
Intralogistika:
Roboticky, autonomně
       a digitálně

Intralogistika moderních společností prochází zásadní proměnou. 
Ubývá pracovní síly, která má na starosti rutinní manuální činnosti, 
a do popředí se stále více dostávají roboti, autonomní vozíky nebo 
plně automatizované sklady. Nedávný veletrh LogiMAT jen utvrdil 
v přesvědčení, jak rychle kráčí obor kupředu. 



Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygra cká 622/2, 108 00 Praha 10
tel.: 271 078 114, reseni@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

Manipulační technika s nízkými provozními 
náklady a vysokou efektivitou procesů
  Vysokozdvižné vozíky s čelistmi pro bílé zboží
  Ručně vedená skladová technika – vysokozdvižné,  

    nízkozdvižné, vychystávací vozíky
  Retraky
  VNA vozíky pro podstatné navýšení kapacity skladování
  Elektrické vozíky CiTi Truck s nízkou hmotností 

Regálové systémy
  Systémy vícepodlažního skladování – plošiny, galerie,  

  vychystávací věže
  Konzolové regály pro uložení rozměrných produktů

Automatizace 
  Dopravníkové technologie
  Konsolidační zóny
  Sortery
  Výtahy pro zboží

Technická podpora  

  Optimalizační logistické studie, 
    návrhy skladového řešení
  Poradenství v oblasti BOZP-PO
  Revizní činnosti
  Školení obsluhy

Kompletní vybavení 
nejen pro vaše e-shopy

LINDE ŘEŠENÍ 

Systemy_logistiky_eshopy_210x297.indd   1 4.4.2017   14:26:12



3Intralogistika

Jak sháníte zaměstnance pro intralogistiku? 
Těžko, zní většinou odpověď ve firmách. 
V loňském roce rostla česká ekonomika 
o 2,4 %. Důvodem byla především spotřeba 
domácností, kterou podpořil významný růst 
zaměstnanosti i mezd, a to při nízké inflaci. 
Z makroekonomického pohledu byla pro 
logistiku klíčová skutečnost historicky nízké 
míry nezaměstnanosti (4 %). Prakticky 
všechny společnosti mají problém získat pra-
covníky do vnitropodnikové logistiky. Protože 

je současně dost firem „pouze“ 
subdodavateli nebo výrobními 
závody nadnárodních společností, 
vykazují nízkou míru ziskovosti. Ta 
zpravidla nedovoluje příliš zvyšo-
vat mzdy, jež pro zaměstnance 
představují hlavní motivaci. Pro 
tento a příští rok očekává mini-
sterstvo financí ještě vyšší růst 
ekonomiky, přibližně o 2,5 % 
ročně. Nastíněný vývoj ekono-

miky a potažmo zaměstnanosti ukazuje, 
že s lidmi pro (intra)logistiku to v dohledné 
době lepší nebude. O to důležitější je kva-
litní zaměstnanecká politika, ale také úvaha 
o další automatizaci. 

„Pro tento 
a příští rok 
očekává 
ministerstvo 
růst o 2,5 % 
ročně.“

Intralogistika

TĚŽKÝ ÚKOL: 
CHYBÍ LIDÉ

Hlavní partner přílohy:

Partneři přílohy:

Příloha je ke stažení v elektronické 
podobě. Najdete ji na:
www.systemylogistiky.cz

Jak sháníte 
zaměstnance pro 

intralogistiku?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky
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hlavní sponzor přílohy:

J
Jsou stávající manipulační pro-
středky ve skladu ideální, nebo lze 
jejich změnou či doplněním zlepšit 
tok materiálu a tím zefektivnit ce-
lou logistiku? Právě to je jedna ze 
správných otázek, jejíž odpověď je 
pro zajištění efektivity klíčová. Ale 
ne každý si ji včas pokládá.

Článek připravil Petr Neckař

Jak díky vhodné manipulaci snížit obsaze-
nost skladu? Vladislav Záveský, product ma-
nager společnosti Linde Material Handling 
Česká republika, říká, že z nasazení v praxi 
je zřejmé, že nejméně prostorově efektivní 
jsou sklady, v nichž je zaskladňování a vy-
skladňování do regálů prováděno čelními 
vysokozdvižnými vozíky. Lepší využití plochy 
umožňují sklady obsluhované retraky, které 
se mohou pohybovat v uličkách až o metr 
užších. Jako nejefektivnější pak z tohoto po-
hledu vycházejí vozíky pro velmi úzké uličky 
(VNA). Zde je ale nutné již v období prová-
dění optimalizační studie detailně posoudit 
všechny okolnosti a podmínky konkrétního 
provozu. Nasazením VNA vozíků je sice 
možné dobře využít plochy skladu, ale mož-
nosti těchto vozíků jsou v některých smě-
rech limitované, nemohou vyjíždět z haly 
ven a ani zajíždět do kamionů. „Za technic-
ky nejvyspělejší a prostorově zcela nejefek-
tivnější řešení lze označit nasazení bočních 
čtyřcestných vozíků v kombinaci s mobilní-
mi regály. Takový vozík je jednak prostorově 
velmi úsporný a jednak pro obsluhu regálů 
stačí pouze jedna ulička, která se otevře 
pomocí ovládacího systému v místě, kde je 
třeba,“ uvádí Vladislav Záveský.

Problémem pro realizaci nového směru v ře-
šení manipulace může být příliš zažitý stere-
otyp v logistických procesech ve fi rmě nebo 
vliv zahraniční centrály a obavy z použití 
nějaké neověřené změny. Uvádí to Vladislav 
Záveský. Možnou cestou může být využití 
nezaujatého pohledu externí fi rmy a prove-
dení optimalizační studie. „Zadavatel často 
postupuje tak, že nahradí jeden stroj novým 
stejného typu. Tím vyřeší problém s životnos-
tí stroje, ale nedochází k posunu v efektivi-
tě procesů a manipulace,“ popisuje jednu 
z chyb Martin Koudelka, vedoucí marketingu 
společnosti Jungheinrich (ČR). Doporučuje 
vždy jednotlivé manipulace přesně popsat 
a přiřadit jim odpovídající manipulační tech-
niku. Často se konfi guruje zbytečně složitá 
a nákladná manipulační technika jen proto, 
že není přesně defi nováno, jaké manipulace 
bude konkrétní stroj vykonávat. „Ve větších 
fl otilách je možné díky kvalitní analýze snížit 
celkový počet manipulačních vozíků a uše-
třit tak i za nižší počet řidičů,“ tvrdí Martin 
Koudelka.

FOTO: Petr Neckař

NEPODCEŇUJTE PROMYŠLENÍ 
KOMBINACÍ MANIPULAČNÍ 

TECHNIKY A REGÁLŮ
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Jaký máte recept 
na odhalování 

chyb ve 
skladování?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Kýženou efektivitu do logistiky přinášejí na-
příklad inteligentní tažné soupravy, které 
v dnešní době odbourávají pohyb čelních 
nebo ručních vozíků ve výrobě. „Tažné sou-
pravy jezdí mezi skladem a výrobou a záso-
bují jednotlivá pracoviště. Toto je velmi ob-
líbené v automobilovém průmyslu. Výhodou 
je bezpečnost pracovníků ve výrobě, úspora 
času a celková efektivita manipulace,“ říká 
Jan Weiss, regionální vedoucí prodeje spo-
lečnosti STILL ČR.

Výraznou cestou ke zvýšení efektivity je vyšší 
míra automatizace a robotizace. „Jednou 
z hlavních předností automatizovaných skla-
dových systémů ve srovnání s klasickými re-
gály je jejich flexibilita. S použitím automatizo-
vaných skladových systémů je možné uspořit 
až 95 procent času vychystávání oproti skla-
dování v klasických regálech. Závisí to na 
konkrétní aplikaci, ale v každém případě opa-
dají neproduktivní pochůzky obsluhy, protože 
systémy pracují na principu zboží k obsluze,“ 
konstatuje Pavel Kraus, Managing Director 
společnosti Kardex. 

Podstatné je, aby každá firma, která chce 
pracovat co nejefektivněji a současně 

bezpečně a s nízkými provozními náklady, 
dokázala formulovat své priority. „Ve spolu-
práci se svým dodavatelem by firma měla 
průběžně provádět analýzu svých potřeb 
a posuzovat výhody a nevýhody různých 
manipulačních a logistických metod, návrat-
nost investic do nových technologií, respek-
tive najít optimální mix všeho uvedeného,“ 
shrnuje Jindřich Přívora, PR manager Toyota 
Material Handling CZ. 

INZERCE

„Chybná řešení znamenají 
vyšší náklady“

Důsledkem toho, že firmy manipulují materiál či zboží nesprávným 
typem manipulační techniky, je celkově neefektivní provoz. Přicházejí 
tedy vyšší náklady na energie a operátora, větší stres operátorů a z toho 
pramenící zvýšené riziko nehody. Mezi chyby patří i horší prostorové 
využití skladu a nevhodné logistické toky.

Petr TOMEČEK
produktový specialista

HYSTER CZ
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CHlavním impulzem k optimalizaci 
regálových systémů je ve většině 
případů požadavek na vyšší kapa-
citu. Často se také řeší zefektivnění 
procesů a vyšší míra automatizace 
motivovaná nedostatkem kvalitní-
ho personálu. Další motivací bývá 
větší přehlednost, snížení chybo-
vosti a také eliminace krádeží.

Článek připravil Petr Neckař

Co dělat, když kapacita skladu začíná být 
nedostačující? Co dělat, když je materiá-
lu k uskladnění více než regálových pozic? 
V těchto případech se objevuje nerudovská 
otázka „kam s ním?“. A je nutné hledat nej-
vhodnější řešení, a to ideálně ještě dříve, než 
problém s kapacitou nastane. Nejedná se 
jen o změny v samotném layoutu skladu, ale 
v souboru nutných opatření pro lepší fungo-
vání skladu jako celku. A když je budoucí po-
třeba ještě vyšší než možná kapacita vzniklá 
optimalizací skladu, nezbývá nic jiného než 
nová výstavba. V tomto článku se však zamě-
říme na optimalizační procesy.

NEPODCEŇUJTE PLÁNOVÁNÍ, 
ŘEŠENÍ CHYB BÝVÁ NÁKLADNÉ
Téměř vždy existuje více než jedna možnost 
řešení skladu. Někdy jde i o střet základních 
koncepcí. Někde kladou důraz na kapacitu, 
jinde na cenu, v dalších případech na pro-
vozní aspekty. Řešení také mohou ovlivnit 
dodavatelské firmy, které projekty směřují 
k řešením, v nichž jsou silnější než konku-
renční společnosti. „Například dodavatelé 
spádových regálů budou hledat co nejvíce 
argumentů pro uplatnění jejich produktu. Do-

KDYŽ SKLAD NEDOSTAČUJE

FOTO: Petr Neckař
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„Nedělejte 
kompromisní řešení“

Doporučuji neuchylovat se ke kompromis-
ním řešením, není-li to skutečně nutné, 
a nezapomínat, že po splnění všech provoz-
ních požadavků jde primárně o peníze.

Patrik GESCHEIDT
vedoucí oddělení Linde řešení

Linde MH

„V KAŽDÉM 
SKLADU BY MĚLA 

NEJMÉNĚ 1X ZA ROK 
PROBĚHNOUT ABC 

ANALÝZA.“

davatelé speciálních vozíků mohou mít ten-
denci prosazovat jejich produkty i tam, kde 
může být použit třeba čelní vozík nebo retrak. 
Mnoho skladů je inspirováno jinými sklady 
ne proto, že by zde byla jistota vhodnosti ře-
šení, ale proto, že se takové řešení někomu 
líbí a má pocit, že by mohlo být vhodné i pro 
jejich provoz,“ předesílá Patrik Gescheidt, 
vedoucí oddělení Linde řešení společnosti 
Linde Material Handling Česká republika.

Obecně lze říci, že na trhu stále panuje velká 
míra neznalosti a mnoho skladů není navrže-
no správně nebo nefungují optimálně. „Z hle-
diska špatného využití regálových systémů je 
častou chybou nevyhovující rozložení velikosti 
úrovní nebo požadovaného zatížení regálo-
vých pozic, kdy pro část zboží jsou buňky ne-
dostatečně dimenzované a pro část naopak 
zbytečně předimenzované. To často souvisí 
se špatnou analýzou potřeb před samotným 
pořízením regálového systému. Obdobnou 
chybou je pak nevhodné rozložení materiálů 
z hlediska umístění, kdy nebyla uvažována 
obrátkovost jednotlivých polo-
žek a například jejich společné 
vychystávání. I zde bývá častou 
chybou již fáze samotné přípra-
vy před budováním skladových 
kapacit,“ tvrdí Tomáš Konfršt, 
obchodní zástupce společnosti 
PROMAN.

ZÁKLADEM JE MYSLET NA BUDOUCÍ 
POTŘEBY SKLADOVÁNÍ
Při optimalizaci regálových systémů je potře-
ba defi novat, co skladujeme, a zejména co 
hodláme v budoucnu skladovat, ideálně s vý-
hledem alespoň pět let. Vhodné je také inspi-
rovat se úspěšnými projekty ve stejně zamě-
řených oborech, dále důsledně analyzovat 
aktuální situaci, hledat pozitiva, a především 
odhalit nedostatky, plýtvání a rizika. Jak říká 
Patrik Gescheidt, je také dobré prověřit, zda 
není možné zrychlit obrátku zásob a provést 
jejich optimalizaci. Zkrátka zda je nutné skla-
dovat tolik zboží a mít v zásobách uloženo 
tolik fi nančních prostředků. Roli hraje i správ-
né personální složení pracovníků logistiky – 
kvalitní projekt vyžaduje kvalitní tým, přesně 
daná pravidla a jejich dodržování. To zname-
ná, že při řešení logistických projektů není 
vhodné se zaměřit pouze na hardware, ale 
také na nastavení procesů a systému řízení. 
K němu jsou pak nutné správné informace, 
podpořené např. WMS.

Efektivita je důležitou a nedílnou součástí 
každého procesu. Díky efektivním opatřením 
může práce ve skladu probíhat rychleji, bez-
pečněji a s úsporou nákladů. „V každém skla-

du by měla nejméně jedenkrát 
za rok proběhnout ABC analý-
za. Na základě jejích výsledků 
by následně mělo dojít k op-
timalizaci uložení skladových 
zásob v regálovém systému. 
Ve většině případů však do-
chází k tomu, že odpovědný 
pracovník sice analýzu prove-
de, ale výsledkem či novým 

řešením se bohužel již nikdo nezabývá, pro-
tože ve skladu nechce zaběhnutý systém 
ukládání měnit,“ říká Miroslav Opát, logistic 
manager společnosti PST CLC.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ UKAZUJÍ 
I POČÍTAČOVÉ SIMULACE
Optimální systém skladování mohou pomo-
ci najít počítačové simulace. „Počítačová 
simulace pohybu materiálu skladem je be-
zesporu velkou výhodou pro zpracování pro-
jektu. Z pohledu dodavatele dopravníkových 
systémů je můžeme jednoznačně doporučit 
a také to v mnoha případech děláme. Sběr 
a zpracování dat pro její zpracování jsou sice 
někdy časově náročná záležitost, ale tento 
takzvaně ztracený čas se následně mnoha-
násobně vrátí,“ konstatuje František Vyma-
zal, jednatel společnosti LOGSYS.

PŘÍLOHA
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 
PRO VAŠE KOLEGY NA 
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ

â

Jaké máte 
zkušenosti 

s optimalizačními 
procesy? 

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky
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sem je kontrola a řízení přístupu k datům, 
a tím zajištění jejich bezpečnosti.

Milan Ludvík, country manager společnosti 
ZETES Czech Republic, poukazuje na důleži-
tost „informační provázanosti“ více systémů 
– nejen v intralogistice, ale napříč celým do-
davatelským řetězcem, tj. od subdodavatelů, 
výrobců a logistiky až po maloobchod. Tím je 
umožněno efektivní a bezpečné sdílení dat 

různými účastníky dodavatelské-
ho řetězce a na různých úrovních.

Nejvhodnější způsob sdílení dat 
zejména pro potřeby zajištění sle-
dovatelnosti a viditelnosti v rámci 
dodavatelského řetězce je podle 
Milana Ludvíka tzv. informační 
hub v cloudu. „Tento koncept za-

jišťuje bezpečné, fl exibilní, cenově dostupné 
a spolehlivé řešení pro sdílení dat od desítek, 
stovek či tisíců subjektů od prvovýrobců, sub-
dodavatelů, logistických partnerů až po malo-
obchod,“ vyjmenovává. Mezi hlavní benefi ty 
patří snížení nákladů na následné řešení ne-
standardních situací, což v mnoha případech 
znamená výrazné úspory. Efektivní a inovativ-
ní sběr potřebných dat přináší nulové vícená-
klady, a navíc snižuje chybovost.

Pro informační systémy fungující 
v rámci intralogistiky je nezbytností 
jejich vzájemná provázanost. Efek-
tivní integrace a výměna dat mezi 
řešením pro řízení skladu (WMS), 
výrobním informačním systémem 
(MES) a pokročilým plánováním 
výroby (APS) i jejich napojení na 
podnikový ERP systém představuje 
úkol, jemuž se vyplatí věnovat nále-
žitou pozornost.

Článek připravil David Čapek

DATA: 
INTERAKCE A INTEGRACE

SSystémy typu WMS, MES a APS jsou obvykle 
na integraci připraveny, neboť jde o stan-
dardní nastavení v realizovaných projektech, 
vysvětluje Rostislav Schwob, ředitel divize 
DCI ve společnosti AIMTEC. Největším úska-
lím je podle něj propojení na celopodnikové 
informační systémy. Problém spočívá v tom, 
že ne každá verze ERP je na integraci do-
statečně připravena. Zkušená a kompetent-
ní fi rma, která je dodavatelem specializova-
ného systému, proto musí být 
schopna integraci správně defi -
novat a realizovat.

KONTROLA – ŘÍZENÍ – 
BEZPEČNOST
„Optimální datovou integraci je možné zajistit 
přes integrační platformu, která zaručí jedno-
značné, kontrolovatelné, testovatelné, doku-
mentované, autorizované a hlavně bezpečné 
rozhraní pro jednotlivé systémy,“ pokračuje 
Rostislav Schwob. Integrační platforma na 
počátku přináší vyšší náklady než jednotlivé 
propojení, z dlouhodobějšího hlediska je však 
dosaženo jednodušších integrací dalších sys-
témů, aplikací a nástrojů. Významným příno-

„EFEKTIVNÍ 
SBĚR DAT

PŘINÁŠÍ NULOVÉ 
VÍCENÁKLADY.“
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INZERCE

Zlepšení ergonomie
a bezpečnosti na pracovišti

Eliminace manuální manipulace
s těžkými náklady

Eliminace pohybu vysokozdvižných
vozíků na výrobní hale

Snížení nutnosti manipulace
s jeřábovou technikou

Výhody používání
tahačů MasterMover:

+420 721 187 768
contact@smartsels.com

Efektivní a bezpečná
manipulace s náklady
až do 120 tun

www.mastermover.cz

www.smartsels.com

Které zásady pro 
optimální datovou 

integraci se 
uplatňují ve vaší 

firmě?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

DATOVÁ INTEGRACE 4.0
Navýsost aktuální záležitost, kterou před-
stavuje čtvrtá průmyslová revoluce, je spo-
jena s velkými objemy dat, výrazně vyšší 
náročností na přesnost a úplnost sledování 
a viditelnosti dílčích kroků. To s sebou nese 
vyšší požadavky na efektivní sběr dat o vý-
robcích, materiálu, vratných obalech nebo 
dopravních a manipulačních prostředcích, 
jak podotýká Milan Ludvík. Ve změněných 
podmínkách již nepostačuje „konvenční“ 
přístup k datům, ale je nutné přejít na zcela 
nové koncepty. Jde například o již zmíně-
ný informační hub, cloudové technologie 
či inovativní, a přitom ověřené nástroje 
sběru dat.

A jaké jsou, resp. budou klíčové směry 
současnosti a blízké budoucnosti? Patří 
k nim zajištění maximální viditelnosti všech 
klíčových procesů a stavů v rámci dodava-
telského řetězce, poskytování efektivních 
výstražných zpráv (alertů) pro případ nedo-
držování plánovaných aktivit nebo poten-
ciálních rizik včetně možnosti okamžitého 
řešení problémů.

„Propojování 
je aktuální dnes 
a bude i zítra“

Například internet věcí (Internet of Things) 
znamená vývoj neustále nových nástrojů, 
které je potřeba mezi sebou navzájem 
a napříč systémy propojovat. Na otázky, 
jak je řídit, nastavovat nebo testovat, odpo-
vídá právě integrační platforma. V budouc-
nosti se každá aplikace bude prodávat se 
svým vlastním rozhraním API (Application 
Programming Interface) pro připojení na 
ostatní zařízení nebo systémy. Na trhu 
obstojí jen takové produkty, které bude 
možné jednoduše integrovat.

Rostislav SCHWOB
ředitel divize DCI

AIMTEC
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F
Snaha optimalizovat intralogistiku nekončí pouze u manipulační nebo skla-
dové techniky, nastavení procesů či vyladění toku informací. Týká se také 
pracovníků logistiky.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Firmy hledají způsoby, jak by si podržely kva-
litní pracovníky, ale zároveň nemusely řešit 
problémy s jejich náborem, zaškolením či 
hledáním uplatnění při výkyvech výroby. Aktu-
álním problémem je zásadní nedostatek lidí. 
„Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří 
pouze specializované technické profese, ale 
firmy nemohou najít dostatek výrobních děl-
níků a skladníků,“ říká Jaroslava Rezlerová, 
generální ředitelka ManpowerGroup Česká 
a Slovenská republika. V druhém čtvrtletí 
proto ManpowerGroup očekává další nárůst 
náborových aktivit. Nejsilnější náborové pro-
středí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví 
dopravy, skladování a komunikace.

KOMPLETNÍ PŘEVZETÍ
Z uvedených důvodů stále více firem hledá 
řešení, jak se problémů s pracovní silou zba-
vit. Jednu z možností představuje úplné pře-
vedení logistiky včetně zaměstnanců třetímu 
partnerovi. Při plném outsourcingu předá 
firma kompletně konkrétní provoz logistikovi, 
který řeší vše za něj. Starosti přecházejí na 
dodavatele logistických služeb a objednava-
tel „pouze“ sleduje dodržování dohodnutých 
požadavků a plnění příslušných KPI.

Dále existuje možnost plného využití agen-
turních zaměstnanců v příslušném provozu. 

TÉMĚŘ BEZ VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
FOTO: Petr Neckař



11Intralogistika

„VŽDY JE NEZBYTNÉ 
PONECHAT SI 

VLASTNÍ VEDENÍ.“

Zvažujete 
outsourcing 

pracovních sil?
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„Nejde o časté řešení, většinou k němu do-
chází po předchozí dobré zkušenosti s kon-
krétním partnerem a je dávkované postupně,“ 
říká obchodní ředitel společnosti INDEX NO-
SLUŠ Jindřich Hodek. Jedním dechem ale do-
dává: „Neznám firmu, kde dojde ke kompletní-
mu převzetí klasickou personální agenturou, 
většinou jde spíše o převzetí konkrétních 
operací.“ Poměr kmenových a agenturních 
zaměstnanců je pak prakticky otočený.

Pokud se firma rozhodne pro kompletní nebo 
většinový outsourcing pracovní síly (pracovní 
agenturou), je nezbytné ponechat vlastní ve-
dení. „Tomu leží na bedrech všechny starosti 
s provozem pracoviště, které mělo do doby, 
než přijalo agenturní pracovní-
ky, ale navíc řeší ještě spous-
tu záležitostí s agenturou,“ 
vysvětluje logistic manager 
PST CLC Miroslav Opát a do-
dává: „Vzhledem k tomu, že 
vlastních zaměstnanců máte 
v tomto případě jen minimum a o loajalitě 
agenturních zaměstnanců se dá hovořit jen 
velmi obtížně, může se (ale samozřejmě ne-
musí – vše je o lidech) i tato problematika 
projevit na kvalitě odváděné práce.“

Na podobná úskalí spojená s tímto řešením 
naráží také Jindřich Hodek. Říká, že zásad-
ní otázky a kroky si původní firmy musí řídit 
stále samy, a dále upozorňuje: „Z nevýhod je 
třeba zmínit hlavně legislativu, protože často 
je důvodem převzetí obcházení zákoníku 
práce, a také problematiku vzniklých škod či 
dopravních nehod.“

VYJASNIT VŠE DOPŘEDU
Ať už se rozhodnete pro hledání logistické-
ho partnera nebo chcete svěřit výrazně více 
práce agenturním pracovníkům či v podstat-
ném měřítku outsourcovat pracovní sílu, je 
důležité mít na paměti několik základních 
doporučení.

Klíčem k úspěchu je určitě úplná oboustran-
ná otevřenost. Pokud kterákoli strana dodá 
nekompletní údaje nebo cokoli zatají, vymstí 
se to v budoucnu oběma. „V první řadě si 
jako zadavatel musíte ujasnit, čeho chcete 
outsourcingem dosáhnout, co očekáváte. 
V podstatě to bývají dva hlavní důvody: za 
prvé snížení nákladů a za druhé přenesení 
odpovědnosti. Určitě se vyplatí rozdělit out-
sourcing na etapy. Začít s menším úsekem, 
a pokud realizace splní očekávání, přidat 
další část,“ upozorňuje Miroslav Opát. V ne-
poslední řadě se vyplatí řádně prověřit do-
davatelskou firmu. Podívat se na reference, 
navštívit provoz, kde určitý typ logistiky dělají, 
a poptat se mezi známými v branži.

Firmě PST CLC se jako opti-
mální osvědčila varianta pře-
vzetí původních zaměstnanců 
outsourcovaných pracovišť do 
vlastních řad a doplnění pra-
covišť vlastními zaměstnanci 

na řídicích pozicích. „Až další krok je využití 
agenturních zaměstnanců pro vykrytí sezon-
ních výkyvů, případně pro práce služeb přida-
né hodnoty,“ míní Miroslav Opát. Při náboru 
agenturních zaměstnanců nebo při postup-
ném přecházení na kompletní outsourcing se 
vyplatí také trénovat klíčové zaměstnance 
odpovědné za personální záležitosti, aby byli 
připraveni na zvládání situací vyplývajících 
z nového poměru k řadovým pracovníkům 
logistiky.

INZERCE

Ideální řešení pro 
distribuční centra

Efektivní intralogistika  - aby vaše 
zboží rychleji dorazilo k cíli

Řešení na míru pro rychlé a bezchybné
vychystávání objednávek

Sladění všech skladových procesů je 
klíčem k úspěchu. Pomůžeme vám 
zajistit maximální rychlost a  přesnost při 
vychystávání objednávek a to s 
minimálním úsilím. 

Dosáhněte až 99.9% přesnosti při 
zpracování objednávek díky našim 
automatizovaným systémům a 
skladovému softwaru přesně na míru 
vašim požadavkům.

Pro maximální efektivitu potřebujete 
silného partnera! 

contact
www.kardex-remstar.cz 
+420 595 701 111 
info.remstar.cz@kardex.com

Advert_CustomerSegmentWarehouse&Distribution01_70x222mm_CzechRepublic_CZ.indd   104.04.17   12:25

„Nápor na personální oddělení“

Ve standardním období většina firem využívá agenturní zaměstnance mezi 10 a 30 procenty. 
Maxima pro období špiček bývají u některých firem dvojnásobná. Takto vysoké hodnoty dočas-
ných zaměstnanců nedokáže klasické interní personální oddělení zvládnout, bavíme se o vyso-
kých desítkách nebo stovkách zaměstnanců. A nejčastěji se jedná o pozice směrem od těch 
základních (picker, pracovník reworku) po mírně kvalifikované (skladník, skladník s využitím 
manipulační techniky, skladník s obsluhou PC).

Jindřich HODEK
obchodní ředitel
INDEX NOSLUŠ
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O„Objev budoucnost logistiky,“ stálo na stěně 
jednoho stánku. Na pohovce před ním seděli 
tři lidé a měli na hlavě nasazené brýle pro 
virtuální realitu. Rukama dělali pohyby nepo-
dobné robotům. To je jeden z obrazů, který 
bylo možné vidět na veletrhu LogiMAT, který 
se v polovině března uskutečnil v německém 
Stuttgartu.

MÍT VÍCE Z REALITY
Výše popsaný výjev nebyl zdaleka jediný. 
Brýle pro virtuální realitu coby jeden z prvků 
tzv. rozšířené reality (augmented reality) na 
hlavách obsluhy na stáncích i mnoha ná-
vštěvníků svědčily o jednom. Tato techno-
logie není pro logistiku zdaleka mrtvá (jak 
mohl naznačit relativní provozní neúspěch 
brýlí Google glass) a pro mnoho společnos-
tí představuje minimálně jednu z možných 
podob budoucnosti. O tom, zda se techno-
logie prosadí v širším měřítku, vypověd í 
uživatelské zkušenosti přímo v provozu. Pic-
kování s brýlemi na hlavě nebude rozhodně 
pro všechny, ale spousta mladých lidí může 
tuto metodu vnímat jako velmi atraktivní. 

Ostatně na mnoha stáncích byly brýle pro 
virtuální rea litu prezentovány jako poutavá, 
téměř počítačová hra. Práce by se mohla stát 
hrou – co víc si mohou vedoucí skladů přát?

ZÁPADNÍ EVROPA AUTOMATICKY, 
VÝCHODNÍ VYČKÁVÁ
Zatímco v posledních letech byl automatizo-
vaný pohyb k vidění na menší části stánků, 
na posledním LogiMATu převažoval alespoň 
v halách určených pro prezentaci skladové 
techniky. Automatické zakladače, AGV, do-
pravníky, samohybné manipulační plošiny, 
vozíky a vlečné soupravy, autonomní baličky, 
automatické sklady drobných dílů či systémy 
hloubkového skladování atd. Například spo-
lečnost STILL představila automatizované ře-
šení inteligentní tažné soupravy. „Rozhodující 
je zefektivnit pomocí automatizace procesy 
zákazníků, aby mohli snížit náklady. S inova-
tivním řešením inteligentní tažné soupravy 
můžeme vytvořit zcela automatizovaný mate-
riálový tok až k výrobnímu pásu a zajistit tak 
taktované zásobování výrobních linek ještě 
chytřeji a ekonomičtěji,“ popisuje Herbert 
Fischer ze společnosti STILL. Automatizované 
řešení ukazovalo plnou automatizaci všech 
stanovišť materiálového toku – od naložení 
inteligentní tažné soupravy na překladišti 
přes jízdu k jednotlivým stanovištím u výrob-
ní linky až po vykládací stanoviště. Skládá se 
z automatizovaného vysokozdvižného vozíku 
pro vykládání a nakládání na překladištích, 
automatizovaného tahače, který vede inteli-
gentní tažnou soupravu, automatizovaných 
standardních E-rámů a z předávacích stanic.

Na veletrhu bylo zkrátka vidět, jak se tech-
nologický svět hýbe kupředu. „Od CeMATu 
je zřejmý vývoj například v oblasti auto-
maticky naváděných vozíků, což je výrazný 
trend. Automatizace na LogiMATu byla vidět 
na každém rohu. Myslím si, že se v České 
republice mnoho firem automatizace ještě 
bojí,“ říká nezávislý logistický konzultant 
Oldřich Petránek ze společnosti inLogistics. 
A dodává: „Z pohledu Čecha si nejsem jistý, 
jestli už u nás firmy vidí rentabilitu vlože-
ných vstupních prostředků. Rozhodující je 
vždy návratnost, která záleží na konkrétních 
podmínkách daného provozu.“ Doplňuje, že 
s růstem mzdových nákladů se bude auto-
matizace stále více vyplácet.

RUKU V RUCE S ČLOVĚKEM
Ve Stuttgartu byly také k vidění takzvané ko-
laborativní roboty, které svým lidským spo-
lupracovníkům většinou poskytují další ruku 
navíc. Chytré mechanické paže (ale i huma-

Větší spolupráce člověka a stroje, 
digitalizace procesů, uvažování 
v rámci konceptu Průmysl 4.0, sni-
žování spotřeby energie, zvyšování 
bezpečnosti. To jsou některé z tren-
dů, jež bylo možné vnímat na nedáv-
no skončeném veletrhu pro intralo-
gistiku LogiMAT.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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LOGIMAT 2017 VE VÍRU INOVACÍ

Untitled-2   1 10.04.17   11:23
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Co vás nejvíce 
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LogiMATu?
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noidní roboti) se uplatňují především ve výro-
bě, kdy se pracuje s drobnými součástkami 
a je zapotřebí použití jemné motoriky pro 
rutinní procesy (podávání spojovacího ma-
teriálu či přidržování opracovávané kompo-
nenty). V oblasti logistiky se automatizovaná 
pracovní ramena mohou uplatnit například 
při realizaci služeb VAS.

Na LogiMATu jsme mohli zaznamenat i drony 
pro použití ve vnitropodnikové logistice. Pro-
totyp inventurního dronu představila napří-
klad společnost Linde Material Handling. 
„Nejzajímavější na této inovaci je současné 
použití dronu a nezávisle řízeného průmys-
lového vozíku,“ říká Tobias Zierhut, vedoucí 
produktového týmu pro skladové vozíky spo-
lečnosti. Inovace ukazuje, že i v éře bezdráto-
vého spojení jsou stále důležité kabely. Dron 
je jím spojen s automatickým stohovacím 
vozíkem, který jej řídí a zároveň poskytuje 
napájení na dlouhé hodiny. Geonavigační 
systém získává informace o poloze dronu 
díky pozemním souřadnicím vozíku a výško-
vému senzoru dronu.

AUTOMATIZACE, 
ROBOTIZACE, 
DIGITALIZACE.
POKRAČOVÁNÍ REPORTÁŽE, 
FOTKY A VIDEA NA 
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ

â
INZERCE
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Pokračování článku 
na www.systemylogistiky.cz
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marketing@i.cz, www.i.cz

DN

ICZ WMS Osiris, 
ICZ ADC Promis, MES 

Hydra,
PbV Lydia

Motorola, Honeywell, 
Psion-Teklogix, Cognex, 
Zebra, Datamax, Cisco

Arktida, Donaldson, 
Budějovický Budvar, 
Great United Trading, 

HAMÉ, FAB 

1997

K2 atmitec s.r.o. 

Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava 
tel.: 595 135 111, fax: 596 134 567 

k2@k2.cz, www.k2.cz

DN IS K2 DN
Gienger, Reda,
KOH-I-NOOR,

Barvy a laky Hostivař
1991

KAISER DATA s.r.o. 

Kočí 11, 538 61 Kočí   
tel.: 469 638 530

kaiser@kaiser.cz, www.kaiser.cz

DN

QI, Lotus Notes, 
Microsoft Dynamics - 
NAV, Lotus Domino, 
Lotus Connections

HP, Cisco,EMC, Alcoma, 
Ericsson

ACO Industries, Juta, 
Pleas, DAKO-CZ, 

Evona, Sapeli
1992

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

WMS Accellos, hlasové 
řešení -Vocollect, K.wms

Accellos WMS, 
Wavelink, KODYS, 

Vocollect

Zebra, Vocollect, Cisco, 
Logopak

Foxconn, ASKO, 
Agrostroj, Celestica,  

Letiště Praha, MF ČR, 
BARUM Continental

1991

NAVISYS s.r.o. 

Florianova 1158/16, 612 00 Brno  
tel.: 515 551 200, fax: 515 551 204 

informace@navisys.cz, www.navisys.cz

Transport, Servis, Fleet 
Management, 
Track&Trace, 
Logistic Portal

Microsoft Dynamics -
NAV, BIZ4Logistics, 

Mantis Logistics Vision, 
Jet Reports

DN
Manutan, Ramirent, 
Metal Trade Comax, 

Tenza, AV Media
1997

U & SLUNO a.s. 

Sadová 28, 702 00 Ostrava 
tel.: 596 101 511, fax: 596 101 523 

u-sluno@u-sluno.cz, www.u-sluno.eu

G.O.L.D. Stock, G.O.L.D. 
Radio, G.O.L.D. Vocal, 

G.O.L.D. Topase, G.O.L.D. 
c-Plan ..

G.O.L.D., OBIS, 
H-OBIS, e-ComPhOS, 

JWasp Framework
Motorola, Vocollect

Ahold, Tesco Stores, 
Fozzy Group, NAY, DLC 

Napajedla, DATART 
International 

1991

VVV-SYSTEM, s.r.o. 

V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem   
tel.: 472 744 350, fax: 472 714 195 

info@vvvsystem.cz, www.vvvsystem.cz

DN
Easylabel, Codesoft, 

Nicelabel

cab, Honeywell 
(Metrologic), Nordic ID, 
Cipherlab, Microvision, 

Numa

Siemens VDO, 
Automotive Lighting, 

Panasonic, Eaton
1992

Značky

dodávaného

hardwaru

Hlavní klientiSpeciální moduly

pro logistiku

Značky

dodávaného

řešení a softwaru

Jméno společnosti

Adresa kanceláře
Telefon, fax

E-mail, www
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MANIPULAČNÍ TECHNIKA

Belet a.s. 

Dělnická 1253/37, 431 91 Vejprty
tel.: 474 386 381, fax: 474 386 233 
beletvejprty@belet.cz, www.belet.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Belet, Torwegge DN 1992

CLARK Europe GmbH

Neckarstraße 37, 454 78 Muelheim an der Ruhr
tel.: +49 208 377 336-0, info-europe@clarkmheu.com

fax: +49 208 377 336-36, www.clarkmheu.com

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● CLARK DN 1917

ČZ a.s. 

Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha 5
tel.: 383 341 111, fax: 383 343 043 

desta@czas.cz, www.desta.cz

- - - - - ● ● ● - ● Desta
Armáda ČR, Státní správa 

hmotných rezerv, 
Generální ředitelství cel ČR

1919/
1998

EUROLIFT CZ, s.r.o. 

5. května 2629, 544 01 Dvůr Králové n. L.
tel.: 499 320 138, fax: 499 423 977 

brdickaml@euroliftcz.com, www.euroliftcz.com

● ● ● - ● ● ● ● ● -

EUROliftCZ, Pramac, 
Nilfisk Alto, Belet, 

Genkinger-Hubtex, 
Linde

DN 1998

GLfau, s.r.o. 

Rudná 1151/5, 703 81 Ostrava
tel.: 583 455 921, fax: 583 455 947 
sekretariat@glfau.cz, www.glfau.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
OM Pimespo, Desta, 
Balkancar, CLARCK, 

HC forklift, TCM
DN 2002

HYSTER CZ a.s. 

Hulínská 3445, 767 01 Kroměříž 
tel.: 573 326 166, fax: 573 340 883 

info@hyster.cz, www.hyster.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Hyster DN 2004

Jungheinrich (ČR) s.r.o. 

Modletice 101, 251 01 Říčany
tel.: 313 333 111, fax: 313 333 777 

info@jungheinrich.cz, www.jungheinrich.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Jungheinrich, Ameise

Faurencia Automotive 
Czech, FOXCONN CZ, VF 
Czech Services, ŠKODA 

AUTO

1992

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Linde, AUSA, DIMOS, 

Terberg

 Internet Mall, FM Česká, 
Linde Gas, Siemens, 

Pivovary Staropramen, 
Synthos Kralupy

1990

Mátl & Bula, spol. s r.o. 

Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad
tel.: 547 424 424, fax: 547 232 280

info@matl-bula.cz, www.matl-bula.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hyundai, Combilift, 
OMG, Capstan, 

Stöcklin, CTC, Aisle 
Master, Agrimac

DN 1996

STILL ČR spol. s r.o. 

Štěrboholská 102, 102 19 Praha 10 
tel.: 274 001 411 

info@still.cz, www.still.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● STILL

Škoda Auto, Panasonic, 
ČSA, Barum Continental, 

Karlovarské min. vody, 
Tesco Stores

1992

T M T spol. s r. o. Chrudim 

Tovární 290, 537 01 Chrudim 
tel.: 469 606 111, fax: 469 606 140 

tmt@chrudim.cz, www.tmt.cz

- - - - - - - - - - DN DN 1991

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Toyota, BT

Bosch, Siemens, Linet, 
Futaba, Kofola, Denso, 

Kone, Česká pošta, 
Pivovary Staropramen

1991

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. 

Červená Voda 298, 561 61 Červená Voda
tel.: 465 325 683

vzv@vzv.cz, www.vzv.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Desta, Hyster, 
Jungheinrich, 

Komatsu, Nissan, 
Linde, Still, Toyota

DN 2002

YALE CZ s.r.o. 

Přátelství 1011, 104 00 Praha 10 
tel.: 267 090 155, fax: 267 090 145 

yale@yale.cz, www.yale.cz

● ● ● ● ● ● ● ● - ● Yale DN 1991

R
o

k
 z

a
lo

že
n

í v
 Č

R

V
y

s
o

k
o

zd
v

iž
n

é
 r

u
čn

ě 
v

e
d

e
n

é

V
y

c
h

y
s

tá
v

a
c

í

T
y

p
 r

e
tr

a
k

Č
e

ln
í 

d
ie

s
e

lo
v

é

Nabízený sortiment vozíků

R
u

čn
í p

a
le

to
v

é
 b

e
z 

p
o

h
o

n
u

N
íz

k
o

zd
v

iž
n

é
 r

u
čn

ě 
v

e
d

e
n

é

Značky 

prodávaných 

výrobků
Hlavní klienti 

Č
e

ln
í 

e
le

k
tr

ic
k

é

Č
e

ln
í 

L
P

G

B
o

čn
í

T
a

h
a

če
Jméno společnosti

Adresa kanceláře
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PŘEDSTAVUJE:

LIDSKÁ PRÁCE 
SEZONA  2:

TVÁŘÍ 
V TVÁŘV TVÁŘV TVÁŘ

17/05/2017 PRAHA

Workshop věnovaný logistické 
podpoře výroby.

TÉMATA PRO LETOŠNÍ ROK:
•Bezpečnost automatizovaného 

logisticko-výrobního provozu 
•Využití robotizace pro aplikaci 

identifikace 
•Dopravníky v moderní výrobě 
•Člověk a stroj v intralogistice

FACEBOOK.COM/ATOZLOGISTIKA

PRODLOG

EASTLOG 2017: 
PROGRAMOVÉ NOVINKY, PŘEDSTAVENÍ VYSTUPUJÍCÍCH, 
PŘÍNOSNÝ ORIGINÁLNÍ OBSAH, DISKUSE, 
VAŠE KOMENTÁŘE A OTÁZKY...

REGISTRUJTE SE NA:

WWW.EASTLOG.CZ 
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T M T spol. s r.o. CHRUDIMT M T spol. s r.o. CHRUDIM

Čemu se věnujeme
Každá naše zakázka je svým způsobem originální. Zajistíme dodávky 

sólo dopravních zařízení, ale i celé rozsáhlé linky a systémy „na klíč“ 
včetně integrace různých zařízení. Dopravníkové linky se vzájemně liší 
podle účelu použití a způsobu nasazení (výrobní, montážní, kompletační, 
paletizační, expediční apod.), dále podle oborů (automobilový, chemic-
ký a potravinářský či stavební) anebo podle zvyklostí a požadavků kon-
krétního zákazníka – investora – uživatele. Pro všechny obory platí, že 
stále žádanější jsou komplexní dodávky, včetně systémů elektro a řízení 
a včetně dodávek a integrace hlavních řídicích subdodávek (detekce 
kovů, vážení, dávkování, balení, zalepování, páskování, ovíjení, etiketo-
vání, integrace manipulátorů či robotů).

Kam jsme dodávali
Škoda Auto, SAS Autosystemtechnik, Continental Barum, Tescoma, 

Česká pošta, Démos, Procter & Gamble, Philip Morris ČR, ABB, Draslov-
ka, Precheza, Mondi, Michelin, Lego, Semperflex Optimit atd.

Jak vnímáme Průmysl 4.0
Mechanizace, automatizace, robotizace, bezobslužnost. Takto se dí-

váme na iniciativu Průmysl 4.0. Touto činností se zabýváme stále, nikoliv 
pod tlakem jakési „módnosti“. Počty integrací robotických či automa-
ticky pracujících zařízení do našich dopravníkových systémů se dají 
počítat na desítky úspěšně realizovaných případů. Zdá se, že trend má 
velkou budoucnost. Jen je dobré si vždy uvědomit, že každá taková ap-
likace vedle toho, že zvyšuje produktivitu a ulehčuje mnohdy monotónní 
činnost, bere lidem práci, a činí je svým způsobem zbytnými.

Jak ručíme za kvalitu
Firma T M T získala a průběžně udržuje systém řízení jakosti podle 

normy ISO 9001:2008, je také vlastníkem Velkého svářečského průkazu, 
který společnost opravňuje vyrábět ocelové konstrukce podle EN 1090-
2:2011+A1:2011.

T M T spol. s r.o. Chrudim, Tovární 290, 537 01  Chrudim,
tel.: +420 469 606 111, fax: +420 469 606 140,

e-mail: tmt@chrudim.cz, www.tmt.cz

Připraveni 
na Průmysl 4.0

Připraveni 
na Průmysl 4.0
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