlakovými 

lahvemi, pytli, kartony, přepravkami. [3], [4] 

 

Obr. 3 Standartní provedení [16]   Obr. 4 Schodišťový rudl [17] 
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3.1.2 RUČNÍ PLOŠINOVÉ TŘÍKOLOVÉ A ČTYŘKOLOVÉ VOZÍKY  

Stejně jako dvoukolové patří konstrukčně k nejjednodušším vozíkům. Skládají se z rámu, z tří 

až čtyř kol, které mohou být pevné nebo se mohou natáčet. Dále je součástí držadlo nebo tahadlo 

– oje, přes které je vozík tažen nebo tlačen lidskou silou. Nosnost plošinových vozíků je až 

1 000 kg. V závislosti na druhu a vlastnostech přepravovaného materiálu se liší svojí konstrukcí 

(univerzální, plošinové (obr. 5), policové, skříňové (obr. 6)). [4] 

         

Obr. 5 Plošinový vozík [18]     Obr. 6 Skříňový vozík [19] 

3.1.3 PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY 

Těžší čtyřkolové (případně vícekolové) nebo kolejové vozíky s ojí, které je možné zapřáhnout 

do vleku taženého trakčním vozidlem (tahačem, VZV, AGV případně jiným motorovým 

vozíkem). Je možné s nimi převážet náklad o hmotnosti až několika tun. Z konstrukčního 

hlediska mohou být přívěsné vozíky vybavené plošinou jako na obr. 7 nebo speciální 

plošinovou nástavbou stejně jako ruční plošinové vozíky. [5] 

 

Obr. 7 Přívěsný vozík s nosností 3 000 kg [20] 
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Pro lepší ovladatelnost jsou některé typy konstruovány tak, že jsou všechna čtyři kola spojena 

řídícím pákovým mechanismem se spřáhlem (obr. 8), což umožňuje dobrou manévrovatelnost 

vleku i v ostrých zatáčkách. [5] 

 

Obr. 8 Pákový mechanismus se spřáhlem [21] 

3.1.4 VLEČENÉ VOZÍKY 

Konstrukčně jsou podobné přívěsným vozíkům, avšak tažným prostředkem, ke kterému se 

připojují je řetěz nebo lano. Ten obíhá nepřetržitě na pracovišti a je umístěn pod stropem nebo 

v podlaze. Jeho pohon je zabezpečen elektromotorem umístěným na některém místě dráhy. Po 

odpojení je nutné s vozíky manipulovat ručně, avšak zavěšené vozíky se pohybují samostatně, 

bez obsluhy. [5] 

3.2 SE ZDVIHEM 

Přeprava u těchto vozíků je možná jak v horizontálním, tak i ve vertikálním směru. Zdvih je 

hydraulický, ovládaný mechanicky kývavým pohybem oje (případně páky) nebo pomocí 

elektromotoru. Jejich použití je vhodné pro manipulaci s materiálem, který je uložený převážně 

na paletách. 

3.2.1 RUČNÍ ZDVIH 

O zdvih se stará hydraulický válec a hydraulická pumpa (zpravidla jednočinná). Ta je ovládána 

kyvným pohybem oje, případně páky, která může být pevná nebo odnímatelná. Pohybem je 

pomocí pumpy do válce vháněna hydraulická kapalina a dochází ke zdvihu. Spouštění je 

zajištěno pedálem či páčkou na oji nebo povolením hydraulického ventilu, kdy dojde k uvolnění 

hydraulické kapaliny zpět do zásobníku. S ručním zdvihem se lze nejčastěji setkat u 

nízkozdvižných a jeřábových vozíků. U vysokozdvižných vozíků je jeho použití vhodné 

zejména tam, kde není nutné časté zvedání břemen. [4] 

3.2.2 MOTORIZOVANÝ ZDVIH 

Princip motorizovaného zdvihu je stejný jako u zdvihu ručního. Rozdíl je v tom, že místo 

hydraulické pumpy se zde nachází čerpadlo, které je poháněné elektromotorem. Elektrická 
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energie je do elektromotoru dodávána z akumulátoru nebo z elektrické sítě. Výhodou 

akumulátoru je možnost jeho použití mimo dosah sítě, ale je nutné hlídat, aby byla baterie 

dostatečně nabitá. Motorizovaný zdvih je vhodné využít všude tam, kde dochází k časté 

manipulaci s břemeny. Výhodou je nižší fyzická náročnost při obsluze. Nevýhodou jsou vyšší 

finanční náklady při jeho pořizování.  

3.2.3 TYPY BEZMOTOROVÝCH VOZÍKŮ SE ZDVIHEM 

Mezi hlavní typy bezmotorových vozíků se zdvihem patří ruční nízkozdvižný vidlicový vozík, 

ruční vysokozdvižný vidlicový vozík a jeřábový vozík. Všechny se vyrábějí s ručním i 

motorovým zdvihem. 

RUČNÍ NÍZKOZDVIŽNÝ VIDLICOVÝ VOZÍK (RUČNÍ PALETOVÝ VOZÍK ) 

Nejrozšířenější typ vozíku pro manipulaci s materiálem, slangově známý jako „paleťák“. 

Paletové vozíky lze různě upravovat z hlediska rozměrů a konstrukce, např. prodloužením 

vidlic pro přepravu dvou palet zároveň (obr. 10). Speciální úpravou je nůžkový paletový vozík 

umožňující zdvih břemene do výšky až 1 m s využitím nůžkového mechanismu (obr. 9).  

           

       Obr. 9 Nůžkový paletový vozík [22]   Obr. 10 Paletový vozík s prodlouženými vidlicemi [23]          

Nosná kolečka mohou být jednoduchá nebo tandemová pro větší zatížení a snazší překonávání 

překážek. Kola paletového vozíku se vyrábějí z různých materiálů. Nejjednodušší polyamidová 

nekladou velký valivý odpor, ale jsou hlučná, a ne moc pevná. Méně hlučná jsou kola 

s navulkanizovanou gumou, ale manipulace s nimi je namáhavá, protože kladou velký odpor. 

Nejvhodnějším řešením se stávají kola s polyuretanovým povrchem, která kladou malý valivý 

odpor, jsou tichá při provozu a odolná vůči opotřebení. [8] 

Paletové vozíky se vyrábějí převážně z oceli nebo hliníku. Výhodou ocelových je dobrá 

pevnost, ale mají vyšší hmotnost a v provozu jsou hlučnější. Ve srovnání s ocelovými jsou 
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hliníkové značně lehčí, ale při manipulaci s těžkými břemeny mají kratší životnost. Vyráběny 

jsou také nerezové vozíky, které jsou žádané v potravinářských provozech.   

Z hlediska konstrukce, rozměru vidlic a zdvihu do cca 200 mm slouží vozík převážně k převozu 

europalet (1 200 mm délka x 800 mm šířka). Nosnost se běžně pohybuje do 2 tun, vlastní 

hmotnost je asi 75 kg. Výjimkou nejsou ani vozíky s větší nosností, které jsou omezeny 

obsluhou (vyšší hmotnosti jsou těžko rozpohybovatelné lidskou silou). 

Vozík na obr. 11 se skládá ze dvou vidlic (1), které jsou spojeny příčníkem (2). Hydraulický 

válec (3) je přes pákový mechanismus, který se skládá z torzní tyče (4), tlačné tyče (5) a zdvihu 

nosných koleček, (6) spojen s nosnými kolečky (7).  Díky pákovému mechanismu je zaručen 

rovnoměrný zdvih ložné plochy vozíku. Pod hydraulickým válcem se nacházejí řídící kola (8). 

Oje (9), kterým je vozík veden, je přes čep (10) spojeno se zbytkem vozíku. Při pumpování 

dochází stlačováním pístu (11) ke zdvihu hydraulického válce. Pro samovolný návrat oje do 

svislé polohy, čímž je usnadněno pumpování, slouží pružina (12). K ovládání zdvihu a 

spouštění je na oji umístěna páčka (13), která je propojena s pákou uvolňovacího ventilu (14). 

Ovládací páčka rozlišující jednotlivé funkce zdvihu má tři polohy. Střední poloha (aretační) 

slouží k zajištění, aby nedocházelo ke klesání nebo zdvihání vozíku za jízdy. Při zdvihání 

vozíku je páčka ve spodní poloze, při spouštění v poloze horní. 

 

Obr. 11 Nízkozdvižný vidlicový vozík [24 - upravený]; 1 – vidlice, 2 – příčník, 3 – hydraulický válec, 

4 – torzní tyč, 5 – tlačná tyč, 6 – zdvih nosných koleček, 7 – kolečka, 8 – řídící kola, 9 – oje, 10 – čep, 

11 – píst, 12 – pružina, 13 – ovládací páčka, 14 – uvolňovací ventil 
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RUČNÍ VYSOKOZDVIŽNÝ VIDLICOVÝ VOZÍK  

Z ručních nízkozdvižných vozíků časem vznikla skupina vysokozdvižných. Zdvih u těchto 

vozíků funguje na podobném principu s možností zvedat břemena do větších výšek. Této 

možnosti je dosaženo pomocí vnějšího zvedacího rámu. Uprostřed rámu je umístěn hydraulický 

válec, na jehož horním konci je připevněna jedna nebo častěji dvě pevné kladky (obr. 12). Přes 

kladku je veden transportní řetěz (nejčastěji Fleyerův, případně Gallův), který je na jednom 

konci pevně připevněn k rámu a na druhém k nosné desce s vidlicemi. Při zdvihu tak 

hydraulický válec zvedá kladky a přes řetěz dochází ke zvedání nosné desky s vidlicemi. Nosná 

deska má vedení ve vnějším rámu.  

 

Obr. 12 Detail zdvižného mechanismu [25] 

V případě vozíků pro vyšší nosnosti je konstrukce odlišná v tom, že se ve vnějším rámu 

pohybuje rám vnitřní, jehož součástí jsou kladky a nosná deska (obr. 13). Vnitřní rám je spojen 

s hydraulickým válcem. Při zdvihu dochází ke zdvihu celého vnitřního rámu, který je veden 

v rámu vnějším, se všemi jeho součástmi. Hlavní výhodou konstrukce zdvihu u 

vysokozdvižných vozíků je dvojnásobná výška zdvihu zdvihací plošiny vůči zdvihu 

hydraulického válce. 

Výška zdvihu ručních vysokozdvižných vozíků je až 2 500 mm při nosnosti do 1 000 kg. Jsou 

tak vhodné na ložné i stohovací operace. Při častějším používání je vhodnější motorový zdvih. 

[5] 



BRNO 2017 

 

19 
 

BEZMOTOROVÉ VOZÍKY 

 

 

Obr. 13 Ruční vysokozdvižný vozík s ručním zdvihem a vnitřním zdvihacím rámem [26] 

JEŘÁBOVÝ VOZÍK  

Vozík určený pro manipulaci s jednotlivými břemeny. Známý je také jako dílenský jeřáb (obr. 

14). Skládá se z podvozku, na kterém jsou kola pro vyšší mobilitu, stojného ramena a sklopného 

ramena. Stojné rameno je ve spodní části pevně spojeno s podvozkem, v horní částí je k němu 

pohyblivě připevněno sklopné rameno. Na stojném rameni se nachází hydraulický válec, který 

zdvihá sklopné rameno. Sklopné rameno je možné v případě potřeby vysunout, ale s délkou 

vysunutí klesá nosnost jeřábu. Nosnost dílenských jeřábů může být až 3 000 kg, nejčastěji však 

do 1 200 kg. Maximální výška zdvihu do cca 2 500 mm. Zdvih je u drtivé většiny dílenských 

jeřábů ruční. Zejména menší jeřábové vozíky se vyrábí ve skládacím provedení kvůli úspoře 

místa. [1] 
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Obr. 14 Dílenský jeřáb (skládací) s nosností 2 000 kg a maximální výškou zdvihu 2 300 mm [27]
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4 MOTORIZOVANÉ VOZÍKY S  OBSLUHOU  
Nejrozsáhlejší skupinou prostředků pro manipulaci jsou motorizované vozíky s obsluhou. Patří 

sem vozíky poháněné vlastním motorem. Jednat se může o elektromotor nebo motor spalovací. 

Motorové vozíky mají mnohostranné využití. Určené jsou převážně na manipulaci a dopravu 

s břemeny na kratší vzdálenosti a na komunikacích určených pro tento účel. Kromě dopravně-

manipulačních operací se využívají také na skladovací a ložné operace. Důležitou podmínkou 

u této skupiny vozíků je neustálá přítomnost obsluhy. Obsluhu je nutné pravidelně školit a u 

některých typů vozíků je nezbytný řidičský průkaz. Nabízený sortiment produktů je velmi 

pestrý. [1], [3] 

4.1 DRUHY POHONU MOTORIZOVANÝCH VOZÍKŮ 

Druhy pohonu motorizovaných vozíků s obsluhou lze rozdělit na dvě základní skupiny. První 

skupinou jsou motory spalovací, kam patří motor zážehový (benzinový, plynový) a vznětový. 

Do druhé skupiny řadíme vozíky poháněné elektromotorem, který může být napájený 

z akumulátoru, vysokofrekvenčního kabelu, motorgenerátoru nebo trolejového vedení.  

V dnešní době často dochází ke kombinaci elektromotorů a motorů spalovacích. Jedná se o tzv. 

hybridní pohony, které jsou méně energeticky náročné a šetrnější k životnímu prostředí. 

Vzniklá mechanická práce se používá nejen pro pohon pojezdu vozíku, ale i k pohonu 

zdvihacího zařízení. [1] 

4.1.1 SPALOVACÍ MOTOR  

Spalovací motor může být zážehový, vznětový nebo plynový. Vozíky se spalovacím motorem 

mají proti vozíkům s elektromotorem řadu výhod. Jedná se zejména o větší výkon při stejné 

hmotnosti, vyšší stoupavost a jízdní rychlost. Jejich provoz není omezen kapacitou 

akumulátoru, případně trasou vysokofrekvenčního kabelu a nejsou náchylné na otřesy při 

terénních nerovnostech. Nosnost vozíků se spalovacím motorem je do 32 000 kg, ale při 

speciálních úpravách může být i vyšší. Značnou nevýhodou je produkce výfukových zplodin, 

která omezuje používání vozíků se spalovacím motorem v uzavřených prostorách. Částečným 

řešením tohoto problému je katalyzátor výfukových plynů, který eliminuje nepříznivé účinky 

zdraví škodlivých látek. [1] 
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4.1.1.1 ZÁŽEHOVÝ MOTOR 

Zážehový motor proti vznětovému pracuje s nižším kompresním poměrem, je tišší a má nižší 

účinnost. Zážehový motor produkuje menší množství škodlivých výfukových látek než motor 

vznětový. Mezi škodlivé látky patří zejména oxidy uhlíku a dusíku. Zážehový motor se používá 

zpravidla u vozíků s nosností do 7 000 kg.  [10] 

Palivem pro zážehový motor je buď benzin nebo stlačený či zkapalněný plyn. Výfukové plyny 

benzinových motorů však obsahují nemalé množství škodlivých látek, které ale lze redukovat 

katalyzátorem výfukových plynů.  

Zážehové plynové motory jsou ideálním řešením tam, kde nelze použít zážehové benzinové 

nebo vznětové motory kvůli výfukovým exhalátům a zároveň nelze uplatnit akumulátorové 

elektromotory kvůli jejich nižšímu výkonu. Plynným palivem může být: [4] 

� LPG (Liquid Petroleum Gas) – kapalný plyn, který je směsí uhlovodíků (převážně 

propanu, butanu, propylenu a butylenu). V plynném stavu je objem 260krát větší než 

v kapalném. Díky optimálnímu spalování výfukové plyny neobsahují částice sazí, kouř 

a jsou skoro bez zápachu.  

 

� CNG (Compressed Natural Gas) – stlačený zemní plyn, jehož emise obsahují o 80 % 

méně CO než u benzinu a o 60 % méně než u nafty. Pro jeho provoz jsou potřebné 

velkoobjemové zásobníky s tlakem 200 atmosfér způsobující ztrátu užitečné nosnosti 

vozíku. Provozu motoru vadí kolísající obsah metanu v zemním plynu. 

 

� LNG  (Liquid Natural Gas) – zkapalněný zemní plyn, jehož objem je proti zemnímu 

plynu v plynném skupenství 600krát menší. Zkapalnění zemního plynu probíhá jeho 

ochlazením na -160 °C, při tomto procesu dochází k vylučování příměsí a nečistot. 

Proces zkapalňování je však vysoce energeticky náročný. Zkapalněný zemní plyn 

obsahuje 98 % metanu. Emise LNG obsahují velmi malé množství škodlivin.  

Vedle LPG se stále více rozšiřují motory na CNG. LNG zatím není příliš využíváno kvůli 

vysoké energetické náročnosti na zkapalňování. CNG je vůči LNG jednodušší, levnější a 

bezpečnější při používání i přepravě. 

Ve srovnání s jinými palivy je zemní plyn levnější, a tak má v současnosti největší šance pro 

komerční využití. [4] 
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Nádrž na plynné palivo může být řešena dvěma způsoby. Prvním je vyměnitelná láhev na plyn 

umístěná na zádi vozíku jako na obr. 15. Tento způsob je výhodný zejména díky snadnému 

přístupu při výměně láhve. Druhým je umístění nádrže uvnitř vozíku. Stejným způsobem je 

řešena nádrž vozíků s benzinovým motorem. 

 

Obr. 15 VZV s vyměnitelnou lahví na LPG umístěnou na zádi [28] 

4.1.1.2 VZNĚTOVÝ MOTOR 

Pro pohon vysokozdvižných vozíků je u vznětových motorů požadován velký kroutící moment 

při malých otáčkách. Velký kroutící moment zajišťuje snadnou manipulaci s břemeny. Nízké 

otáčky pozitivně ovlivňují ekonomičnost provozu. Vznětové motory se používají tam, kde jsou 

potřeba velké výkony. U vozíků s nosností nad 7 000 kg se většinou používají už jen vznětové 

motory. [10] 

Výfukové plyny vznětových motorů obsahují škodlivé látky, jejichž množství však lze 

regulovat pomocí katalyzátoru výfukových plynů. Přesto jsou vozíky se vznětovým motorem 

určené převážně do venkovních prostor. [4] 
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4.1.2 ELEKTROMOTOR  

Dříve byly používány zejména stejnosměrné motory, díky své možnosti snadné regulace otáček 

a kroutícího momentu. Časem byly s rozvojem elektrotechniky nahrazovány asynchronními 

elektromotory. Asynchronní elektromotor má jednodušší konstrukci, odpadá tak nákladná 

údržba a riziko poruch. Dále jsou výkonnější a účinnější, což se projevuje při práci za různých 

podmínek a změnách při jízdě. [4] 

Elektromotor průmyslového vozíku může být napájený z akumulátorové baterie, 

vysokofrekvenčního kabelu, motorgenerátoru nebo trolejového vedení. Poslední dva zmíněné 

se vzhledem možnostem uplatnění akumulátorových vozíků používají už jen v omezeném 

rozsahu, a proto je dále nebudu zmiňovat. Dle způsobu napájení elektromotoru tak vozíky 

dělíme na dvě skupiny. [1] 

4.1.2.1 AKUMULÁTOROVÉ VOZÍKY  

Patří sem vozíky poháněné elektromotorem napájeným z akumulátorové baterie umístěné na 

vozíku. Největší výhodou těchto vozíků je tichý chod bez vzniku škodlivých výfukových plynů. 

Jejich provoz však vyžaduje zpevněnou rovnou plochu kvůli nebezpečí poškození 

akumulátorové baterie otřesy. Další nevýhodou je nutnost převážení těžkých baterií, u 

některých vozíků však lze využít hmotnost baterie jako protiváhy vůči zvedanému břemenu. 

Nevýhodou je také nutnost dobíjení baterie v dobíjecí stanici (obr. 16). U novějších typů je 

dobíjecí stanice jejich součástí. Akumulátorové baterie mají výdrž cca 8 hodin intenzivního 

provozu (pracovní směna). Nosnost akumulátorových vozíků je až 5 000 kg. [1] 

 

Obr. 16 Výměna akumulátorové baterie [29] 
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S ohledem na to, že se motorové vozíky používají ve značné míře v interiéru, je ve vyspělých 

zemích podíl vyráběných akumulátorových vozíků vyšší vůči vozíkům se spalovacím motorem 

(cca 60 % ku 40 %). Využití akumulátorových vozíků je vzhledem k podmínkám provozu 

nejčastější ve vnitrozávodní dopravě. [1] 

4.1.2.2 VYSOKOFREKVENČNÍ VOZÍKY 

Vysokofrekvenční vozíky jsou vozíky s elektromotorem, jehož napájení je založené na principu 

indukce. Pod dráhou pohybu vozíku je uložený kabel napájený elektrickým proudem o vysoké 

frekvenci. V okolí kabelu vzniká elektrické pole, které v přijímacím zařízení (cívkách) vozíku 

indukuje elektrický proud následně vedený do elektromotoru. Vysokofrekvenční vozíky jsou 

často vybavené akumulátorovou baterií, díky které je umožněn pohyb vozíku i mimo působnost 

frekvenčního kabelu. Bez akumulátorové baterie je možnost pohybu značně omezena. [1] 

Přijímací zařízení vozíku je uzpůsobené také na odběr řídících signálů, které jsou přenášené 

vodícím kabelem. Vozíky jsou vybaveny bezpečnostními a signalizačními prvky, které brání 

vzniku kolize a případného úrazu. Tímto způsobem dochází k automatizaci vnitrozávodní 

dopravy ve skladech a výrobních i montážních halách. Prostředky automatizované dopravy jsou 

podrobně rozebrány v kapitole 5. [1] 

4.2 PŘENOS ENERGIE HNACÍM ÚSTROJÍM Z MOTORU NA KOLA  

Přenos energie hnacím ústrojím z motoru na kola lze realizovat mechanickými, hydraulickými 

(hydrostatickými a hydrodynamickými) nebo elektrickými systémy. Za pomoci těchto systémů 

je nutné obstarat co nejefektivnější přenos energie od motoru k pohonu vozíku. [7] 

4.2.1 MECHANICKÝ PŘENOS ENERGIE 

Mechanická přenosová soustava se skládá ze strojních součástí, jako jsou hřídele, ložiska, 

ozubená kola, řetězy, spojky apod. Mechanický systém je tvořen zejména mechanickými 

převody, které jsou realizovány ozubenými koly. Mechanické převody mají vysokou účinnost, 

spolehlivost a nízkou cenu. Nevýhodami mechanických převodů jsou stupňovité rozdělení 

rychlostí a nutnost přerušení točivého momentu při řazení. [7] 

Přenos energie mezi motorem a tuhou nápravou dále na kola je zajištěn pomocí spojky, 

mechanické převodové skříně a diferenciálu. Diferenciál je mechanické zařízení sloužící 

k rozložení přenášeného kroutícího momentu z hnací hřídele na hřídele hnané, což umožňuje 

rozdílnou rychlost otáčení jednotlivých kol na jedné nápravě. Toho je využito při otáčení vozíku 

nebo při průjezdu zatáčkou.  

Kvůli snadnějšímu ovládání a efektivitě se dnes už mechanická přenosová soustava u 

moderních průmyslových vozíků nepoužívá a je nahrazena soustavami hydraulickými 

(hydrodynamická, hydrostatická), případně elektrickými. 
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4.2.2 HYDRODYNAMICKÝ PŘENOS ENERGIE 

Základem hydrodynamického převodu je hydraulický obvod. Mechanická energie přiváděná 

z motoru je v čerpadlové lopatkové mříži přeměněna na kinetickou energii kapaliny. Tato 

kinetická energie je zpětně přeměněna na energii mechanickou v turbínové lopatkové mříži. 

Mezi pracovními prvky hydrodynamického převodu není realizována mechanická vazba. [7] 

Hydrodynamický pohon pracuje s hydrodynamickým měničem kroutícího momentu 

v automatické hydrodynamické převodovce. Kromě automatické hydrodynamické převodovky 

je v soustavě také diferenciál stejně jako u soustavy mechanické. [7] 

Vozíky s hydrodynamickým přenosem energie při dopravních a manipulačních operacích 

zaručují maximální hospodárnost. Mezi výhody hydrodynamického pohonu patří zejména 

možnost plynulé změny otáček a točivého momentu, nízká hlučnost, dlouhá životnost a tlumení 

rázů mezi hnaným a hnacím hřídelem. Hlavní nevýhodou vůči mechanickému převodu je nižší 

účinnost a neschopnost jednoduché reverzace pohybu (hydrodynamický mechanismus je nutné 

doplnit mechanickým převodem). [7] 

4.2.3 HYDROSTATICKÝ PŘENOS ENERGIE 

Hydrostatický přenos energie je založen na elektronicky řízeném regulačním čerpadle 

s axiálními písty. Soustava je dále tvořena dvěma motory s radiálními písty a lamelovými 

brzdami na průchozí hřídeli. Hydrostatický pohon nahrazuje spojku, převodovku, brzdy i 

mechanický diferenciál (obr. 17). [7] 

Výhodou hydrostatického pohonu je možnost plynulé změny rychlosti, přenosu velkých sil a 

momentů a snadná reverzace pohonu. Mezi nevýhody patří vyšší pořizovací cena kvůli 

nákladům na výrobu, citlivost na nečistoty v pracovní kapalině a nižší účinnost v některých 

pracovních režimech. [4], [7] 

 

Obr. 17 Srovnání hydrodynamické (vlevo) a hydrostatické přenosové soustavy [30] 
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4.2.4 ELEKTRICKÝ (ELEKTROMECHANICKÝ ) PŘENOS ENERGIE 

Elektrický pohon je tvořen napájecí, regulační, ovládací a pohonnou části. Napájecí motor 

pohání generátor elektrické energie, ve kterém vzniká elektrický proud. Ten je veden do 

frekvenčního měniče, který reguluje frekvenci proudu a tím i otáčky elektromotorů pohonného 

ústrojí. Výhodou je možnost využití širokého spektra otáček díky frekvenčnímu měniči a také 

vysoká účinnost celého pohonu. Elektrický pohon je ve srovnání s hydraulickými pohony 

objemnější (nutnost velkého zástavbového prostoru) a má větší hmotnost. [7] 

4.3 POHON ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ 

V praxi se pro pohon zdvihacího zařízení používají hydraulické nebo elektrické systémy. 

Energie do těchto systémů je dodávána ze spalovacího motoru nebo elektromotoru, který slouží 

nejen pro pohon pojezdu vozíku, ale i pro pohon zdvihacího zařízení.  [9] 

4.3.1 HYDRAULICKÝ POHON  

Systém je tvořen množstvím prvků, mezi které patří: hydrogenerátor (čerpadlo), hydraulický 

válec, pracovní kapalina (olej), zásobník pracovní kapaliny, ventily, chladič a tlakový rozvod. 

Hlavní výhodou hydraulického pohonu je nekonečné množství pracovních poloh, plynulé řízení 

rychlosti a značný výkon při poměrně malých rozměrech. Nevýhodou je náročnost na seřízení 

z důvodu vzájemného ovlivňování hydromotorů. Samotný zdvih je energeticky nejnáročnější. 

Menší energetické nároky mají mechanismy, které umožňují naklánění zdvihacího zařízení 

případně ovládání přídavného zařízení. [9] 

4.3.2 ELEKTRICKÝ POHON  

Systém je tvořen ovládacími prvky a číslicově řízenými krokovými motory, které zajišťují 

vysokou přesnost polohování zdvihacího zařízení. Proti hydraulickému je elektrický pohon 

méně náročný na seřízení a není zde nutnost použití tlakového média. Díky tomu je umožněn 

snadný přívod energie ke všem mechanismům. Důležitým faktem pro akumulátorové vozíky je 

možnost rekuperace (zpětného získávání) energie při spouštění břemene. [9] 

4.4 PRINCIP HYDRAULICKÉHO ZDVIHU  

Princip zdvihu je stejný jako byl popsán v kapitole 3.2.3 u vysokozdvižných vozíků. V případě 

motorových vozíků je zdvih vždy motorový. 

Zvedací mechanismus se podle výrobce mírně liší, princip zdvihu však zůstává stejný. 

Konstrukce (viz obr. 18) je tvořena rámem, kladkami, hydraulickým válcem, řetězem a zdvihací 

deskou (většinou s vidlemi). Při použití jednoho hydraulického válce je nutné jej umístit do 

středu, aby se zatížení rovnoměrně rozložilo. Použitím dvou hydraulických válců o menším 

průměru lze zachovat nosnost a zlepšit výhled obsluhy vozíku. Ke zdvihání jsou používány 

transportní řetězy (Fleyerův, případně Gallův). Řetěz je na jednom konci pevně spojen s rámem, 
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na druhém konci je připevněn k nosné desce. U čelních VZV jsou další hydraulické válce 

umístěné tak, aby bylo možné naklápět celou konstrukci vůči zbytku vozíku. Naklopením 

konstrukce vpřed je usnadněno nabrání břemene, naklopením vzad je zlepšena stabilita nákladu, 

a i celého vozíku za jízdy.  

 

Obr. 18 Konstrukce zdvihacího mechanismu VZV [31] 

Při zdvihu vhání hydrogenerátor (čerpadlo) pracovní kapalinu (olej) ze zásobníku do 

hydraulického válce, na jehož konci je řetězová kladka. Zdvihem řetězové kladky dochází přes 

napnutý řetěz ke zdvihu nosné desky. Zdvih je ovládán pomocí řídícího ventilu, kterým se 

reguluje přívod nebo odvod pracovní kapaliny do válce. Hlavní výhodou této konstrukce je 

dvojnásobný zdvih nosné desky vůči zdvihu hydraulického válce. 

Vyššího zdvihu lze dosáhnout zvětšováním základního rámu, což je nepraktické, a tak se 

využívá víceúrovňového zdvihu. Jednotlivé typy stožárů se nazývají standart, duplex, triplex a 

quadriplex (quadriplex je naprostý speciál a v běžné praxi se s ním lze setkat jen zřídka). Typ 

standart je konstrukce pouze se základním rámem, která nedosahuje velkého zdvihu. U typu 

stožáru duplex je uvnitř základního rámu vnitřní rám. Když zdvih nosné desky dosáhne výšky 

základního rámu, dojde ke zdvihu rámu vnitřního. Stejně funguje stožár triplex ( obr.19). Takto 

lze dosáhnout velkého zdvihu při malé výšce vozíku. [11] 
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Obr. 19 VZV se stožárem triplex [32] 

Zdvih zdvihací desky, při kterém ještě nedochází ke zdvihu rámu, se nazývá volný zdvih. Díky 

volnému zdvihu je možné manipulovat s břemenem, aniž by se zvětšila průjezdná výška vozíku. 

Vozíky s volným zdvihem jsou vhodné pro práci v nízkých prostorách, např. stohování palet 

v kontejneru nebo návěsu kamionu. [11] 

4.5 PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VZV 

Pracovní přídavné zařízení je možné definovat jako pracovní doplněk k VZV umožňující 

mechanizovanou manipulaci konkrétního typu břemene. Z VZV se tak stává specializované, 

většinou jednoúčelové zařízení. Přídavné zařízení se instaluje na zdvihací rám místo vidlice. 

Mezi nejpoužívanější přídavné zařízení patří: [1] 

� prodloužená vidlice – nástavec, který se nasazuje na vidlici, lze tak manipulovat 

s rozměrnějšími břemeny 

� kleštinová vidlice – klepetové kleštiny, které pomocí hydraulického válce a pákové 

soustavy vykonávají pohyb ve svislé rovině, umožňují tak podržení či uvolnění kulatiny 

nebo podobných materiálů 

� nosný čep – nasazuje se na zdvihací desku místo vidlice, umožňuje manipulaci s dutými 

tělesy 
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� jeřábové rameno – rameno s hákem na zavěšení břemen, připevňuje se na zdvihací 

desku, může být pevné, otočné nebo teleskopicky výsuvné 

� lopata (obr. 20) – nádoba na nabírání sypkých hmot, připevněná kyvně ke zdvihací 

desce  

 

Obr. 20 Lopata přídavného zařízení VZV [33] 

� drapák – zařízení se dvěma hřebenovými čelistmi nebo plechovými korbami uloženými 

otočně na čepech, pohyb čelistí obstarává hydraulický válec, který je s nimi spojený 

� posuvné zařízení (obr. 21) – deska s hydraulickým válcem a vidlicí, která se zavěsí na 

zdvihací desku, při paletizaci zpřesňuje nabírání palet posuvem vidlice vpravo nebo 

vlevo, přičemž se vzájemná vzdálenost ramen vidlice nemění, zařízení může být 

konstruováno také tak, že lze měnit vzájemnou vzdálenost ramen vidlice 

 

 

Obr. 21 VZV s posuvným zařízením [34] 
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� svěrací čelist – hydraulicky se svírající čelisti s rovnými plochami na přímé uchopení 

břemen z boku, čelisti mohou mít různou velikost a přítlačnou sílu 

� uchopovač kotoučů – zařízení s velkými svíracími plochami, které jsou přizpůsobené 

tvaru kotoučů papíru (sudů), zařízení je ovládáno hydraulicky a lze ho kombinovat 

s otočným zařízením 

4.6 KOLA MOTORIZOVANÝCH VOZÍK Ů 

Kola malých rozměrů, která jsou vhodná např. pro vozíky s kráčející obsluhou se vyrábějí 

z různých materiálů. Tyto kola mohou být polyamidová, kovová s navulkanizovanou gumou 

(pryží) nebo polyuretanová. Jejich bližší popis je v kapitole 4.2.3 u ručního nízkozdvižného 

vidlicového vozíku. 

Větší kola existují v podstatě se třemi druhy pneumatik. Jde o pneumatiky se vzdušnicemi, 
superelastické a plnopryžové bandážové. Mezi přednosti vzdušnicových pneumatik patří 

možnost jejich použití v náročnějším terénu a dobré tlumení rázů a vibrací. Na druhou stranu 

je nutné hustit pneumatiky na vysoké tlaky a hrozí zde nebezpečí defektu. [12] 

Superelastické pneumatiky (obr. 22 vpravo) jsou tvořeny několika vrstvami pryže. Díky svým 

vlastnostem plně nahrazují vzdušnicové pneumatiky. Jejich použití je vhodné tam, kde hrozí 

rychlé opotřebení pneumatiky a nebezpečí defektu. Vozíky s vysokým zdvihem je nutné 

vybavit superelastickými pneumatikami, v případě vzdušnicových by hrozilo jejich převrácení 

při defektu. [12] 

Plnopryžové bandážové (obr. 22 vlevo) se skládají zpravidla z jedné vrstvy pryže 

navulkanizované na ocelové obruči. Díky svojí konstrukci disponují horší vlastností tlumení 

rázů a vibrací, a proto jsou používány v halách na rovných a hladkých podlahách. Proti 

superelastickým pneumatikám se však jedná o ekonomicky výhodnější variantu, u které také 

nehrozí nebezpečí defektu. [12] 

Pro provozy, kde je kladen důraz na čistotu (potravinářský průmysl), jsou dodávány 

pneumatiky v tzv. „nešpinícím“ provedení. Tyto pneumatiky nezanechávají stopy na podlaze a 

podle výrobce jsou dodávány v bílé, žluté nebo šedé barvě. [12] 

 

Obr. 22 Plnopryžová bandážová pneumatika v nešpinícím provedení (vlevo) a superelastická 

pneumatika [35] 
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4.7 ROZDĚLENÍ MOTORIZOVANÝCH VOZÍKŮ S OBSLUHOU 

Podle účelu dělíme motorové vozíky s obsluhou do 5 základních skupin. Jejich rozdělení je 

dáno normou ISO 5053 (dřívější ČSN 26 8802 „Motorové vozíky – označování typů“). Řadíme 

sem tahače a plošinové vozíky (s pevnou nebo výklopnou plošinou), které patří mezi vozíky 

bez možnosti zdvihu. Mezi vozíky se zdvihacím zařízením patří vozíky nízkozdvižné, 

vysokozdvižné a jeřábové. [13] 

4.7.1 TAHAČE 

Tahač je motorový vozík bez možnosti zdvihu, určený pro horizontální dopravu a sloužící jako 

tažný nebo tlačný prostředek jiných vozidel. Zpravidla se používá na tahání bezmotorových 

přívěsných vozíků. Konstrukčně mohou být tahače řešené jako čtyřkolové nebo tříkolové (obr. 

23), které jsou obratnější v prostoru. U tahačů je hnací zadní náprava a přední je řídící.  

Jedná se o méně zastoupený druh motorového vozíku, častěji se využívají motorové vozíky 

s pevnou plošinou, kdy je možné použít také ložnou plochu vozíku.  Motorové vozíky s pevnou 

plošinou však nejsou dimenzovány na příliš velké tažné síly (tahače jsou běžně schopné tahat 

náklad do 30 t). Tahače jsou dnes využívány zejména v oblasti motorizovaných vozíků bez 

obsluhy (AGV). [1] 

 

Obr. 23 Tříkolový tahač se sedící obsluhou od společnosti Jungheinrich [36] 
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4.7.2 PLOŠINOVÉ VOZÍKY  

Plošinové vozíky dělíme na vozíky s pevnou (obr. 24) a výklopnou plošinou. Nosnou část 

(plošinu) vozíků s pevnou plošinou není možné výškově přestavit. Vozíky s výklopnou 

plošinou jsou vozíky, jejichž nosnou část (plošinu, korbu) je možné sklápět do jedné nebo více 

stran.  

Konstrukčně jsou plošinové vozíky řešené podobně jako tahače, nejsou však schopné vyvinout 

tak velkou tažnou sílu. Zvýšení tažné síly je u těchto vozíků na úkor hmotnosti, kterou na ně 

lze naložit a naopak. Stejně jako u tahačů je zde přední náprava řídící a zadní hnací. Mezi tento 

druh vozíků patří i motorové vozíky s pevnými nebo výklopnými jednoúčelovými nástavbami 

(např. cisternový vozík). [1] 

 

Obr. 24 Motorový vozík s pevnou plošinou od společnosti STILL [37] 

4.7.3 NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY  

Nízkozdvižné vozíky jsou motorové vozíky se zdvihem do 200 mm, které jsou určené 

k horizontálnímu přemisťování břemen (převážně palet). Nízkozdvižné vozíky se vyrábějí ve 

variantách pro stojící, sedící nebo kráčející obsluhu. Nejrozšířenější nízkozdvižné vozíky jsou 

vozíky s kráčející obsluhou, kdy řidič kráčí za nebo před vozíkem a řídí ho pomocí oje. Drtivá 

většina je poháněna elektromotorem. Nosnost se běžně pohybuje do 3 000 kg.  

Konstrukčně můžeme nízkozdvižné vozíky rozdělit na vidlicové a plošinové. Pracovním 

nástrojem nízkozdvižného vozíku je vidlice, určená pro manipulaci zejména s paletami. 

Plošinový vozík je používán na přemisťování kusového materiálu nebo výrobků. Speciálním 

případem nízkozdvižného vozíku je vozík portálový (při manipulaci se vozík nachází nad 

břemenem). [1] 
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4.7.4 VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY  

Vysokozdvižné vozíky jsou motorové vozíky s vysokým zdvihem, tj. minimálně 1 200 mm. 

Jsou určené na zdvihání, stohování, ložné operace a přemisťování břemen. 

Jelikož se jedná o nejrozšířenější skupinu motorových vozíků, existuje více konstrukčních 

provedení. Vysokozdvižné vozíky lze dělit podle různých kritérií jako jsou druh pohonu 

(spalovací motor, elektromotor, hybridní pohon) nebo umístění obsluhy. Podle umístění řidiče 

se dělí na vozíky se sedící, stojící (obr. 26) a kráčející (obr. 25) obsluhou. Vozíky se stojící a 

kráčející obsluhou jsou zpravidla v akumulátorovém provedení, mají menší nosnosti, nižší 

pojezdové rychlosti a jsou určené pro manipulační operace uvnitř hal. 

 

           Obr. 25 VZV s kráčející obsluhou [38]        Obr. 26 VZV se stojící obsluhou [39] 

ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK  

Čelní vysokozdvižný vozík je nejrozšířenějším prostředkem skupiny vysokozdvižných vozíků, 

díky širokým možnostem využití. Jde zpravidla o vozík se sedícím řidičem. Na čele vozíku je 

nainstalované zdvihací zařízení, na jeho zádi je protizávaží. U vozíků s elektropohonem 

zastupují protizávaží díky značné hmotnosti akumulátorové baterie. Čelní vysokozdvižné 

vozíky jsou vyráběny ve tříkolovém (obr. 27) a čtyřkolovém provedení. Provedení se třemi koly 

má menší poloměr otáčení, což zlepšuje obratnost vozíku, ale je vhodné pouze pro vozíky 

s menší nosností. Hnací náprava je vždy přední, zadní náprava je řídící. Pro nižší výkony a 

nosnosti jsou používány vozíky s elektromotorickým pohonem, pro větší výkony a nosnosti 

jsou dělány vozíky se vznětovým motorem. Tabulkové srovnání čelních VZV dvou známých 
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výrobců s různými pohony a s nosností do 3 500 kg je v příloze (viz PŘÍLOHA 2). Vozíky je 

možné vybavit přídavnými zařízeními zmíněnými v kapitole 4.5. [3] 

 

Obr. 27 Akumulátorový tříkolový VZV [40] 

Vzhledem k velkému množství výrobců a univerzálnosti využití jsou vozíky vyráběny v 

širokém rozsahu nosností, výšek zdvihu a pojezdových rychlostí. Extrémním případem této 

skupiny jsou klasické (výtahové) kontejnerové manipulátory, které mají nosnost okolo 10 000 

kg a výšku zdvihu až 20 m. [3] 

BOČNÍ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK  

Vidlice bočního VZV se vysouvá do boku mimo půdorys vozíku (směr kolmý ke směru pohybu 

vozíku). Vozík bývá vybaven plošinami na odložení materiálu (obr. 28), což je vhodné kvůli 

stabilitě vozíku a přepravovaného břemene za jízdy. Boční VZV je určený k manipulaci s 

dlouhými kusovými břemeny, kdy délka manipulovaného břemene přesahuje průjezdní šířku. 

[1] 

 

Obr. 28 Boční VZV [41] 
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VOZÍK S KŘÍŽOVÝM POJEZDEM  

Jinak nazývaný také jako čtyřcestný vozík. Všechny kola se mohou otáčet kolem své osy a 

vozík tak může měnit směr jízdy pod úhlem 90°. Vozík je určený pro manipulaci s břemeny 

v úzkých prostorách. V dnešní době často nahrazuje boční VZV, neboť může přepravovat jak 

dlouhá, tak i krátká břemena. [1] 

SKLADOVÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY – RETRAKY  

Vozíky určené pro manipulaci s břemeny ve velkých výškách (obr. 29). Pro lepší přehlednost 

může být současně s břemenem zdvihána také kabina s řidičem (vychystávací vozíky). Svojí 

konstrukcí jsou uzpůsobeny pro provoz ve velmi úzkých uličkách. U těchto vozíků je nutný 

malý poloměr otáčení, a proto se vyrábějí hlavně tříkolové. 

Jedná se o vozíky určené pro přímou kompletaci ze skladovacích míst. V provedení, kdy je 

zdvihána celá kabina, se při kompletaci manipulátor pohybuje k jednotlivým skladovacím 

místům, ze kterých přímo z vozíku vychystává požadované zboží. Nosnost retraků je až 2 000 

kg a výška zdvihu 12 m. [3] 

 

Obr. 29 Vychystávací vozík s kabinou bez možnosti zdvihu [42] 
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REGÁLOVÉ ZAKLADA ČE 

Vozíky určené pro manipulaci ve velmi velkých výškách. Na podvozku je umístěna kolmá 

nosná konstrukce, která dosahuje stejné výšky jako obsluhované regály (maximálně cca 40 m). 

Po nosné konstrukci se zdvihá celá kabina i s obsluhou. Horní část nosné konstrukce se 

pohybuje po dvou kolejích s vedením v horní hraně regálových konstrukcí. Zakladače mohou 

být instalovány pro každou uličku samostatně nebo je možné je mezi jednotlivými uličkami 

přemisťovat.  

Vidle u těchto vozíků mohou být na otočném mechanismu, který umožňuje jejich otočení o 

180°. Díky tomu je možné zakládání do regálů po obou stranách uličky. Zakládání do regálu se 

provádí posuvem vidlí kolmo ke směru pohybu vozíku. U zakladačů s nesenou obsluhou se 

rychlost zdvihu pohybuje od 0,4 do 0,7 m/s, rychlost pojezdu od 1,2 do 2,3 m/s. V případě 

automatizace regálových systému jsou zakladače bezobslužné a disponují vyššími pojezdovými 

rychlostmi. [3] 

Mezi další typy VZV patří např. obkročný (kola podvozku jsou umístěna po stranách břemene) 

nebo portálový (ložný prostor mezi koly, vozík při manipulaci zajíždí nad manipulované 

břemeno a uchopuje ho hydraulicky ovládanými čelistmi) vozík. [1] 

4.7.5 JEŘÁBOVÉ VOZÍKY  

Jeřábový vozík je určený ke zdvihání a přemisťování břemen o menší hmotnosti na krátké 

vzdálenosti. Jejich výhodou je nižší pořizovací hodnota než u klasického jeřábu. [1] 

Do této kategorie vozíků lze zařadit kontejnerové teleskopické manipulátory. Na robustním 

podvozku je umístěno výsuvné rameno, které je schopné manipulovat s kontejnerem až do 

hmotnosti 50 t. Nosnost manipulátoru klesá s výsuvem ramene. Výhodou těchto manipulátorů 

je vyšší pojezdová rychlost, která je až 45 km/h. 

Tento typ vozíku dnes už téměř není využívaný. Pro potřeby menšího zdvihu je výhodnější 

použít přídavné zařízení pro VZV. V případě většího zdvihu je vhodné využít autojeřáb.
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5 MOTORIZOVANÉ VOZÍKY BEZ OBSLUHY (AGV) 
AGV (Automatic Guided Vehicle) jsou vozíky s vlastním pohonem, které jsou schopny 

manipulovat s materiálem bez lidské obsluhy. V současné době jde o nejvíce rozvíjející se 

skupinu vozíků pro manipulaci zejména ve velkých výrobních závodech. 

Vynález prvního AGV je datován v roce 1953 v USA. Vozík byl veden pomocí elektricky 

vodivého pásu, který byl umístěn v podlaze (obr. 30). Tento typ navigace je dnes znám jako 

indukční. První AGV v Evropě vstoupili na trh v roce 1956. Jejich navigace byla realizována 

barevným pruhem na podlaze, který byl snímán optickým senzorem (optická navigace). 

Postupem času docházelo k vývoji výpočetní a senzorické technologie, která byla aplikována 

také do oblasti AGV. Celkově lze historii vývoje automaticky vedených vozíků rozdělit do čtyř 

období (1953-1970, 1970-1990, 1990-2010, 2010-současnost). [6] 

 

Obr. 30 Jeden z prvních AGV vozíků (tahač s pěti přívěsnými vozíky) [6] 

5.1 NAVIGACE AUTOMATIZOVANÝCH VOZÍK Ů 

Jednou z možností, jak automatizované vozíky rozdělit, je typ navigace. Hlavními úkoly 

navigace jsou určit: [6] 

� kde se vozík nachází 

� kam má vozík pokračovat, když se neobjeví něco, co by nutilo změnit jeho směr 

� co je potřeba udělat, aby vozík bezpečně dorazil na místo určení 

AGV vozík se pohybuje v rámci pevného souřadnicového systému, který může představovat 

například sklad nebo výrobní hala. Souřadnicový systém vozíku je umístěn na vozíku 

samotném, obvykle ve středu vozíku, v jeho těžišti případně ve středu jedné z jeho náprav. 

Tento „mobilní“ souřadnicový systém nepopisuje pohyb vozíku ale spíše pohyb ve vztahu 
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k vozíku. Pevný souřadnicový systém, nazývaný také jako globální souřadnicový systém, má 

počátek na stropě haly nebo v jednom z rohů. AGV vozík je pak provozován výhradně v oblasti 

globálního souřadnicového systému. [6] 

Vertikální souřadnice slouží většinou pouze k určení výšky vozíku. V případě mezipatrové 

dopravy lze pak hodnotu vertikální souřadnice zjednodušit pouze na číslo patra. [6] 

Navigaci dělíme na: [6] 

� S řídícími prvky umístěnými na podlaze 

� Optická navigace 

� Indukční navigace pasivní 

� S řídícími prvky umístěnými v podlaze 

� Indukční navigace aktivní 

� Magnetická navigace 

� Laserová navigace  

� Satelitní navigace (GPS) 

5.1.1 OPTICKÁ NAVIGACE  

Optická navigace (viz obr. 31) je realizována pomocí barevného pásku, který je nalepený na 

podlaze. Barevně musí být jasně rozeznatelný od podlahy. Optický snímač používá algoritmy 

detekce hran pro výpočet vodících signálů pro řídící motor. Dnes běžně používané zpracování 

signálů umožňuje rozpoznání i velmi poškozených stop. [6] 

Optická navigace je nejjednodušším a nejlevnějším typem navigace. Čáry jsou lehce 

rozpoznatelné pro personál a je možné přes ně přejíždět jinými vozíky. Přejíždění čar a 

nečistoty mohou barevný pásek znehodnotit. Jeho oprava však není náročná ani drahá, to samé 

platí pro rozšiřování a změnu tras. 

 

Obr. 31 Princip optické navigace [43] 
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5.1.2 INDUKČNÍ NAVIGACE  

Indukční navigace funguje na podobném principu jako navigace optická. Dělíme mi ji na 

aktivní a pasivní indukční navigaci. 

Aktivní induk ční navigace (viz obr. 32) má vedení realizované pomocí vodiče, kterým je 

veden proud. Tento vodič je umístěn v podlaze. Uspořádání je rozdělené na několik 

samostatných oddílů, které lze zapnout jednotlivě. Pod vozíkem jsou umístěny dvě cívky, které 

jsou na sebe kolmé. Proud protékající vodičem v podlaze vytváří rozdílné proudy na obou 

cívkách. Rozdíl proudů na cívkách je meřítkem odchylky vozíku od vodící stopy. Řídící motor 

tuto odchylku vyrovnává negativní zpětnou vazbou. Příkazy jsou vozíku udělovány změnou 

frekvence střídavého proudu. [6] 

Výhodou aktivní indukční navigace vůči optické je umístění vodiče v podlaze, v provozu tak 

nehrozí jeho poškození. Zabudování vodiče do podlahy je však náročnější a dražší. Vodící 

dráhy pak není lehké měnit. Další velkou výhodou aktivní indukční navigace je možnost 

napájení vozíku pomocí elektromagnetické indukce. 

 

Obr. 32 Princip aktivní indukční navigace [43] 

Pasivní indukční navigace má vodící dráhu realizovanou pomocí kovového pásu o šířce 5 až 

10 cm, který je připevněný na podlaze. Pod vozidlem je umístěný snímač, který se skládá ze 

dvou až tří senzorů magnetického pole. Snímač detekuje kovový pás a reaguje na změnu pole 

řídícím motorem. Místo kovového pásu je možné použít jednoduché kovové proužky. Čtecí 

vzdálenost je obvykle 10-30 mm. [6] 
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5.1.3 MAGNETICKÁ NAVIGACE  

Magnetická navigace (viz obr. 33) je považována za „volnou“ navigaci. Vozík není veden 

pomocí vodících čar, ale pomocí značek umístěných v podlaze, které slouží jen pro určení 

polohy. Značky jsou realizovány permanentními magnety válcového tvaru o průměru 8-20 mm 

a délce 5-30 mm. Magnety mohou být umístěné v řadě za sebou nebo v mřížce. Umístění 

v mřížce zlepšuje flexibilitu vozíku. Magnetickou navigací lze dosáhnout velké přesnosti, ta 

závisí na tom, v jakým rozestupech se rozmístí značky. Při umístění v řadě za sebou jsou 

rozestupy zpravidla od 1 do 10 m. Při umístění v mřížce jsou rozestupy menší, než je šířka 

vozíku. Magnety jsou snímány magnetickými senzory umístěnými na podvozku vozíku. 

Nasnímaná data jsou vyhodnocena procesorem, který určí polohu vozíku. [6] 

Stejně jako u aktivní indukční navigace je zde výhodou, že není znečišťována vodící dráha 

vozíku. Počáteční investice jsou poměrně nákladné, jejich hodnota je závislá na stupni přesnosti 

navigace (rozestupy mezi magnety). Magnetická navigace je při mřížkovém rozmístění velice 

flexibilní a je vhodná také pro venkovní použití. 

 

Obr. 33 Princip magnetické navigace [43] 

5.1.4 LASEROVÁ NAVIGACE  

Laserová navigace (viz obr. 34) je nejvýznamnějším představitelem volné navigace a hlavním 

konkurentem navigace magnetické. [6] 

Pro správné fungování laserové navigace je nutné umístit na stěny a sloupy reflektory nad 

úroveň hlav pracovníků (mohou být realizovány nalepením reflexního pásku na stěnu). 

V závislosti na použitém postupu (s nebo bez přímého měření vzdálenosti) musí být vždy 

viditelné alespoň dva nebo tři reflektory. Z vozíku jsou vysílány laserové paprsky, kterými je 

skenováno okolí. Paprsky odražené od reflektorů snímá laserový snímač a průběžně tak měří 

polohy reflektorů vůči vozíku. Poloha ve formě souřadnic je zpracována počítačem vozíku, 
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který tak neustále opravuje odchylku od naprogramované trasy. Odchylka může být způsobena 

tolerancemi geometrie vozíku, různými zatíženími, opotřebením kol atd. [6] 

Trasa je do paměti vozíku naprogramována, případně vytvořena výukovou jízdou. V takovém 

případě si vozík ukládá do paměti („učí se“) trasu, po které se pohybuje. [6] 

Laserová navigace je poměrně přesná a při jejím zavedení není třeba nic zabudovávat do 

podlahy. Na druhou stranu je potřebné po stěnách a sloupech rozmístit reflektory. Ve velmi 

členitém prostoru může mít laserová navigace problémy, tento problém bývá řešen její 

kombinací s navigací magnetickou. Systém kombinace více navigací se nazývá multinavigace 

(vozíky využívají nejvhodnější systém v závislosti na své poloze).  

 

Obr. 34 Princip laserové navigace [43] 

5.1.5 SATELITNÍ NAVIGACE (GPS) 

Všechny výše zmíněné typy navigace patří mezi pasivní, které nejsou dostačující pro velké 

nebo otevřené oblasti.  

Princip určení polohy satelitní navigace je založený na měření vzdálenosti mezi GPS 

přijímačem na vozíku a satelitem na oběžné dráze (viz obr. 35). Pro fungování je důležité, aby 

bylo mezi GPS přijímačem a satelitem jasné zorné pole. GPS navigace je tak vhodná do 

otevřených prostor. [6] 
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Obr. 35 Princip GPS navigace [43] 

V zastavěných prostorách (v halách, mezi budovami) se používá tzv. LPR (Local Positioning 

Radar) (viz obr. 36). Uvnitř těchto prostor jsou pevně umístěny rádiové majáky, které plní 

funkci satelitů. Tento systém je podstatně menší a přesnější než dražší GPS, který jen obtížně 

dosahuje přesnosti ± 10 cm (obvykle více). Při promyšleném rozmístění majáků lze plně pokrýt 

celou oblast. [6]  

 

Obr. 36 Princip LPR navigace [43] 

Výhodou satelitní navigace je její použití ve venkovních prostorách, jde však o poměrně 

nepřesný typ navigace. 

Tabulkové srovnání jednotlivých typů navigací v příloze (viz PŘÍLOHA 3). 
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5.2 ŘÍZENÍ AUTOMATIZOVANÝCH VOZÍK Ů 

Systém řízení automatizovaných vozíků je složen hardwarových a softwarových částí. Celý 

systém je řízen počítačovým programem, který běží na jednom nebo více počítačích. Tento 

program hromadně koordinuje AGV vozíky a začleňuje je do chodu podniku. Vozíky mezi 

sebou komunikují na základní úrovni nebo vůbec a samy také nevykonávají žádná rozhodnutí. 

Tato rozhodnutí za ně vykonává nadřazený řídící systém. Kontakt mezi vozíkem a nadřazeným 

systémem je zprostředkován sítí LAN. Bezdrátové komunikační systémy neposkytují pouze 

komunikaci mezi řídícím systémem a vozíky, ale je do nich možné integrovat nástroje pro 

ovládání dalších periferních zařízení (automatické otevírání dveří, výtahů). Z výrobních linek 

řídící systém získává informace, na základě kterých je schopný vyhodnotit, zda je potřebné 

například odebrat břemeno. [6] 

Příkazy do řídícího systému lze zadávat několika způsoby: [6] 

� personál obsluhy řídícího systému 

� zařízení na sběr provozních dat 

� hostitelské počítačové systémy (např. systém plánování výroby) 

� automatické přenosové stanice, obráběcí stanice, stanice nakládky a překládky 

Přepravní příkazy jsou zadávány pod určitým ID (označením), zdrojem příkazu a dalšími 

informacemi. V případě potřeby je určena priorita, s jakou má být příkaz vykonán. [6] 

Personál obsluhy řídícího systému může zadané příkazy vizualizovat v prostředí programu a 

následně analyzovat. Celý proces řízení je možné v programu také předem nasimulovat (obr. 

37). [6] 

 

Obr. 37 Prostředí programu TransportControl [50] 
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5.3 POHON AGV 

O pohon AGV vozíku se stará elektromotor. Ten může být napájený přes vysokofrekvenční 

kabel nebo z akumulátorové baterie. 

Vysokofrekvenční vozíky (indukční) jsou vozíky, jejichž napájení je založené na principu 

indukce. Pod dráhou pohybu vozíku je uložený kabel napájený elektrickým proudem o vysoké 

frekvenci. V okolí kabelu vzniká elektrické pole, které v přijímacím zařízení (cívkách) vozíku 

indukuje elektrický proud následně vedený do elektromotoru. Mobilita vysokofrekvenčních 

vozíků je omezena pouze na dráhu kabelu, často se tak dovybavují akumulátorovou baterií. 

Tento typ pohonu se používá u vozíků s aktivní indukční navigací. [1] 

Akumulátorová baterie se dnes využívá u většiny automatizovaných vozíků, jejichž 

nespornou výhodou je vysoká mobilita a flexibilita při práci. Nevýhodou akumulátorové baterie 

je velká hmotnost, kterou však lze využít jako protiváhu (zejména u vysokozdvižných vozíků). 

Další nevýhodou akumulátorové baterie je její dobíjení, případně výměna. U AGV vozíků však 

nemusí jít až o tak velký problém, kdy je možné vybrat mezi různými druhy dobíjení. 

Mezi různé druhy dobíjení patří: [44] 

� Trickle charge (mezidobíjení) – v případě, že je baterie vybitá nebo je vozík neaktivní, 

tak dojede do nabíjecí stanice a automaticky se připojí k dobíjecímu systému 

� Poloautomatická výměna baterie – postup výměny se uskutečňuje za přítomnosti 

operátora 

� Automatická výměna baterie – postup výměny se uskutečňuje bez přítomnosti 

operátora 

Automatizovaný vozík je obvykle vybaven dvěma motory, jedním pro trakci a druhým pro 

řízení. Oba jsou spojené s hnacím kolem. Motory mohou být různých typů dle specifikovaných 

požadavků: [44] 

� Stejnosměrný motor  – v současné době nejčastěji používaný typ motoru v oblasti 

AGV, je však náročný na údržbu 

� Asynchronní motor – vyžaduje minimální údržbu, jelikož neobsahuje kartáče 

� Synchronní motor s permanentními magnety – motor s minimálními nároky na 

údržbu neobsahuje kartáče), kompaktnější rozměry než ostatní typy 

Zdvih AGV vozíku je realizován pomocí elektromotoru připojeného ke šneku, není zde použit 

hydraulický zdvih. [44] 
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5.4 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

AGV vozíky se často pohybují mezi lidmi a jinými dopravními prostředky, proto musí být 

vybaveny bezpečnostními prvky, které zamezují riziku kolize. Je nutné, aby tyto prvky 

odpovídaly bezpečnostním normám. Z hlediska bezpečnosti je legislativa v Evropské unii 

nejpřísnější na světě. [6] 

Stejně jako u všech strojů je i u AGV vozíků nouzový vypínač. Ten musí být pro každého 

rozpoznatelný a snadno přístupný. Pokud je vypínač aktivován, vozidlo okamžitě zastaví a 

zůstane zastaveno, dokud není vypínač resetován. [6] 

Je důležité, aby bylo okolí informováno o provozu vozíku. Pro tento účel mají vozíky obecně 

kombinaci optických (otočná výstražná světla) a akustických varovných signálů. Jsou zde také 

zahrnuty například blinkry, které indikují změnu směru stejně jako u automobilu, ale 

s akustickou podporou. [6] 

Mechanické nezávislé provozní brzdy zajišťují řádné zastavení. Provozní brzdy jsou navrženy 

tak, že nejsou aktivovány, pokud jim je dodávána energie. Pokud je nutné v případě nebezpečí 

vozík zastavit, dojde k přerušení dodávky energie, což způsobí okamžité brzdění (opačný 

princip, než je u standartních brzd v automobilovém průmyslu). [6] 

Nezbytný je systém ochrany osob. Tento systém musí zajistit, aby lidé nebo objekty umístěné 

v cestě vozíku a jeho nákladu byli spolehlivě rozpoznány. Pokud dojde k rozpoznání překážky, 

musí vozík bezpečně zastavit nebo přizpůsobit svoji rychlost a předejít tak zranění osob nebo 

poškození předmětů. Mechanické ochranné systémy reagují na kontakt. Jsou navrženy 

například jako plastové nebo měkké pěnové nárazníky. Bezkontaktní senzory skenují ohrožené 

oblasti v okolí vozíku za použití laseru, radaru, infračerveného záření, ultrazvuku nebo 

kombinací několika technologií. [6] 
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5.5 TYPY AUTOMATIZOVANÝCH VOZÍK Ů 

AGV vozíky existují stejně jako motorizované vozíky s obsluhou v různých provedeních. 

Rozdíl je zde zejména v tom, že místo pro obsluhu je zde nahrazeno navigačním systémem, 

bezpečnostními senzory atd. Vozíky tak můžeme dělit podobně jako předchozí skupinu. 

Mezi vyráběné typy patří: 

� vidlicové vozíky 

� nízkozdvižné 

� vysokozdvižné (obr. 38) 

� vozíky s palubním dopravníkem 

� montážní vozíky 

� tahače 

� tahací provedení 

� podbíhací provedení 

 

 

Obr. 38 Popis vysokozdvižného AGV vozíku [45 upravený] 
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6 VOLBA TYPU PRŮMYSLOVÉHO VOZÍKU  
Při volbě průmyslového vozíku jsou rozhodující nejenom ekonomická kritéria, ale je nutné 

přihlédnout také na technické a provozní parametry. [1] 

Při výběru je důležité ujasnit si pro jaký účel je vozík pořizován, s jakým objemem materiálu 

je nutné manipulovat, v jakém prostoru se bude vozík pohybovat a další. Při výběru je vhodné 

obrátit se na výrobce manipulační techniky, který je dnes schopný navrhnout komplexní řešení 

jak pro velké výrobní závody, tak také pro menší podniky. 

Mezi hlavní technická a provozní kritéria volby patří:  

Přítomnost obsluhy – pro velké provozy, kde dochází k manipulaci s velkým množstvím 

materiálu může být výhodnější použití bezobslužných vozíků. 

Pracovní činnost – je například neefektivní použít VZV tam, kde není třeba manipulovaná 

břemena stohovat. 

Druh pohonu – vhodnost pohonu je dána provozními podmínkami. Při menší četnosti operací 

s lehkými břemeny postačí ruční vozík. Pro použití v interiéru je vhodnější použití 

akumulátorového vozíku, pro větší výkony   je nutné použít vozík se vznětovým motorem. 

Nosnost – musí být stejná nebo vyšší než hmotnost manipulovaného břemene. Není však 

vhodné vozík zbytečně předimenzovat. 

Rychlost – rozhodující je dopravní vzdálenost, četnost používání vozíku, kvalita povrchu. 

Rozměry  – je nezbytné volit velikost tak, aby byl dodržen bezpečný průjezd uličkami, vraty. 

Možnost použití přídavných zařízení –  nevyrábějí se pro všechny typy vozíků. 

Jednotnost typu – z hlediska oprav a údržby by každá organizační jednotka měla obsahovat 

co nejmenší počet různých typů vozíků. 

Školení obsluhy – pro práci s motorizovanými vozíky je nutné pravidelné školení obsluhy, 

případně také řidičský průkaz. Při použití např. ručního plošinového vozíku není třeba obsluhu 

proškolit. 

Mezi ekonomická hlediska výběru patří: 

Cena – je ovlivněna spoustou faktorů, jako jsou například značka, typ vozíku, výkon či výbava. 

Provozní náklady – mezi provozní náklady patří například mzda obsluhy vozíku, pohonné 

hmoty, pravidelný servis, oprava v případě poruchy aj. 
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7 VÝROBCI 
Výrobou průmyslových vozíků pro manipulaci se zabývá řada společností. Většina z nich 

nabízí pro své zákazníky komplexní řešení v oblasti manipulace s materiálem. Častá je možnost 

výroby manipulační techniky na míru dle požadavků zákazníka a následný pravidelný servis. 

Snahou dnešní doby je směřování k celkové automatizaci manipulace, na což musí reagovat 

také výrobci. 

Mezi nejznámější výrobce manipulační techniky patří: 

� BALKANCAR (Bulharsko) – vysokozdvižné vozíky, tahače, retraky, ruční vozíky 

� BELET (Česká republika) – ruční vozíky, vysokozdvižné vozíky, nízkozdvižné vozíky 

� BT (Švédsko) – ruční vozíky, retraky, regálové zakladače, tahače 

� CATERPILLAR (USA) – vysokozdvižné vozíky 

� CEIT (Slovensko) – AGV  

� CLARK (USA) – vysokozdvižné vozíky, tahače, retraky 

� DESTA (Česká republika) – vysokozdvižné vozíky 

� HYSTER (USA) – vysokozdvižné vozíky, kontejnerové manipulátory 

� JUNGHEINRICH (Německo) – ruční vozíky, vysokozdvižné vozíky, retraky, AGV 

� KOMATSU (Japonsko) – vysokozdvižné vozíky 

� LINDE (Německo) – vysokozdvižné vozíky, ruční vozíky, retraky, tahače 

� MITSHUBISHI (Japonsko) – vysokozdvižné vozíky 

� NISSAN (Japonsko) – vysokozdvižné vozíky 

� STILL (Německo) – ruční vozíky, vysokozdvižné vozíky, retraky, tahače, AGV 

� TOYOTA (Japonsko) – vysokozdvižné vozíky, retraky, regálové zakladače 

� YALE (USA) – ruční vozíky, vysokozdvižné vozíky, tahače, retraky 

� a další…
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8 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ V OBLASTI VOZÍK Ů PRO MANIPULACI  
Lze očekávat, že vývoj v oblasti manipulační techniky povede směrem plně automatizovaných 

prostředků. Provoz těchto prostředků je rychlý a plynulý, vozíky mohou pracovat téměř 

nepřetržitě a odpadají zde náklady na obsluhu navzdory větší počáteční investici. Nesmírnou 

výhodou automatizovaných vozíků je téměř nulová chybovost a riziko kolize omezením 

lidského faktoru. 

V oblasti AGV vozíků dochází a do budoucna bude dále docházet ke zdokonalování 

navigačních systémů a není možné vyloučit, že dojde k vývoji zcela nového navigačního 

systému, který by spojil výhody všech dosud známých možností navigace. Pořízení 

automatizovaných prostředků je dnes výhodné a cenově dostupné zejména pro velké 

společnosti. Do budoucna lze očekávat snahu výrobců automatizovaných systémů pro 

manipulaci zpřístupnit tyto systémy také menším zákazníkům.  

Z hlediska pohonu vozíků se bude vývoj ubírat zejména směrem elektrických pohonů, které už 

dnes vytlačují pohony na LPG případně zemní plyn. Přestože jsou spalovací motory někde stále 

nezbytné, přestává pomalu platit, že vozíky s elektrickým pohonem jsou výhradně pro vnitřní 

použití. Největší slabinou elektrických pohonů je akumulátorová baterie, zejména její výdrž a 

rychlost nabíjení. Značné pokroky tak přijdou se zdokonalováním akumulátorových baterií. 

Budoucností jsou bezpochyby také hybridní pohony.  

Důležitým tématem je rekuperace energie. Jde přeměnu kinetické energie na energii 

elektrickou, která je zpětně využitelná. Značně tak vzrůstá účinnost. Rekuperace energie je dnes 

využívána hlavně v automobilovém průmyslu, ale začíná se uplatňovat už i v oblasti 

manipulační techniky. 

V dnešní době také značně stoupá obliba tzv. dronů. Jedná se o bezpilotní letouny, které jsou 

schopné pohybovat se samostatně pomocí předem naprogramovaných tras nebo pomocí 

dynamických autonomních systémů.  Začlenění dronů do výroby je využíváno už dnes při 

inventarizaci. Lze očekávat jejich použití také pro manipulační operace. Výhodou dronů by 

mohla být zejména jejich rychlost a pohotová reakce na změny v manipulačním procesu. 

Vizí budoucnosti jsou výrobní závody a sklady, kde budou probíhat veškeré manipulační 

operace a výroba zcela bez lidského zásahu a při minimálních nákladech na energie. 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo provést rozbor rešeršního typu shrnující přehled poznatků v problematice 

řízených průmyslových vozíků, určených pro manipulaci s materiálem ve výrobním závodě. 

Hlavní část práce je věnována rozdělení průmyslových vozíků, popisu jejich konstrukce a 

technických a provozních parametrů. Vozíky byly přehledně rozděleny na bezmotorové a 

motorizované s obsluhou a bez obsluhy. 

V případě bezmotorových vozíků se jednalo spíše o popis jednotlivých známých typů, zejména 

ručního nízkozdvižného vidlicového vozíku, který je v této skupině nejrozšířenější.  

Motorizované vozíky jsou dnes nezbytnou součásti každého výrobního závodu a skladu. Podle 

druhu pohonu rozlišujeme typy se spalovacím motorem a elektromotorem. Obecně platí, že 

spalovací motory jsou používány pro větší výkony, elektromotory jsou vhodnější do 

uzavřených prostor. Přenos energie hnacím ústrojím může být realizován čtyřmi způsoby. 

Mechanický přenos už v dnešní době využíván není a je nahrazen účinnějšími možnostmi. Pro 

vozíky se spalovacími motory je v zásadě využíváno hydrodynamického a hydrostatického 

přenosu energie, u prostředků s elektromotorem se aplikuje elektrický přenos energie. Pohon 

zdvihacího zařízení může být hydraulický, případně elektrický. Z hlediska typu je větší 

pozornost věnována vysokozdvižným vozíkům. 

Poslední skupinou jsou AGV vozíky. Jedná se o prostředky, které jsou schopny manipulovat 

s materiálem bez lidské obsluhy. Navigaci, s jejíž pomocí jsou vozíky vedené, rozdělujeme na 

optickou, indukční, magnetickou, laserovou a satelitní. Mezi důležité části automaticky 

vedených vozíků patří bezpečnostní prvky, které zaručují jeho plynulý a bezpečný provoz.  

Závěrečná část je věnována předpokladům dalšího směřování v oblasti vozíků pro manipulaci 

s materiálem. Lze předpokládat, že další vývoj v této oblasti povede ke zdokonalování zejména 

AGV prostředků. Budoucností jsou výrobní závody a sklady, kde veškeré úkony probíhají zcela 

bez lidského zásahu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

AGV [-] Automatic Guided Vehicle 

CNG [-] Compressed Natural Gas 

GPS [-] Global Positioning System 

ID [-] IDentification 

LAN [-] Local Area Network 

LNG [-] Liquid Natural Gas 

LPG [-] Liquid Petroleum Gas 

LPR [-] Local Positioning Radar 

VZV [-] Vysokozdvižný vozík 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
PŘÍLOHA 1  Schéma rozdělení průmyslových vozíků 

PŘÍLOHA 2  Srovnání VZV s nosností do 3 500 kg 

PŘÍLOHA 3  Srovnání navigace AGV vozíků
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1:  Schéma rozdělení průmyslových vozíků 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 2:  Srovnání VZV s nosností do 3 500 kg [46], [47], [48], [49] 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 3 : Srovnání navigace AGV vozíků [43] 

 


