
Aktuální ekonomická situace České republiky nahrává tomu, že se 
strojírenství daří. Pro strojírenské firmy je však důležitý export. Vedle 
perfektní intralogistiky je  pro ně důležité zvládnout logistické toky mimo 
firmu a Českou republiku.

Logistika 
        pro 
 strojírenství



Partneři přílohy:

Vyhledejte si přílohu v elektronické 
podobě a zapojte se do diskuse na 
www.systemylogistiky.cz

www.yale.cz,
+420 267 090 140.

VYROBENO V EUdostupné

MALÉ ČESKO
PRO STROJÍRENSKÉ FIRMY
Sedm z deseti strojírenských fi rem v České republice uvažuje o rozšíře
ní svých exportních teritorií. Vyplývá to ze Studie českého strojírenství 
zpracované analytiky ze společnosti CEEC Research. Za nejvyhledá
vanější oblasti pro expanzi ředitelé společností označují Evropu, Asii 
i Střední východ. Největší výzva spočívá ve vyrovnání se s tvrdou kon
kurencí a zvládnutí administrativních nároků spojených se vstupem na 
jednotlivé trhy. Nejméně problémů činí neznalost české značky nebo 
málo významná tradice.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
foto: Martin Mašín
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ZZjištění statistiků i výzkumných společností 
vcelku jednoznačně potvrzují, že export je 
pro české strojírenství klíčový. Od dynamiky 
jeho růstu se odvíjí stav velké části české 
ekonomiky a v neposlední řadě výkony lo-
gistických fi rem, přepravních a dopravních 
společností. Zpracovatelský průmysl, jehož 
je strojírenství součástí, ostatně vloni vyká-
zal více než 7% růst.

Další trend, který potvrdil loňský rok a sou-
zní i s dosavadním letošním vývojem, spočí-
vá v přesunu sofi stikovanějších technologií 
do České republiky. Etablované fi rmy na 
západních trzích sem stále více přesouvají 
výroby, které byly doménou Německa, Fran-
cie nebo Švýcarska. V domovských zemích 
si ponechávají většinou vývoj nebo obchod-
ní oddělení. Není ale výjimkou, že i v Čes-
ku se rodí R&D centra nebo aspoň fungují 
konstrukční a vývojové týmy. Někdejší ryze 
výrobní závody také přebírají obchodní ak-
tivity, a to včetně velkých klíčových hráčů. 
Česká republika tím ve strojírenství potvr-

zuje pověst destinace s kvalitní produkcí při 
vynaložení relativně nízkých nákladů.

Za odvrácenou stranu naznačeného vývoje 
může být považována nízká mzdová úroveň 
zejména u subdodavatelských subjektů. 
Tlak na zvyšování mzdových nákladů při 
současné stagnaci marží může být potenci-
ální hrozbou pro takové fi rmy. Některé z nich 
si tuto skutečnost uvědomují a rezignují na 
výběrová řízení u nejjednodušších výrobků 
s minimální přidanou hodnotou. Proto se 
i taková produkce od nás někdy přesouvá 
do dalších zemí – zejména na Balkán.

Dobře fungující české strojírenství s dlouhou 
tradicí i stále se zlepšující pověstí v západ-
ní Evropě čelí také další výzvě: nedostatku 
kvalifi kované pracovní síly. Učňovské obory 
a technické vzdělání všeobecně není mezi 
velkou částí mladých příliš populární. Strojí-
renské podniky proto staví na starších a zku-
šených pracovnících, kteří ale už dosahují 
důchodového věku, nebo se snaží hledat 

pracovní síly v zahraničí. Naděje přichází 
také v budování vlastních vzdělávacích nebo 
školicích projektů. Zkušenost ukazuje, že se 
neprojevují jednorázové projekty (často ta-
kové, které byly fi nancovány z evropských 
peněz), nýbrž dlouhodobá spolupráce se 
školami, která ale začíná už na základních 
školách. Firmy pak často fi nančně, materiá-
lově nebo kompetencemi podporují zájmové 
obory na vybraných školách.

Díky širší nabídce nosností 2-3 tuny poskytuje nová řada Díky širší nabídce nosností 2-3 tuny poskytuje nová řada Díky širší nabídce nosností 2-3 tuny poskytuje nová řada Díky širší nabídce nosností 2-3 tuny poskytuje nová řada 
vysokozdvižných protizávažových vozíků se spalovacími vysokozdvižných protizávažových vozíků se spalovacími vysokozdvižných protizávažových vozíků se spalovacími vysokozdvižných protizávažových vozíků se spalovacími 
motory Yale® MX takovou úroveň produktivity, jakou  MX takovou úroveň produktivity, jakou  MX takovou úroveň produktivity, jakou 
od Yale očekáváte.od Yale očekáváte.

Chcete-li zjistit, jak Yale může zvýšit dostupnou produktivitu Chcete-li zjistit, jak Yale může zvýšit dostupnou produktivitu 
vašeho vozového parku, navštivte naše internetové stránky vašeho vozového parku, navštivte naše internetové stránky 
www.yale.cz, nebo kontaktujte svého prodejce na telefonu  nebo kontaktujte svého prodejce na telefonu 
+420 267 090 140.

VYROBENO V EU
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M ROZVOJ PŘEPRAV 
STROJÍRENSKÝCH CELKŮ
V rámci ČR a Evropy se strojírenské celky pře-
pravují nejčastěji po silnicích, železnici nebo 
po řekách, na další kontinenty pak po moři 
nebo i letecky. To je dáno hlavně rozměry 
a váhou zásilky; na řece náklad nepřekáží 
běžnému provozu, trasa není limitována tu-

nely a mosty, není potřeba 
manipulovat s dráty vysokého 
napětí atd.

Firmy v oblasti přeprav stro-
jírenských celků sledují po-
měrně značný rozvoj, který je 
spojený s tím, že se strojař-
skému průmyslu začíná opět 
dařit. Velmi často se jedná 
o kombinovanou přepravu. 

„Zajišťovali jsme například kombinovanou 
přepravu, kdy se stroje převážely pomocí 
speciální techniky na letiště a následně 
pak největším letadlem na světě do cílové 
destinace. Ale nejčastější jsou návozy do 
evropských přístavů a následně pak lodí do 
různých zemí světa,“ uvádí Martin Vaníček, 
obchodní ředitel společnosti NIKA Logistics.

Místo určení a typ přepravy jsou rozhodující 
pro způsob přípravy stroje na přepravu. Vět-
šinou jsou stroje připevněny na dřevěné fu-
migované podlážky a ochráněny proti korozi.

Co se místa určení takových zásilek týče, 
strojírenské celky jsou často doručovány 
do vzdálených destinací – míst, kde se nyní 
soustřeďuje světová výroba, jako je například 
Indie nebo Čína. Pro realizaci takových pře-
prav je zapotřebí bezchybné 
součinnosti pozemních i ná-
mořních přeprav. Jak říká 
Jan Polter, obchodní a mar-
ketingový ředitel společnosti 
DACHSER Czech Republic, 
cílové destinace zásilek se 
postupně mění podle toho, 
jak se mění světová výrobní 
centra – momentálně stále 
ještě vede Čína, ale dá se 
očekávat, že na významu bude nabývat na-
příklad Vietnam či Thajsko, neboť disponují 
ještě levnější pracovní silou, případně někte-
ré stabilní arabské země. 

„Dochází také k oživení starodávné Hedváb-
né stezky – dnes se po ní přepravují zásilky 
po železnici. Tento druh přepravy je jakým-
si kompromisem mezi drahou, ale rychlou 
leteckou dopravou, a cenově příznivou, ale 
dlouhou přepravou po moři,“ doplňuje Jan 
Polter.

CÍLOVÉ 
DESTINACE 

STROJÍRENSKÝCH 
CELKŮ SE MĚNÍ

V oblasti přeprav strojírenských 
celků z hlediska velikosti zásilek 
dochází ke zmenšování. Velké stro
jírenské celky se částečně demon
tují, aby nemusely být přepravovány 
jako nadměrná zásilka. Šetří se tím 
nejen náklady, ale i doba přepravy.

Článek připravil Petr Neckař

U STROJÍRENSKÝCH 
CELKŮ JE KLÍČOVÝ 

POMĚR CENY, 
KVALITY A RYCHLOSTI 

PŘEPRAVY.
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kdy se velmi často používá kombinovaná 
přeprava a je nutné ji pokaždé promyslet 
a zorganizovat tak, aby takto velký a často 
i těžký náklad dojel do cíle bez sebemenšího 
poškození. Proto se přepravci často podílejí 
i na balení zboží a celním odbavení.

NĚKDY JE UPŘEDNOSTNĚNA DOBA 
DODÁNÍ PŘED CENOU
Důležitý je poměr ceny, kvality a rychlosti 
přepravy. „Pokud například klient čeká na 
zásilku a v továrně kvůli tomu stojí výroba, 
zvolíme dražší, ale rychlejší způsob přepra-
vy. V DB Schenker jsme podobné rozhodo-
vání řešili celkem nedávno. Turbogenerátor 
z Plzně jsme do Austrálie místo po moři 
 přepravovali největším letadlem světa, 

Transformátory PST pro ČEPS pluly z Itálie do 
Hamburku a pokračovaly po Labi až do Lovosic. 
Odtud je čekala ještě téměř 90 km dlouhá 
cesta do rozvodny Hradec u Kadaně.
FOTO: ČEPS

Každá společnost zajišťující nadrozměrné 
přepravy musí být schopna hledat řešení, 
jak nejekonomičtěji a bezpečně převézt zboží 
místa vykládky. Například NIKA Logistics za-
jišťuje i přepravy hotových vozidel TATRA, 

 Logistika 
pro strojírenství

ÚPLNOU PŘÍLOHU 
V DIGITÁLNÍ PODOBĚ PRO 
SVÉ KOLEGY NAJDETE NA  
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ

HEAVY CARGO

www.esa-logistics.cz 
Josef Miller | +420 725 582 762 | miller.josef@esa-logistics.eu

Typy projektových přeprav: 
 • Silniční, železniční, lodní vč. RoRo, letecké a kombinované 

Specializované služby:
 • Návrh vhodných typů přepravy a zpracování projektu
 • Trasování a zajištění potřebných povolení
 • Pojištění a celní formality
 • Balení, kotvení, manipulace...
 • Odborný dohled během přepravy i manipulací
 • Reporting
 • Systém přeprav "door to door" na klíč

Projektové přepravy 
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jených arabských emirátů. Od naložení jeřá-
bu ve společnosti Huisman ve Sviadnově až 
po vyložení v Abú Dhabí uběhlo 30 dní.

PŘI ZADÁVÁNÍ PŘEPRAV DOCHÁZÍ 
KE ZBYTEČNÝM CHYBÁM
Je důležité se vyvarovat chyb. K těm ale do-
chází už při samém zadávání přeprav. „U za-
davatelů je častým problémem chybně udaný 
rozměr nebo váha nákladu; klient například 
zapomene započítat váhu obalu. V tomto 
ohledu se přepravci také potýkají s nedosta-
tečně nebo nevhodně zabaleným zbožím. 
Klienti také podceňují včasné objednání pře-
pravy,“ konstatuje Pavel Trnka a připomíná, 
že vyřízení povolení k nadrozměrné přepravě 
u nás trvá kolem tří týdnů. V některých ze-
mích, jako je Francie nebo Španělsko, může 
ale lhůta být i dvojnásobná. Právě při řešení 
takových náležitostí se vyplatí výběr zkušené-
ho a prověřeného přepravce.

P06_KASYS_210x99.indd   1 02.09.16   19:14

A zmiňme ještě jednu zajímavou referenci 
z nedávné doby: Ve sviadnovském Huisma-
nu vyrobili největší kompletní jeřáb ve své 
20leté historii. Ze Svidadnova až do ná-
kladního přístavu v Bratislavě jej po silnici 
převážela firma DAN-CZECH SPECIAL TRANS-
PORT. Cesta trva la přibližně 96 hodin. Věž 

 Antonovem An−225 Mrija,“ vzpomíná Pavel 
Trnka, manažer nadrozměrných přeprav spo-
lečnosti DB Schenker. Po moři by totiž náklad 
putoval až několik týdnů; klient však nemohl 
tak dlouho čekat, a proto byla zásilka s mezi-
přistáním v Turkmenistánu, Indii a Indonésii 
dodána do australského Perthu v řádu dnů.

jeřábu vážící 105 tun byla naložená na 13ná-
pravovém návěsu. Nadrozměrný náklad 
včetně speciálního vozidla měřil na délku 
34‚5 metru, na šířku 4‚9 metru a na výšku 
5‚95 metru. Celková přepravní váha dosáhla 
170 tun. Stejným způsobem se převážel i vý-
ložník jeřábu. Stojanový jeřáb s nosností 200 
tun, zvlášť věž a výložník, pak dále putoval na 
lodi 1699 km po vodním koridoru do Antverp 
a následně po moři až k zákazníkovi do Spo-

Podle čeho 
vybíráte přepravce 

strojírenských 
celků?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

INZERCE

„Nejlevnější nemusí 
znamenat nejlepší!“

Z mého pohledu je důležité, aby vybraná 
 lo gistická firma, která má zajistit pře-
pravu strojírenských celků, byla schopna 
požadované služby a řešení opravdu 
dodat v požadované kvalitě. Myslím, že 
v ČR se stále ještě více hledí na náklady 
než na kvalitu, a z toho vyplývá i mé 
doporučení – nejlevnější řešení nemusí 
nutně být to nejlepší.

František ZÁVESKÝ
country head of 

energy & project 
solutions CZ&SK
Panalpina Czech
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nosností, protože lisovací nástroje jsou roz-
měrná a těžká břemena.

ÚPRAVY PRO EFEKTIVNĚJŠÍ, 
RYCHLEJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ 
MANIPULACI
Dodavatelé manipulační techniky jsou při-
praveni řešit jakékoliv specifické úpravy tech-
niky. Například Hyster má za tímto účelem 
speciální oddělení Hyster Special Products 
Engineering Department (SPED), které je 
schopno reagovat na konkrétní požadavky 
zákazníků a dodat některé vysoce specia-
lizované díly, např. ochranu proti výbušným 
materiálům atd.

Výbavu vozíku je potřeba přizpůsobit zejmé-
na s ohledem na typ provozu, dále hmotnost 
a rozměry přepravovaných výrobků, zejména 
jsou-li nestandardní, s těžištěm mimo střed 
apod. „Cílem speciálních úprav nebo speciál-
ní výbavy je vždy zajištění manipulace, která 
by běžným vozíkem nebo běžnou vý bavou ne-
byla možná, a zajištění efektivnější, rychlejší 

Logistika 
pro strojírenství

Ve strojírenství se používají všechny typy manipulační techniky – ručně 
vedené elektrické nízkozdvižné i vysokozdvižné vozíky, retraky, tahače, 
VNA i vychystávací vozíky a samozřejmě také čelní vysokozdvižné vozíky 
všech pohonů. Mnohdy však s ohledem na typ provozu potřebují speciální 
úpravy, což má vliv na cenu i dobu dodání.

Článek připravil Petr Neckař

SPECIÁLNÍ ÚPRAVY 
MANIPULAČNÍ TECHNIKY: 
VYŠŠÍ CENY, DELŠÍ DOBA DODÁNÍ!

SSpeciálními úpravami v oblasti manipulační 
techniky pro strojírenské firmy jsou nejčastěji 
různé varianty přídavných ochran před kolizí 
nebo nárazem, protože vysokozdvižné vozí-
ky se zde pohybují v omezených prostorách 
v blízkosti obráběcích strojů nebo linek. Po-
měrně časté jsou i úpravy vozíků pro provoz 
ve slévárnách strojírenských podniků nebo 
kovárnách s ochranou proti působení vyso-
kých teplot a prachu, speciální provedení 
pneumatik vozíků, doplnění tažných zaříze-
ní pro přepravu přívěsů mezi jednotlivými 
provozy, také provedení šasi se zvýšenou 
ochranou proti působení chemických látek 
v galvanických provozech, kde se provádějí 
povrchové úpravy kovových dílů.

Jak říká Vladislav Záveský, product mana-
ger společnosti Linde Material Handling 
Česká republika (Linde MH), zcela speci-
fickou skupinou jsou třeba ručně vedené 
vysokozdvižné vozíky pro vkládání nosných 
rámů s drobnými kovovými díly do tempero-
vacích pecí při tepelném zušlechťování. Další 
skupinou jsou speciální manipulační vozíky 
na transport a výměnu lisovacího nářadí do 
lisovacích strojů. Vyznačují se často velkou 

FOTO: Linde MH

„Efektivitu 
strojírenských provozů 

zvyšují logistické 
soupravy“

Mezi trendy ve strojírenských firmách lze 
zařadit zavádění logistických souprav pro 
efektivnější zásobování výroby nebo mon-
tážních linek a následný převoz dílů, kompo-
nent nebo finálních výrobků do skladů nebo 
přímo na expedici. U některých provozova-
telů došlo pouze k dodatečné instalaci taž-
ných zařízení na již používané vysokozdvižné 
vozíky, které jsou pak alternativně nasazo-
vány jako tahače pro přepravu různých pří-
věsů. V případě větší frekvence přepravy si 
uživatelé pořizují již specializované soupravy 
logistických vláčků.

Vladislav ZÁVESKÝ
product manager

Linde MH



kvituje Vladislav Záveský, vše se podařilo vy-
řešit k plné spokojenosti zákazníka a vozík 
ve výrobě spolehlivě pracuje. Řidiči oceňují 
především jeho citlivý a přesný hydrostatický 
pojezd, který jim umožňuje bezpečně zvládat 

manipulaci s těžkými, horkými 
a rozměrnými díly.

V Linde MH je systém individu-
álních úprav založen na jasně 
daných postupech. Pokud zá-
kazník navržené řešení akcep-
tuje a objedná, jsou specialisté 
CO po celou dobu zapojeni do 

P09_NIKA_logistic_210x148.indd   1 02.09.16   19:13

NEJLEP·Í ZPÒSOB,
JAK SE NEDOZVùDùT,
ÎE VÁM KONKURENCE 
 KRADE KLIENTY,
JAK NEVùDùT, 
CO SE DùJE NA TRHU
A ÎE SE âESKÝ TRH MùNÍ,
JAK SI NEUVùDOMIT, 
ÎE JE NA âASE
ZVOLIT NOVOU STRATEGII,
JE: NEâÍST SYSTÉMY 
 LOGISTIKY...
...ANEBO BUëTE CHYT¤EJ·Í 
A ZÍSKEJTE INFORMACE 
D¤ÍV NEÎ VA·I KONKURENTI: 
P¤EDPLAËTE SI 
SYSTÉMY LOGISTIKY!

Objednávám si předplatné (10 výtisků) časopisu 
Systémy Logistiky za cenu 800 Kč.

Jméno a příjmení: 

.....................................................................................

Pozice: .......................................................................

Společnost:  ..............................................................

Adresa: ......................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

DIČ:  ............................................................................

Obor činnosti: ...........................................................
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„Mnohdy stačí 
technika se standardní 

výbavou“

Pro mnohé strojírenské provozy vyhovují stan-
dardní vozíky se základní výbavou. Speciální 
úpravy se využívají například ve slévárenství, 
jedná se především o ochranné mříže na skla 
a zakrytování určitých částí hydrauliky nad 
stožárem. Aktuálním trendem je přechod ze 
spalovacích vozíků na vozíky elektrické, díky 
čemuž společnosti snižují provozní náklady 
na pohonné hmoty a zabraňují vzniku emisí. 
Elektrické vozíky jsou také méně choulostivé 
na prašnost a údržbu.

Jan WEISS
regionální 

vedoucí prodeje
STILL ČR

Automatizované vozíky 
nacházejí uplatnění i ve 

strojírenských provozech. 
Tento snímek, na kterém 

je automatizovaný BT 
Autopilot, byl pořízen 

u společnosti Siemens, 
odštěpný závod Frenštát 

pod Radhoštěm.
FOTO: Toyota Material 

Handling CZ

„JUNGHEINRICH ČR: 
MEZI NEJČASTĚJŠÍ 

ÚPRAVY PATŘÍ 
ZVÝŠENÍ NOSNOSTI 

VOZÍKU.“

a bezpečnější manipulace. Někdy se tyto 
tři prvky podporují, někdy jdou trošku proti 
sobě – například co je bezpečnější, nemusí 
být nejrychlejší,“ podotýká Martin Křapka, 
produktový manažer pro čelní vysokozdviž-
né vozíky společnosti Toyota 
Material Handling CZ.

Speciálním úpravám se chce 
každý uživatel pokud možno 
vyhnout, protože prodražují 
řešení, dodací lhůty jsou delší 
a v případě změn provozních 
podmínek je úprava k niče-
mu. „Při každé realizaci je 
nutné navržení komplexního řešení celého 
provozu, navržení mixu strojů tak, aby jejich 
nosnost, standardní výbava, nosiče nákladu 
a také zastupitelnost odpovídaly potřebám,“ 
říká Jan Kohák, produktový manažer pro 
skladovou techniku společnosti Toyota Ma-
terial Handling CZ.

TECHNIKA SE MUSÍ VYROVNAT 
TŘEBA SE SÁLAJÍCÍM TEPLEM
Například firma Linde MH letos dodala 
speciálně upravenou manipulační techni-
ku, konkrétně vozík Linde H 160/1200, do 
firmy z oboru tváření kovů za tepla s jejich 
následným obráběním. Vozík je vybaven 
ochranou proti sálajícímu teplu a úpravou 
pro montáž speciálního přídavného zaříze-
ní, které manipuluje s horkými polotovary 
kruhového tvaru. Odborníci CO (Customised 
Options) oddělení firmy Linde MH museli vy-
řešit požadavky na odolnost hydraulického 
vedení, sloupu a dalších komponent vozíku 
proti sálavému teplu, a také horkým okujím, 
které se z polotovaru uvolňují. Dále bylo 
nutné navrhnout vhodnou instalaci dvou pří-
davných hydraulických okruhů zajišťujících 
správné fungování přídavného zařízení. Jak 
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každá specifická úprava je uložena v data-
bázi CO oddělení a je připravena pro další 
podobné požadavky zákazníků v budoucnu.

výrobního procesu – od objednávky a tech-
nické přípravy až po zadávání zakázek, se-
stavení dokumentace a technické zajištění 
servisu vozíku s individuálním řešením. 
Výhodou tohoto systémového řešení je, že 

Podle čeho 
vybíráte přepravce 

strojírenských 
celků?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

INZERCE
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Jedním z trendů ve 
strojírenských provozech 
je přechod ze spalovacích 
vozíků na vozíky elektrické, 
a to z důvodu snížení 
provozních nákladů. 
Elektrické vozíky jsou 
také méně choulostivé 
na prašnost a údržbu.
FOTO: STILL ČR



HHlavním tématem brněnského strojírenské-
ho veletrhu bude automatizace – Průmysl 
4.0. Těšit se můžete i na doprovodný pro-
gram s řadou odborných konferencí, semi-
nářů a workshopů na aktuální technická, 
obchodní a ekonomická témata. Pořadatelé 
očekávají největší účast čínských vystavova-
telů v historii MSV. Čína je partnerskou zemí 
letošního MSV. Jen v čínské národní expo-
zici, která obsadí celý pavilon A1 brněnské-
ho výstaviště, se představí téměř 100 firem 
z Pekingu, Šanghaje, Tchien-ťinu, Če-ťiangu, 
Che-peje, Ťiang-su, Šan-tungu, Chej-lung-ťi-
angu, Šen-si a dalších měst.

PRŮMYSL 4.0 PŘÍMO V EXPOZICÍCH 
VYSTAVOVATELŮ
Hlavním tématem ročníku byl stejně jako loni 
vyhlášen Průmysl 4.0 – integrovaný a auto-
matizovaný průmysl, který je novou a nastu-

INZERCE

ULOŽENÍ 
DOKUMENTŮ

ARCHIVACE 
A ÚSCHOVA DOKUMENTŮ
MALÝCH I VELKÝCH FIREM

OCHRANA
DAT

BEZPEČNÝ
PŘEVOZ

ARCHIVACE
SKARTACE

+420 233 900 638
prague@emea.ironmountain.com

www.ironmountain.cz
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MSV OČEKÁVÁ NEJVĚTŠÍ ÚČAST 
ČÍNSKÝCH VYSTAVOVATELŮ V HISTORII

Už ve dnech 3.–7. října se v Brně 
uskuteční Mezinárodní strojírenský 
veletrh (MSV), tedy významný prů
myslový veletrh ve střední Evropě. 
Letos se ho zúčastní více než 1600 
vystavovatelů. Podíl zahraničních 
vystavovatelů se letos blíží pade
sáti procentům.

Článek připravil Petr Neckař
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především zvýšenou návštěv-
nost a zájem jak ze strany od-
borné, tak i laické veřejnosti,“ 
říká Petr Altmann, obchodní 
manažer společnosti KASYS.

Mezinárodní strojírenský ve-
letrh se uskuteční společně se specializo-
vanými veletrhy obrábění (IMT), svařování 
(WELDING), slévárenství (FOND-EX), plasti-
kářského průmyslu (PLASTEX) a povrchových 
úprav (PROFINTECH).

„POŘADATELÉ 
LETOS ČEKAJÍ 

ÚČAST PŘES 1600 
VYSTAVOVATELŮ.“ 

Co očekáváte 
od strojírenského 

veletrhu? 
Napište nám!

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

pující čtvrtou etapou průmys-
lové revoluce. Zatímco před 
rokem nový směr ukazovala 
speciální výstava, letos bude 
Průmysl 4.0 prezentován pří-
mo v expozicích vystavovatelů. 
V souvislosti s tématem Prů-
mysl 4.0 se zaměří pozornost především na 
klíčové inovativní technologie automatizace, 
robotizace, digitalizace a zasíťování. „Auto-
matizace obecně je trendem současné doby, 
proto od prezentace technologií očekávám 

„Věříme, že přijde nová vlna 
odborné veřejnosti“

Strojírenský veletrh v Brně je nejvýznamnějším veletrhem v České 
republice, proto jsou očekávání vždy velká. Tento veletrh vždy přiláká 
návštěvníky z různých segmentů trhu. Věřím, že letošní ročník přiláká 
opět novou vlnu odborné veřejnosti. Trendy z našeho oboru, které 
budou prezentovány, směřují k efektivnějšímu využívání prostorových 
podmínek firem a k výraznému ulehčení práce zaměstnanců.

Pavel KRAUS
jednatel
KARDEX

INZERCE



Jihočeská společnost KORAN se 
rozhodla zvýšit efektivitu svých 
skla dových procesů, a proto v září 
2015 začala jednat o  moderniza ci 
svého skladu; o dva měsíce pozdě
ji vybrala dodavatele vertikálního 
zakladače, společnost KASYS. Za
kladač Hänel LeanLift objednala 
ještě v témže měsíci a už v lednu 
2016 byl instalován.

Článek připravil Petr Neckař

DDodaný stroj Hänel Lean-Lift je zařízení 
pracující na principu vertikálního zaklada-
če, kdy jednotlivé police jsou speciálním 
manipulátorem dovezeny do výdejního 
místa. Manipulace s materiálem probíhá 
proto na jednom místě a obsluha nemusí 
pro materiál nikam chodit. „Nový systém 
skladování jsme řešili kvůli místu. Měli 
jsme několik menších skladů bez možnos-
ti případného rozšiřování. Zakladač Hänel 
Lean-Lift, který byl umístěn do nové pří-
stavby haly, nám navíc umožnil soustředit 
expedici do jednoho místa,“ říká Petr Rů-
žička, jednatel společnosti KORAN. 

INZERCE

Kvalitou našich služeb a dlouholetými zkušenostmi z různých průmyslových 
trhů zvyšujeme efektivitu logistiky našich zákazníků. Jako jeden tým pracujeme 
ve více než 130 zemích po celém světě. Díky tomu Vám můžeme nabídnout 
ucelený přepravní řetězec včetně pozemních, železničních, leteckých 
a námořních přeprav i služeb skladové logistiky. Od jednoduchých přepravních 
řešení až po komplexní logistické procesy, navíc rychle, efektivně a dostupně.

Vaše zásilky dopravíme kamkoliv - bezpečně, spolehlivě a včas. 

www.dbschenker.cz

Známe logistická řešení vyhovující 
právě Vašemu oboru a potřebám.

inzerce_SL-210x99.indd   1 23.08.2016   9:26:31

VERTIKÁLNÍ ZAKLADAČ
ZVÝŠIL EFEKTIVITU SKLADOVÁNÍ
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Díky zmíněné přístavbě vznikl nejen další 
prostor pro skladování, ale i nové kanceláře. 
Ve výrobních prostorách, kde se dříve i skla-
dovalo, se uvolnil prostor pro manipulaci i pří-
padné rozšíření výroby.

VÝHODA: ŘEŠENÍ S KLASICKÝMI 
PŘEDEPJATÝMI ŘETĚZY
Zakladač byl vybrán na základě výběrového 
řízení, jehož se účastnili tři dodavatelé. „Jsme 
strojaři a líbilo se nám, že jsou v zakladači 
od firmy KASYS použity klasické předepjaté 
řetězy, což byl jeden z důvodů, proč jsme se 
rozhodli právě pro něj. Ty řetězy totiž vydrží 
v dnešní době opravdu hodně. Konkurence 
uvádí, že se protahují, ale nezaznamenali 
jsme skutečně žádné problémy, polohování 
polic je přesné. Tento typ zakladačů používá 
i náš hlavní odběratel z Nizozemska a má jich 
několik desítek,“ popisuje Petr Růžička.

Do určeného prostoru bylo navrženo za-
řízení Hänel Lean-Lift o vnějším rozměru 
3405 × 2240 mm. Má celkem 50 polic o vy-
užitelném rozměru 3060 × 623 mm, přičemž 
nosnost každé police je 550 kg.

NA MALÉ PLOŠE HODNĚ 
SKLADOVACÍHO MÍSTA
Celková kapacita skladového systému 
Hänel Lean-Lift je nyní 95 m2 úložné plochy, 
přičemž zastavěná plocha je pouze 7‚6 m2. 
Nosnost celého skladového systému je 40 t. 
„Základní vlastností zařízení je měření výšky 
uloženého materiálu na konkrétní polici, au-
tomatické přizpůsobení a volba optimálního 
místa pro tuto polici ve skladovém prostoru. 
Nedochází tedy k prostorovým ztrátám jako 

u klasických regálů s pevně daným odstu-
pem polic. Tento systém je velice  flexibilní 
z hlediska ukládání různorodého materiálu,“ 
konstatuje Petr Altmann, obchodní manažer 
společnosti KASYS.

ZAKLADAČ JE PROPOJEN 
S INFORMAČNÍM SYSTÉMEM FIRMY
Skladový systém má vlastní řídicí jednotku, 
kde jsou uloženy veškeré informace o usklad-
něném materiálu. K řídicí jednotce je také 
připojena čtečka osobních čipů, přes kterou 
se identifikuje obsluha, a dále jsou zazname-
návány veškeré pohyby provedené ve skladu.

„Výhody: rychlost 
a přesnost 

vyskladnění“

K benefitům automatizovaného skladu patří 
jednodušší zastupitelnost obsluhy systému, 
lepší přehled o uskladněném materiálu 
a přesnější evidence zboží. Veškeré skladové 
operace probíhají na jednom místě, bez nut-
nosti přecházení mezi regály. Uživatel nového 
skladového řešení zaznamenal nižší chybo-
vost při skladových operacích, vyšší rychlost, 
a především vyšší skladovou kapacitu.

Petr ALTMANN
obchodní manažer

KASYS

Kvalitou našich služeb a dlouholetými zkušenostmi z různých průmyslových 
trhů zvyšujeme efektivitu logistiky našich zákazníků. Jako jeden tým pracujeme 
ve více než 130 zemích po celém světě. Díky tomu Vám můžeme nabídnout 
ucelený přepravní řetězec včetně pozemních, železničních, leteckých 
a námořních přeprav i služeb skladové logistiky. Od jednoduchých přepravních 
řešení až po komplexní logistické procesy, navíc rychle, efektivně a dostupně.

Vaše zásilky dopravíme kamkoliv - bezpečně, spolehlivě a včas. 

www.dbschenker.cz

Známe logistická řešení vyhovující 
právě Vašemu oboru a potřebám.

inzerce_SL-210x99.indd   1 23.08.2016   9:26:31
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Petr Altmann specifi kuje, že skladové zaří-
zení Hänel Lean-Lift je propojeno s centrál-
ním informačním systémem fi rmy KORAN, 
v němž dochází ke vzniku požadavků na vy-
skladněné položky. Zařízení Hänel Lean-Lift 
poté automaticky přiveze polici s požadova-
ným materiálem do výdejního místa, kde je 
navíc grafi cky znázorněno její přesné umístě-
ní. Není tedy potřeba znát předchozí uložení 
ve skladu. „Díky systému přesně víme, kde 
co v zakladači je. Jednou z výhod je i to, že 
se na uložené díly nepráší. Zakladač nebyl 
náročný ani na zaškolení obsluhy,“ kvituje 
Petr Růžička.

ZPŮSOB USKLADNĚNÍ 
PRO RŮZNORODÝ SORTIMENT 
SE OSVĚDČIL
Společnost KORAN je se zakladačem spokoje-
na a v případě dalšího rozšíření bude uvažovat 
o nákupu druhého. „Na základě naší dosavad-
ní praxe se zakladačem rozhodně mohu toto 
zařízení doporučit i pro malé fi rmy. My jsme 
malá fi rma, máme do čtyřiceti zaměstnanců, 
ale systém se nám osvědčil. Z hlediska orga-
nizace práce a rychlosti vyskladnění je pro 
nás velkým přínosem. Finanční úsporu vy-
hodnotíme po roce od instalace. Každopádně 
jsem přesvědčen, že pro fi rmy, které skladují 
rozmanitý sortiment, je vertikální zakladač 
přínosem,“ uvádí Petr Růžička.

www.aimtec.cz

Realizace projektů 
podporujících 
převedení myšlenek 
a koncepce 
Industry 4.0 
do praxe.

INZERCE

Podělte se s námi 
o zkušenosti: 
jak zvyšujete 

efektivitu 
skladování?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

„Zakladač 
ušetřil náklady 

na zaměstnance“

Díky zakladači Hänel Lean-Lift šetříme 
nejen čas, ale i náklady na zaměstnance. 
Dříve museli vychystávat dva až tři lidé, 
jednotlivé díly museli najít v regálech a dát 
je na jedno místo. Dnes se vše jednoduše 
vychystává přímo ze zakladače.

Petr RŮŽIČKA
jednatel
KORAN

CHCETE VIDĚT VÍCE?
FOTOGALERIE Z NÁVŠTĚVY 
SPOLEČNOSTI KORAN VÍCE NA
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ
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systémem. „Vzhledem ke stále narůstajícím 
nárokům na kvalitu a přesnost strojírenské 
výroby je zcela jasné, že bude úměrně stou-
pat kvalita nářadí, nástrojů i měřidel. Čím 
vyšší bude jejich kvalita, tím vyšší budou 
nároky na jejich uložení a manipulaci. Dle 
mého názoru dojde ke značnému rozvoji au-
tomatické identifikace nástrojů pomocí čipů 
nesoucích veškeré informace o nástroji,“ říká 
Petr Altmann.

Základem každé změny v systému sklado-
vání je výběr nejefektivnějšího řešení. Co se 
týče například ukládání nářadí a měřidel, 
ve všech případech je hodnota uloženého 
nářadí mnohonásobně vyšší než pořizova-
cí náklady úložného systému. Efektivnost 
řešení nespočívá pouze v optimálním ulo-
žení, ale i v zajištění řady dalších funkcí, 
které jsou dány řídicím systémem. Jedná 
se v první řadě o sledování oběhu nářadí, 
kalibraci měřidel, automatické vytváření 
objednávek atd.

VE STROJÍRENSTVÍ 
JE JEDNOZNAČNÝM 
TRENDEM AUTOMATIZACE

Současný trend ve skladování ve strojírenských firmách spočívá v potřebě 
vytvořit komplexní intralogistický celek při zachování flexibility, efektivity 
a hospodárnosti. Nedílnou součástí jsou automatizované skladové systémy 
a integrace skladového hospodářství do firemního informačního systému, to 
celé zastřešeno softwarovým řešením.

Článek připravil Petr Neckař

Ve strojírenských firmách se stále 
častěji setkáváme s instalacemi 

vertikálních výtahových systémů.
FOTO: Petr Neckař

AAutomatizované skladové systémy zabezpe-
čují minimální vliv a chybovost obsluhy při 
skladových operacích a zrychlují celý proces. 
V tomto směru přinášejí do skladů efektivitu 
například vertikální výtahové systémy. Jak 
potvrzuje Petr Altmann, obchodní manažer 
společnosti KASYS, jejich velkou výhodou 
je nejen to, že se na uskladněné produkty 
nepráší jako v klasickém regálovém skladu, 
ale mimo jiné také dokonalý přehled o skla-
dovaných položkách.

SAMOOBSLUŽNÉ VÝDEJNY VÝRAZNĚ 
ŠETŘÍ PROSTOR SKLADŮ
V poslední době značně narůstá poptávka 
po řešení samoobslužných výdejen. Jedná 
se např. o řešení, kdy je výdejna plně provo-
zována pouze jednou pracovní směnou, ale 
výroba probíhá ve třech směnách. Tyto poža-
davky nelze řešit jiným než automatizovaným 



projektech (stručně řečeno od předmětů 
v rozměrech několika milimetrů a vážících 
pár gramů až po několik metrů velké celky 
vážící stovky či tisíce kilogramů). „Strojíren-
ské podniky patří do kategorie firem, které 
stále ve své struktuře mají vlastní odděle-
ní údržby. Z tohoto plynou požadavky na 
 po užívání subdodávek určitého typu či vý-
robce, na něž jsou jejich pracovníci zaškoleni 
nebo na které mají náhradní díly díky syner-
giím s jinými zařízeními,“ konstatuje Franti-
šek Vymazal, jednatel a vedoucí obchodního 

DÍKY SYSTÉMU 66 m2 ÚLOŽNÉ 
PLOCHY NA PLOŠE 9 m2

Například ve firmě Frentech Aerospace, zabý-
vající se výrobou vysoce přesných mechanic-
kých dílů pro letecký a vesmírný průmysl, byla 
realizována výdejna nářadí pomocí automa-
tizovaných skladových systémů Hänel Lean- 
-Lift (princip vertikálního zakladače). Díky 
výšce zařízení cca 5‚8 m se celou výdejnu 
podařilo zrealizovat na ploše 9 m2, přičemž 
kapacita systému je 66 m2 úložné plochy. 
Výhodou tohoto řešení je obrovská úspora 
prostoru. Součástí systému výdejny je spe-
ciální software a integrace do firemní sítě pro 
řízení a sledování aktuálního stavu a pohybu 
nářadí. Automatická identifikace nářadí je 
zajištěna pomocí RFID čipů.

DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY SE DĚLAJÍ 
PŘESNĚ NA MÍRU
Pokud se podíváme na automatizované 
dopravníkové systémy, charakteristickým 
rysem dodávek do strojírenských firem jsou 
zákaznicky orientovaná řešení, a to nejenom 
z pohledu přepravních toků, ale i technických 
řešení jednotlivých zařízení. Důvodem je 
velká tvarová, rozměrová i hmotnostní odliš-
nost dopravovaných předmětů v jednotlivých 
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František 
VYMAZAL
jednatel, 
vedoucí 
obchodního 
oddělení
LOGSYS

„Automatizaci 
nahrává  

i nedostatek 
pracovních sil“

Strojírenství se aktuálně potýká, stejně 
jako většina ostatních oborů, s nedostat-
kem pracovních sil. Tato skutečnost je spolu 
s trendem nutnosti zvyšovat produktivitu 
práce hnacím motorem automatizace jak 
výrobních, tak i pomocných procesů. Není 
možné předpokládat nějaké skokové změny 
v oblasti automatizace, ale nutnost elimino-
vat chybějící lidské zdroje a neustálý tlak 
trhu na ceny nutí strojírenské podniky ke 
kontinuálním inovacím. Toto platí nejenom 
pro jejich výrobní základnu, ale zejména pro 
automatizaci v operacích typu manipulace 
s materiálem, skladování atd.

foto: Logsys
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sl. Firmy, jejichž výrobním programem jsou 
komponenty pro automobily, patří do skupi-
ny nejvýznamnějších zákazníků, u kterých 
nutnost dodávek „just-in-time“ automatizaci 
přímo vyžaduje.

oddělení společnosti LOGSYS. Mezi specifika 
pro oblast strojírenství patří řešení tzv. šitá 
na míru a požadavky na použité kompo-
nenty. Jak František Vymazal doplňuje, mezi 
nejvýznamnější strojírenská odvětví v České 
republice patří zejména automobilový průmy-

Jaký typ 
automatizace 

se vám nejvíce 
osvědčuje? 

Napište nám!

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky
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Potřebnou efektivitu 
do skladových procesů 

strojírenských firem přináší 
i kombinace správně zvolené 

manipulační techniky 
a regálových systémů. 
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I„Identifikace pomocí čárových kódů zůstává 
stále nejoblíbenější, a to především z důvo-
dů nejnižších nákladů. Ale v některých ob-
lastech, například automotive, se prosadily 
plošné 2D kódy umožňující uložení většího 
objemu dat – s čímž souvisí i probíhající 
generační obměna čteček a mobilních ter-
minálů za zařízení pro čtení 2D kódů, tzv. 
 imagery,“ říká Jan Příhoda, ředitel společ-
nosti KODYS.

ROSTOUCÍ POPULARITA RFID 
TECHNOLOGIE
V automobilovém a leteckém průmyslu, které 
jsou často vzorem pro ostatní odvětví, pokud 
jde o implementaci nových technologií, se 
dá za rostoucí trend označit využívání radio-
frekvenční identifikace (RFID). 
„Nespornou výhodou RFID je 
identifikace bez nutné viditel-
nosti tagu (kódu neboli čipu), 
který může být zabudován 
v produktu, např. pod svrch-
ním materiálem autosedač-
ky, možnost načtení více tagů 
v jednom okamžiku a samozřejmě vysoká 
kapacita uložených informací,“ vyjmenovává 
Jan Příhoda. RFID tagy jsou navíc „recyklova-

telné“, tj. lze je na konci výrobního cyklu ode-
jmout a znovu použít, a také poměrně odolné 
proti vnějším vlivům, např. teplotě a vlhkosti.

RFID technologie se uplatňuje jak ve výrobě, 
tak i logistice hotových produktů a obalů. 
Read/write RFID tag poskytne na výrobní 
lince zaměstnanci potřebná data pro poža-
dovanou operaci a následně se do něj uloží 
informace o jejím provedení. Tímto způso-
bem lze sledovat jednotlivé položky, na za-
čátku výrobního cyklu označené unikátním 
tagem, v průběhu všech fází procesu. Když 
jsou získané informace on-line přenášeny do 
nadřízeného systému, vedení může snadno 
identifikovat místa vzniku případných nedo-
statků a problém ve výrobě operativně řešit.

V automobilkách se pomocí RFID zefektivňují 
toky mate riálu ve výrobě karosářských dílů 

i během finální kompletace 
automobilů – např. pneu-
matiky jsou označeny tagem 
v podobě samolepicího štítku 
(smart label) nebo speciálním 
tagem vlepeným přímo do je-
jich směsi, tagem jsou dále 
identifikovány bloky motorů, 

nárazníky, karosářské výlisky, již zmiňované 
autosedačky apod. Kombinace výrobních dat 
s údaji o poloze vozidla poskytuje kvalitní in-

 [ řízení skladů ]   [ sledování výroby ]   [ PrůMysl 4.0 ]   [ loGIsTICkÉ sTUdIe ]   [ HlasovÉ vyCHysTávání ]   [ oPTIMalIzaCe skladovýCH ProCesů ]

Uvolněte   rUce   skladníkům 

aUtomatický zápěsťový blUetooth skener

 `Bezdrátový snímač 1D nebo 2D kódu je určen k umístění 
na zápěstí a hřbet ruky uživatele pomocí pásků se suchými 
zipy. 

 `Umožňuje tak volný pohyb a mít neustále volné ruce  
k vychystávání nebo manipulaci zboží. Po přiblížení ke 
štítku čárového kódu se skener sám aktivuje, zaostří  
a štítek načte.

 `Ve spojení s vestou nebo bezdrátovými sluchátky se tak  
z celého systému stává skvělé řešení pro rychlé potvrzování 
odebíraných artiklů nebo lokací v procesu vychystávání.
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AUTOMATICKÁ 
IDENTIFIKACE 

A PRŮMYSL 4.0

V éře čtvrté průmyslové revoluce 
představuje automatická identifi
kace materiálu/produktů ve stro
jírenství jeden ze standardních 
způsobů efektivního a téměř bezob
služného sledování výroby a řízení 
kvality.

Článek připravil David Čapek

„V LOGISTICE SE 
ZAČÍNAJÍ VÍCE 

UPLATŇOVAT HLASOVÉ 
TECHNOLOGIE.“
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a kontrolu každé části jednotky, navíc je 
nutno stav a sériová čísla všech použitých 
dílů zaznamenat. Po nasazení terminálů 
s náhlavní hlasovou soupravou vše probí-
há na úrovni verbální komunikace: technik 
dostává pokyny a následně potvrzuje jejich 
provedení. Data se převádějí do informační-
ho systému automaticky bez nutnosti ma-
nuálního přepisování.

formační základnu pro plánování a koordina-
ci všech kroků až po samotné opuštění továr-
ny hotovými automobily. Jak vysvětluje Jakub 
Unucka, výkonný ředitel společnosti Gaben, 
pokud subdodavatelé označují vstupní mate-
riály před jejich expedicí do montážního závo-
du, ten je pak mj. schopen plánovat a upra-
vovat výrobní dávky, což vede ke snižování 
nákladů spojených s logistickými procesy 
a k minimalizaci skladových zásob. Díky RFID 
se tedy mohou propojit informační systémy 
všech firem ve výrobním/logistickém řetězci.

VYUŽÍVÁNÍ HLASOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ V NOVÝCH OBLASTECH
V poslední době se začínají ve strojírenství 
ve větší míře uplatňovat hlasové technolo-
gie, a to nejen v oblasti logistiky, ale i údržby 
a výstupní kontroly. Postup údržby, např. le-
teckých motorů ve společnosti Lufthansa, se 
skládá z přísně stanoveného pořadí kroků – 
od posouzení vnějšího stavu po demontáž 
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 `Umožňuje tak volný pohyb a mít neustále volné ruce  
k vychystávání nebo manipulaci zboží. Po přiblížení ke 
štítku čárového kódu se skener sám aktivuje, zaostří  
a štítek načte.

 `Ve spojení s vestou nebo bezdrátovými sluchátky se tak  
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Kamery snímají 
provádění jednotlivých 

operací

Za zajímavý trend považuji takzvané vision 
systémy, které pomocí kamer snímají pro-
vádění jednotlivých úkonů na pracovišti 
a automaticky kontrolují dodržování přede-
psaného postupu, třeba montáž určitého 
dílu, kdy je nezbytné dodržet pořadí uta-
hovaných šroubů. Za zmínku stojí automa-
tické lokační systémy, které na rozdíl od 
technologií pasivní lokalizace sledují pohy-
bující se objekty v reálném čase, například 
vysokozdvižné vozíky nebo personál.

Jan PŘÍHODA
ředitel

KODYS

Co si myslíte 
o Průmyslu 4.0?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

INZERCE



OOd optimálního softwarového řešení se navíc 
již očekává – kromě zajištění chodu podniku 
na základě shromažďování a vyhodnocování 
dat – schopnost simulace budoucího vývoje 
a návrh vhodné reakce na různé potenciálně 
vzniklé okolnosti, včetně těch těžko předví-
datelných.

Nabízí se otázka, jaká je současná úroveň 
řízení procesů a toku informací ve výrobních 
společnostech, jak si tedy podniky stojí v za-
vádění idejí Průmyslu 4.0 do praxe.

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL 
INFORMAČNÍHO TOKU
Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací pro 
výrobu a logistiku ve společnosti ICZ, přizná-
vá, že i když se ve výrobě kromě ustupující 
papírové dokumentace používá mnoho po-
kročilých zařízení, např. vizuální či hlasové 
technologie, stále se úplně nedaří zabezpe-
čit, aby materiálový a informační tok probí-
haly dostatečně synchronně. Dalším fakto-
rem snižujícím efektivitu procesů logistické 
obsluhy výroby je podle něho také počet 

logistických operací na cestě od příjmu na-
koupeného materiálu přes jeho skladování 
až po jeho spotřebu ve výrobě, které v řadě 
případů pouze transformují jednu logistic-
kou jednotku do jiné bez toho, aby přináše-
ly přidanou hodnotu. „Minimalizace počtu 
těchto transformací a důsledná aplikace 
tahových principů je určitě jednou z cest ke 
zvyšování efektivity vnitropodnikové logisti-
ky,“ vysvětluje.  

Člověk dnešní doby je v obecné rovině zahl-
cen informacemi – orientovat se v nich, třídit 
je a správně vyhodnotit představuje náročný 
úkol. Ve výrobě tomu není jinak. Ačkoli každý 
proces generuje data, s velkým potenciálem 
informačního toku obvykle nedokážeme 
efektivně zacházet. Podle průzkumů náklady 
zbytečně vynaložené kvůli nedostatečnému 
využití firemních informací tvoří až 1‚5 % tržeb 
podniku. Důvodem může být mj. i to, že data 
jsou uložena na různých místech a vzájemně 
neprovázaná. Účinný data mining neboli vy-
těžení dat by přitom mohlo přinést významné 
množství benefitů, např. pomoci odhalit ne-
dostatky v nastavených procesech.

JAK OPTIMALIZOVAT PROCESY VE VÝROBĚ 
A LOGISTICE POMOCÍ IT

Postupující digitalizace průmyslu 
klade stále vyšší nároky na firemní 
IT. Koncept Průmyslu 4.0 jasně udá
vá směr k integraci jednotlivých 
procesních celků v rámci samotné 
firmy, ale i k propojení informačních 
systémů (ideálně na cloudové plat
formě) všech článků výrobního/lo
gistického řetězce, tj. dodavatelů, 
výrobců, přepravních společností 
i odběratelů.

Článek připravil David Čapek
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Do budoucna lze očekávat, že firemní IT bude 
integrovat zdánlivě nesourodé informace 
z různých zdrojů tak, aby se mohly vzájemně 
ovlivňovat a doplňovat. Nevyhnu telným poža-
davkem k naplnění těchto vizí je automatická 
identifikace materiálu, zboží i vratných obalů, 
umožňující sledování jednotlivých položek 
v průběhu všech fází vý robních/logistických 
procesů, ale také propojení zařízení (machi-
ne-to-machine) a efektivní komunikace mezi 
stroji a lidmi (human-machine-interface). 

Jakub Unucka, výkonný ředitel společnosti 
GABEN, k tomu podotýká: „Bez automaticky 
čitelného identifikátoru nemůžeme o Průmys-
lu 4.0 vůbec hovořit – nic s ručním vstupem, 
kdy člověk něco zadává, totiž není ‚4.0‘.“ Vý-
robní/logistické společnosti, které nevyužíva-
jí alespoň automatickou identifikaci pomocí 
čárových kódů, bychom v současnosti stěží 
našli. A samozřejmě dochází k implementaci 
řady dalších technologií, např. radiofrekvenč-
ní identifikace (RFID), hlasových a vision sys-
témů, které navíc pronikají do nových oblastí, 
např. kontroly dodržování předepsaného po-
stupu ve výrobě nebo údržbě. S tím souvisí 
i vývoj čteček a mobilních terminálů, kladoucí 
důraz na jejich lepší ergonomii a nové funk-
ce. Jak říká Jakub Unucka, hardware je již 
připraven.

NALÉZÁNÍ SOUVISLOSTÍ A VAZEB
A jak si vede software? Informační systém 
průmyslového podniku by měl zvládnout 
shromažďování konzistentních, smyslupl-
ných údajů ve vzájemných souvislostech, 
vedoucí k datově podloženému kvalifiko-
vanému rozhodování, ale také 
k pružné zpětné vazbě směrem 
do samotné výroby, tj. k zajištění 
detailního sledování výkonu jed-
notlivých procesů. Zároveň musí 
být dostatečně flexibilní k adopci 
budoucích změn probíhajících ve 
firmě. Technologie potřebné pro 
realizaci těchto cílů jsou dnes již 
také k dispozici – firmy mají na 
výběr z různých variant podniko-
vého informačního systému (ERP) i softwaru 
pro řízení skladu (WMS), výroby (MES), vztahů 
se zákazníky (CRM), pro pokročilé plánování 
(APS) apod. Informační systémy MES (Manu-
facturing Execution System) představují pro 
firmu konkurenční výhodu především díky 
komplexnosti řešení – sbírají data o strojích, 
lidech i materiálu napříč celým výrobním pro-
cesem a zároveň kontrolují, zda jsou dodr-
ženy nastavené pracovní postupy. Výsledné 
reporty poskytují přehled o aktuálním stavu 
zakázek, zásobování, rozpracované výro-
by, vytížení techniky, činnosti zaměstnanců 
apod., čímž umožňují odhalit slabá místa ve 
výrobním procesu a jejich následnou redukci.

V nepřetržité nebo složité výrobě, např. pro-
duktu s mnoha komponentami, je naprosto 
zásadní důkladné plánování a forecasting 
všech procesů, tedy od objednávky vstupní-
ho materiálu až po expedici finálního výrob-

ku. Místo rozhodování na základě zkušenos-
tí z minulosti si dnes lze pořídit k vlastnímu 
ERP systému nadstavbový modul pro plá-
nování nebo nové ERP s integrovaným APS 
a s jeho pomocí využívat on-line data z celé-
ho výrobního/logistického řetězce. Simulační 
algoritmy dokážou předpovídat vývoj poptáv-
ky, nedostatek materiálu, změny v chování 
spotřebitelů atd. a odpovídat na otázky typu 
„what if“, tj. co se stane, když např. firma 
přijme zakázku nad rámec původního plánu, 
konkrétní zařízení bude mimo provoz apod. 
Díky tomu mohou být termíny objednávek na-
staveny tak, aby kvůli čekání na materiál ne-
klesala kapacitní vytíženost a zároveň se dá 
předcházet vytváření nadměrných zásob bez 
přímé vazby na konkrétní výrobní zakázku.

Navzdory softwarovým možnostem, které se 
v současné době nabízejí, některé firmy zů-
stávají, co se týče plánování, raději u Excelu, 
a to především z obavy, že APS systém je pří-
liš složitý a nemají dost „čistá“ vstupní data 
o materiálových požadavcích a kapacitních 
nárocích na výrobu, požadovaná pro jeho im-
plementaci. Opačným extrémem je nákladná 
investice do APS bez předchozího zvážení, 
zda je systém slučitelný s interními procesy 

a schopností reakce společnosti 
na výsledky plánování, což může 
končit tím, že potenciál APS není 
využitý a „smrskne“ se třeba jen 
na jedinou funkci.

Zavádění propracovaného teore-
tického konceptu čtvrté průmys-
lové revoluce do výrobních a lo-
gistických procesů v kombinaci 
s již dostupnými sofistikovanými 

technologiemi nesporně přináší optimalizaci 
těchto oblastí – vyžaduje to ovšem také hlub-
ší vhled do problematiky ze strany odpověd-
ných pracovníků jednotlivých společností.

Sofistikovaná, vzájemně 
propojená softwarová 
řešení optimalizují procesy 
ve výrobním a navazujícím 
logistickém řetězci. 
FOTO: STILL

NAVZDORY 
SOFTWAROVÝM 

MOŽNOSTEM 
ZŮSTÁVAJÍ 

NĚKTERÉ FIRMY 
U EXCELU.

Využíváte software 
pro pokročilé 

plánování výroby? 
Jaké s ním máte 

zkušenosti?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Pavel MOTAN
obchodní ředitel
K2 atmitec

„Digitální továrnu 
najdete v Německu“

Kroky těch, kdo chtějí poznat fungování Prů-
myslu 4.0 v praxi, se ubírají do Siemensu. 
Tato společnost již v roce 1989 založila pod-
nik EWA (Elektronik Werk Amberg). Jaká je 
tedy zde uplatněná idea čtvrté průmyslové 
revoluce?

-  Produkty samy řídí svou výrobu – produkt 
je identifikován, navštíví stroj, který si pře-
čte, co s ním má udělat, a provede danou 
operaci.

-  V rámci výroby jsou softwaroví agenti, 
kteří automaticky řídí, kdo kam má být 
přesměrován, a vyhodnocují priority.

-  V softwaru běží virtuální obraz výrobku, 
který se porovnává s reálným stavem, tj. 
s odvody výroby – pokud možno se vše 
rentgenuje, skenuje apod.

-  Důležitý je multioborový přístup – jde 
o zapojení kybernetiky, fyziky a IT.

Transformace těchto idejí do podmínek 
českého průmyslu nebude zlomová. Exis-
tuje zde velká závislost výroby na změnách 
v obchodě firmy ve snaze získat zákazníka. 
Vyřešení obchodního procesu minimálně 
ve specifikaci výrobku už zákazníkem je 
cestou k stabilitě výroby, stejně tak jako 
integrace skladové logistiky přímo ve vazbě 
na výrobu. Cestu vidíme v trvalém zprůhled-
ňování firemních procesů a jejich integraci 
s provozním systémem firmy. Pak je možné 
postupně automatizovat místa s největším 
přínosem efektivity.



DODAVATELÉ PRO LOGISTIKU
Najděte ty správné dodavatele pro logistiku. Ať jde o jakýkoliv typ logistické 
služby nebo vybavení pro logistiku, pomůže vám s tím aktuální Logistická 
kniha seznamů 2016 nebo její nástupce – SL BOOK 2017!

REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Logistická kniha 
seznamů se stává 
SLBOOK!
Napište si o svůj výtisk.
logistics@atoz.cz

Logistická kniha 

BEG BOHEMIA, spol. s r.o. 
Ledárenská 25, 620 00 Brno - Holásky

tel.: 537 036 612, fax: 537 036 613 
beg@beg.cz, www.beg.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ČSOB Leasing, Okresní 
soud Vsetín, Unigeo, 
Profit I, Všeobecná 

zdravotní pojišťovna ČR
BITO skladovací technika CZ s.r.o. 
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 
tel.: 270 006 021, fax: 270 006 022 

info@bito.cz, www.bito.com

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - ● ●

Škoda Auto, Coca-Cola, 
Alza.cz, LIDL, Plzeňský 

Prazdroj, AGC, ACL 
Automotive

DEXION, s.r.o. 
Antala Staška 220/77, 140 00 Praha 4  

tel.: 606 729 858
dexion@dexion.cz, www.dexion.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Siemens, Bosch Diesel, 
Phillip Morris, Mafra, 

Hewlett-Packard, Grupo 
Antolin, Parker Hannifin

Ing. Miroslav Horák HOZST 
Krmelínská 22, 720 03 Ostrava - Hrabová 

tel.: 312 312 477
info@horak-hozst.cz, www.regaly-prodej.cz

● - - ● ● - ● ● - ● ● ● - - ● -

Grupo Antolin, 
Kingspan, G+K 

súčastky, Portaflex, 
JMB Steel

Jungheinrich (ČR) s.r.o. 
Modletice 101, 251 01 Říčany  

tel.: 313 333 111, fax: 313 333 777 
info@jungheinrich.cz, www.jungheinrich.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
DHL, Foxconn CZ, 

REWE Group

Linde Material Handling Česká republika s.r.o. 
Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10  
tel.: 271 078 111, fax: 271 078 109 

linde@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Semperflex Optimit, 
Internet Mall, Demos 

Trade

MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7  

tel.: 739 630 091, fax: 222 516 388 
rzarsky@mecalux.com, www.mecalux.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - ●

Budějovický Budvar, 
Mlékárna Pragolaktos, 

A3 Sport, Halens,
Rosamarket, Alpla, Poex..

NEDCON SALES s.r.o.
Holandská 34, 533 01 Pardubice  

tel.: 467 002 111, fax: 467 002 257 
sales@nedconsales.cz, www.nedconsales.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ●
Kaufland, Sconto, VF 
CZECH SERVICES, 

DHL, KIEKERT

Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. 
Slavkov 284, 687 64 Slavkov  

tel.: 572 614 211, fax: 572 614 219 
kredit@kredit.cz, www.kredit.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - ● DN

PROFI REGAL s.r.o. 
Rynoltice 246, 463 55 Rynoltice  

tel.: 485 246 581, fax: 485 246 588 
info@profi-regal.cz, www.profi-regal.eu

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● DN

PROMAN s.r.o. 
Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim   
tel.: 469 699 570, fax: 469 622 337 

proman@proman.cz, www.proman.cz, www.proman.eu

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - ●

Škoda Auto, Toyota, 
Playmobile, Kofola, 

Bosch-Diesel, Globus, 
Lidl, Jipocar, JUTA

SSI Schäfer s.r.o. 
Ke Smíchovu 21, 154 00 Praha 5 - Slivenec

tel.: 251 171 130, fax: 312 662 593 
sales.praha@ssi-schaefer.com, www.ssi-schaefer.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - ● ●

Hartmann Rico, DHL, 
Lego, Benteler, 

Preymesser, Siemens, 
Bosch, Hellmann, IKEA

STILL ČR spol. s r.o. 
Štěrboholská 102, 102 19 Praha 10 

tel.: 274 001 411
info@still.cz, www.still.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
Lincoln CZ,Knorr-

Bremse Systémy pro 
užitková vozidla CR ..

STOW ČR, s.r.o. 
Modletice 141, 251 01 Říčany u Prahy 

tel.: 311 344 300, fax: 311 344 310 
info.stow.cz@stow-group.com, www.stow.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - ●

Tesco, DHL, Uti(CZ), 
Schenker, Lorenc, 
Šmídl, Mička, CS 

Cargo, Geis, Olymptoy
SysTech Group s.r.o.

Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
tel.: +421 949 547 375

info@systechgroup.eu, www.systechgroup.eu

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - - DN

Toyota Material Handling CZ s.r.o. 
K Vypichu 1049, 252 19 Rudná  

tel.: 311 651 111, fax: 311 651 311 
info@cz.toyota-industries.eu, www.toyota-forklifts.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - DN
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AIMTEC a. s. 
Hálkova 32, 301 22 Plzeň  

tel.: 377 225 215, fax: 377 221 732 
aimtec@aimtec.cz, www.aimtec.cz

- ● - - ● - ● ● ● ● ● ● ● -

SAP, DCIx, Away 
TradeSync Integration 

Manager, ClouEDI, 
APS system Asprova

Symbol, Intermec, 
Denso, Zebra

CCV Informační systémy 
Libušina tř. 23, 623 00 Brno  

tel.: 541 212 199, fax: 541 217 969 
info@ccv.cz, www.ccv.cz

● - - ● ● ● ● - ● - ● ● ● ●
CCV Řízený sklad, 

EDI ORION, Microsoft 
navision CRM

Motorola

CODEWARE, s.r.o. 
Jaromírova 37, 120 00 Praha 2  

tel.: 222 562 444, fax: 222 561 904 
codeware@codeware.cz, www.codeware.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BarTender, Mobil 
Store, Mobil Asset, 
Mobile Sale, Mobile 

Operator..

Cipherlab, Honeywell, 
Opticon, TSC, 

Motorola, Zebra 

Cognex Ltd.
Baarova 1158/7, 460 01 Liberec  

tel.: 724 819 719, www.cognex.com
jan.kucera@cognex.com

- - - - ● - ● - ● ● - - - - DN COGNEX

COMBITRADING s.r.o. 
Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2  

tel.: 246 035 710, -11, fax: 224 918 942 
info@combitrading.cz, www.combitrading.cz

● - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BarTender, Codesoft, 
SmartMOZ, HELIOS, 

WinByznys

Symbol, Datamax, 
Zebra, Motorola, 
Intermec, Noax, 

Cognex
Control spol. s r.o. 

Dukelská 559, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína  

tel.: 556 704 290

● - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● Dialog 3000S
Symbol, Datamax, 3M, 

Hewlett-Packard

DROPTOP COMPUTING, s.r.o. 
Na Břevnovské pláni 20, 169 00 Praha 6   

tel.: 235 097 511, fax: 235 097 510 
info@droptop.cz, www.droptop.cz

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Microsoft, Adobe, 

Symantec, Teklynx, 
Bartender

Microscan, Datalogic, 
Axiome Alpha-

Datawin, Hoeft & 
Wessel

EPRIN spol. s r.o. 
Hybešova 38, 602 00 Brno  

tel.: 538 707 200, fax: 543 212 033 
obchod@eprin.cz, www.eprin.cz

● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EWA II, Eposs, Econit, 

Label Gallery

Sato, Zebra, Motorola, 
Collamat, Unitech, 
Honeywell, Ventus, 

Microscan…
ESP holding a.s. 

Evropská 15, 160 41 Praha 6  
tel.: 475 214 781, fax: 475 214 782 

info@esp.cz, www.esp.cz

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
eControl, eInventory, 
eStore, eVan, eStock

Casio, DLoG, 
Datalogic, Honeywell, 

Motorola

GABEN, spol. s r. o. 
Hájkova 1/558, 702 00 Ostrava  

tel.: 596 117 402, fax: 596 117 402 
info@gaben.cz, www.gaben.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GBCline, 
GBCstore,implementace 

do SAP3, GBMenu, 
Bartender..

Datamax, Toyota 
Denso, Datalogic, 

Honeywell

Honeywell Scanning and Mobility 
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4 

tel.: 604 290 901, www.honeywellaidc.com
marek.holesovsky@honeywell.com 

● ● ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ●

Honeywell, 
Metrologic, 

HHP,
LXE

Honeywell, 
Metrologic, 

HHP,
LXE

ICZ a.s. 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4  

tel.: 222 271 111, fax: 222 271 112 
marketing@i.cz, www.i.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
WMS Osiris, ADC 

Promis, MES Hydra

Motorola, Psion-
Teklogix, Honeywell, 

Cognex, Zebra, 
Datamax, Cisco

KODYS, spol. s r.o. 
Hošťálkova 7/520, 169 00 Praha 6 
tel.: 233 097 911, fax: 233 097 999 

info@kodys.cz, www.kodys.cz

● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ●

K.asset, 
K.manufacturing, 

K.collect, K.parcel, 
K.field ..

Motorola, Zebra, 
Vocollect, Logopak

POINT.X, spol. s r.o. 
Malátova 12, 150 00 Praha 5  

tel.: 222 319 596, fax: 224 810 821 
pointx@pointx.cz, www.pointx.cz

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - MOBIX, Mantis
Psion, Motorola, 

Panasonic

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a, 101 00  Praha 10

tel.: 257 911 850, fax: 257 810 559
sick@sick.cz, www.sick.cz

● - ● ● ● - - - ● ● - - ● - DN SICK

Zetes Czech Republic 
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6   

tel.: 234 701 010, fax: 234 701 099 
info@cz.zetes.com, www.cz.zetes.com 

● - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ZetesMedea, 
ZetesAtlas, ZetesAres, 

ZetesChronos, 
ZetesAthena, 

CAB, Cisco, Datalogic, 
Datamax, Intermec, 

Motorola, Zebra, 
Honeywell

Značky software 
nabízených v ČR

Značky hardware 
nabízených v ČR
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E-mail, www

Pozn.: Kompletní seznamy viz Logistická kniha seznamů 2016. Zpracováno na základě 
 výzkumu z podzimu 2015.



20. října, Praha
LOG-IN
Již 13. ročník prestižního logistického 
fóra, které se soustředí na inovace 
a případové studie. Partnerství akce 
přináší vizibilitu a prestiž.

23. listopadu, Bratislava
SLOVLOG
Vůbec největší logistická akce na 
Slovensku přichází již v desátém vy-
dání. Zaměřeno na trendy v logistice 
a supply chainu. Jedinečná možnost 
prezentace vašich produktů a služeb 
pro logistiku!

září / říjen / listopad / prosinec
Systémy Logistiky
Jediný logistický časopis s audi-
tovaným nákladem v ČR. Aktuální 
témata, exkluzivní redakční obsah, 
názory uživatelů logistických služeb.

září–prosinec
Klub logistických
manažerů
Setkání Klubu logistických
manažerů – diskuze k aktuálnímu
dění v logistice. KLM je platformou
pro výměnu informací a vytváření
důležitých profesních kontaktů.

Publikace, konference, networking...

 Kontaktujte nás 

pro zajištění
  vaší prezentace!

Zvládněte s námi
podzim vítězně

PODZIM 2016 prosinec 2016
SL BOOK 2017
Vaše Logistická kniha seznamů 
se stává SLBOOK! Nejdůležitější 
logistická publikace roku v ČR 
a na Slovensku – praktická 
příručka s kontakty na dodavatele 
logistických produktů a služeb 
s platností pro celý rok 2017.

23. listopadu, Bratislava
Logistický
Business Mixer
Největší logistická party. Ideální 
šance pro networking a efektivní 
představení vaší firmy.

září–prosinec
SystemyLogistiky.cz
Logistický portál aktualizovaný 
na denní bázi. Jednou týdně 
výběr nejdůležitějších zpráv 
v newsletteru.

září-říjen /
/ listopad-prosinec
Systémy Logistiky SK
Jediný specializovaný logistický 
časopis na Slovensku.

září–prosinec
ZaPmag, TaPmag
Inovovaná podoba B2B časopisů 
Zboží&Prodej a Tovar&Predaj 
zaměřených na maloobchod. 
V Česku i na Slovensku nabízíme 
účinnou prezentaci vůči maloobcho-
du a sektoru FMCG.

22. září, Praha
Retail Masters Day
Původně golfový turnaj se změnil 
na sportovní den. Změřte své síly se 
špičkami českého FMCG a ukažte 
svou firmu!

5.–6. října, Trnava
Samoška SK
Kongres na podporu slovenského 
obchodu. Oslovte nové partnery 
z maloobchodu a FMCG!
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Jaroslav Smíšek
+420 733 559 474
jaroslav.smisek@atoz.cz 
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