
TVÁŘÍ
V TVÁŘ

LIDSKÁ PRÁCE, 
SEZONA  2:

TVÁŘÍ
V TVÁŘ

SEZONA  2:

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Diskutujte 
o ekologii 

v logistice!

Komu v logistice je vlastní 

téma ekologie?
Str. 44

17/05/2017
  V PRAZE

FB.COM/ATOZLOGISTIKA

Se stoupající cenou 
práce roste poptávka 
po automatizaci

Nina Maláková,
Ikea

Impulz k otevření 
e-shopu vyslali 
naši zákazníci Str. 16

Str. 20

Připojte se ke komunitě 25 200 čtenářů*
* zdroj: STEM/MARK

Přidejte se také â

Ročník 17 / číslo 162 / květen 2017 / cena 80 Kč

       7000  VÝTISKŮ

KONTRAKTNÍ 
LOGISTIKA

GEIS POINT

CELOVOZOVÁ 
PŘEPRAVA

BALÍKOVÁ 
PŘEPRAVA

PALETOVÁ 
PŘEPRAVA

OBALY

LETECKÁ 
A NÁMOŘNÍ 
PŘEPRAVA

KOMPLEXNÍ PŘEPRAVNÍ A LOGISTICKÉ SLUŽBY
www.geis-group.cz   zákaznické centrum +420 951 277 777

UŽIJTE SI JARO
STAROSTI S DOPRAVOU, SKLADOVÁNÍM 
A DISTRIBUCÍ PŘENECHTE NÁM

GEI073 inz B2B CZ_Systemy_Logistiky_120x170_v2.indd   1 20/04/2017   17:05





Vidět / číst / vědět

Za pár dní začíná stěžejní logistická událost tohoto roku – kongres EASTLOG. Přijďte 
si poslechnout přednášky a případové studie a diskutovat o budoucnosti logistiky. Ta 
prochází asi největší změnou za poslední desetiletí. Postupný evoluční vývoj nabírá 
v posledních letech revoluční dynamiku. Buďte u toho. 

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

3

Příchody/Odchody

EASTLOG: Tváří v t vář budoucnosti logistiky

Pět panelových diskusí, série 
přednášek a případových studií, 
prohlídky skladů

17–18|05|2017

Registrujte se zdarma na:
www.eastlog.cz

 foto: EASTLOG
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Chystáte se 
na EASTLOG?

eastlog@atozgroup.cz

@syslogistiky

atoz logistics

atozlogistika

Jak bude vypadat logistický areál za dvacet 
let? Kdo (nebo co) bude logistikem v digi-
tálním věku? Kam se bude ubírat silniční 
doprava? Jak budou kooperovat člověk a stroj 
v intralogistice? Jak se robotizace uplatní 
v identifi kaci zboží? Jaké jsou logistické služby 
budoucnosti pro e-shopy? To jsou některé 

z otázek, které padnou na letošním, jubilej-
ním ročníku největšího logistického kongresu 
v České republice. Dvoudenní EASTLOG začíná 
za pár dní. Nenechte si ujít. 

Radko Svrdlin 
Povýšení 
ve Schneider Electric

Společnost Schneider Electric 
jmenovala nového generálního ředitele. Do 
funkce nastoupil Radko Svrdlin, který nahradil 
Jaroslava Žlábka. Ten nedávno převzal vedení 
fi rmy Toyota Material Handling CZ. Do společ-
nosti nastoupil Radko Svrdlin před více než 
čtyřmi lety a v předchozím období působil na 
pozici obchodního ředitele divize Building. 
Jeho profesionální dráha byla vždy spojena 
s elektrotechnikou, v minulosti zastával různé 
obchodní a manažerské pozice, absolvoval 
také řadu profesních kurzů doma i v zahraničí. 
Je ženatý, má dvě dcery. Rád relaxuje v rodin-
ném kruhu, mezi jeho koníčky patří motocyk-
lový sport a běh.

Lenka Dudková 
Příchod do Svazu 
průmyslu a dopravy ČR

Na pozici PR manažerka do Sekce 
komunikace Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky nastoupila Lenka Dudková. Bude 
spolupracovat na externí a interní komunikaci 
svazu. Konkrétně bude zodpovídat za přípravu 
materiálů pro média a stane se šéfredaktorkou 
odborného časopisu Spektrum. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR přímo zastupuje 136 českých 
fi rem, další tisíce pak prostřednictvím 30 obo-
rových svazů a asociací.

INZERCE

Video najdete na:

www.systemylogistiky.cz

Na LogiMATu byl 
k vidění roztomilý 
robotí miláček. 
Zatím toho 
příliš neumí, ale 
důležité je slovo 
„zatím“. 



Vidět / číst / vědět

Na kolejích 
v Ostravě

Detaily najdete na: 
www.railvolution.net/czechraildays

V Ostravě chystají Dny kolejové dopravy, jinak 
též Czech Raildays 2017. Nomenklatura veletrhu 
zahrnuje železniční kolejová vozidla, kolejová 
vozidla pro městskou dopravu, prostředky pro 
stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové 
dopravní cesty, kombinovanou dopravu, infor-
mační technologie či manipulační techniku. 

13–15|06|2017

Agenda

Ilustrační foto: Stanislav D. Břeň

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

www.tbap last.cz

■ Perfektně stohovatelná
■ Optimalizováno 

pro automatizovanou logistiku
■ Vyrobeno z PP kopolymeru
■ Možnost potisku

VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

EURO PŘEPRAVKY
4400x3300, 6600x4400, 8800x6600 cm

PŘÍMO OD VÝROBCE
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Příchody/Odchody

Petra Vlčková
Jmenování 
v C. H. Robinson

Společnost C. H. Robinson jmenovala 
vedoucí nové pražské pobočky Petru Vlčko-
vou, která přichází do fi rmy ze společností 
ESA Logistics a GTL Logistics, kde získala 
zkušenosti v oblasti celovozové přepravy, 
dokládky a projektování dopravy nákladů. 
„Mnozí naši stávající zákazníci vyvážejí nebo 
dovážejí přes koridor Česko–Benelux a zápa-
doněmecký koridor,“ uvedla Petra Vlčková 
k benefi tům nové pobočky. 

Alexander Rafajlovič,
Jan Voslář, 
Michal Soták
Povýšení 
v Cushman & Wakefi eld

Realitně–poradenská společ-
nost Cushman & Wakefi eld 
jmenovala v dubnu tři nové 
partnery. Alexander Rafajlo-
vič a Michal Soták povýšili 
v investičním týmu. Jan Voslář 
je novým partnerem v týmu 
pronájmu maloobchodních 
nemovitostí. Alexander Rafaj-
lovič má na starosti transakce 
nemovitostí v České republice 

a na Slovensku. Do Cushman & Wakefi eld 
nastoupil v roce 2007 jako analytik, později 
působil jako vedoucí oddělení průzkumu trhu 
pro Českou republiku a Slovensko, po pěti 
letech přešel do investičního týmu. Jan Voslář 
působí ve společnosti Cushman & Wakefi eld 
jedenáctým rokem. Posledních pět let vede 
tým zaměřující se na pronájem maloobchod-
ních prostor v centrech měst a zastupování 
maloobchodníků při jejich expanzi v rámci 
České republiky. Michal Soták je zodpovědný 
za transakce nemovitostí v České republice 
a na Slovensku. Do Cushman & Wakefi eld při-
šel v roce 2012 po zkušenostech ze společ-
ností Deloitte, Citigroup a Mint Investments. 
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17:45
Welcome 
drink

18:30
Úvodní 
slovo večera

18:45
Rautové občerstvení, hry a soutěže. Můžete se těšit 
na turnaje ve stolním a air hokeji, vyzkoušíte si střelbu na 
Dominika Haška, hokejový kvíz a mnoho dalšího

20:00
Slavnostní vyhlášení soutěže 
Cena nájemců – nejlepší 
logistický park pro rok 2017

22:00
Vyhlášení 
výsledků her 
a soutěží

22:30
Pokračování 
večera – raut, 
drinky

Logistický Business Mixer – LETOS VELKÁ HOKEJOVÁ PARTY! 

14:00–14:10
Přivítání 
účastníků

14:10–14:55
Přednáška
Člověk a stroj v intralogistice
Zamyšlení nad historickým 
vývojem vztahu člověka se 
strojem. Vliv současného 
trendu na dnešní a budoucí 
praxi ve výrobně-logistických 
provozech.
Josef Černý, vedoucí oddělení 
aplikací pro logistiku 
a výrobu, ICZ

14:55–15:30
Technologie
Dopravníky v moderní výrobě
Využití dopravníků ke zrychlení 
a automatizaci pohybu materiálu. 
Představení nejnovějších 
technologií.
Jan Opletal, jednatel, WRH Global CZ

15:30–16:00
Přestávka na 
kávu

16:00–16:45
Přednáška
Bezpečnost automatizovaného 
logisticko-výrobního provozu
Analýza bezpečnostních rizik 
v automatizovaných a smíšených 
provozech, jejich identifikace, 
nástroje a postupy k minimalizaci 
rizik. Využití bezpečnostního auditu.
Martin Řehák, Linde Material 
Handling

16:45–17:30
Technologie
Využití robotizace pro aplikaci 
identifikace
Roboty a jejich využití v procesu 
identifikace. Výhody proti standardním 
řešením používaných v logistickém 
procesu a ve výrobě. Technologie 
a ukázka realizací.
Tomáš Malina, sales representative,
FANUC Czech
Jan Martof, obchodní konzultant, EPRIN

PRODLOG
9:50–9:55
Přivítání 
účastníků

9:55-10:30
Přednáška
Trendy využití standardů v identifikaci
Čárové kódy, 2D kódy, RFID – kam směřuje 
identifikace v logistice? Čím se dnes firmy 
v oblasti identifikace zabývají?
Michal Bílý, zástupce ředitele, GS1 Czech 
Republic

10:30–11:00
Přestávka na kávu

11:00–11:45
Přednáška
Řešení pro přepravu léků a biologického 
materiálu
Progresivní řešení přepravních obalů 
a teplotní kontroly pro přepravu léků 
a biologického materiálu. Legislativní 
podmínky, trendy, srovnání možností. 
Doplněno ukázkami z praxe.
Vít Košetický, COO, Tardigrad

11:45–12:30
Případová studie
Kofola: Optimalizace paletových toků
Pohled přední nápojářské společnsoti na 
problematiku toku palet v dodavatelském 
řetězci. Studie projektu na jeho 
optimalizaci.
Vladimír Čoček, manažer distribuce, Kofola

12:30–14:00
Oběd

9:00–9:10
Přivítání 
účastníků

9:10–9:50
Trendy
Člověk se mění, 
přebudujte firmy!
Nebezpečí pasivního 
přístupu k řešení 
HR problematiky. 
Přicházející generace 
a nutnost změnit způsob 
managementu a práce 
s lidmi.
Štefan Medzihorský, 
rektor Vysoké školy 
aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského 
institutu PYRAMIDA

9:50–10:30
Panelová diskuse
Logistický areál budoucnosti
Vize logistického areálu za 10-20 let. Kam 
směřuje? Co mají developeři v plánu a jak to 
odpovídá skutečné potřebě logistiky?
Martin Baláž, ředitel pro pronájem a výstavbu 
v České republice a na Slovensku, Prologis
Martin Šumera, Head of Industrial Agency, 
108 Agency
Petr Zaoral, ředitel průmyslového oddělení , Colliers 
International
Pavel Sovička, managing director, Panattoni Europe 
Tomáš Míček, country head ČR, P3 Logistic Parks
Ferdinand Hlobil, partner, Cushman & Wakefield

10:30–11:00
Přestávka 
na kávu

11:00–11:35
Přednáška
Zaměstnávání cizinců 
v logistice
Legislativní požadavky 
na zaměstnávání 
cizinců. Zaměření 
na dělnické profese 
v logistice.
Jarmila Králová, 
imigrační oddělení, 
Global Visa Solutions, 
senior konzultant, 
PricewaterhouseCoopers 
Česká republika

11:35–11:40
Oznámení
Lean and Green 
startuje v ČR!
Evropský program 
spolupráce (7 zemí / 
přes 600 firem) založený 
na zavádění principů 
udržitelné logistiky 
prostřednictvím sdílení 
zkušeností ze zvyšování 
efektivity při současném 
snižování CO2.
Tomáš Martoch, 
koordinátor, Česko-
Slovenská iniciativa ECR

11:40–12:30
Panelová diskuse
Lidé a technologie tváří v tvář
Logistik v digitálním věku. Jak 
vypadá a jak ho vychovat? Jak lidi 
rozvíjet a udržet? Jak udělat práci 
v logistice atraktivní pro mladé 
a schopné?
Pavel Motan, obchodní ředitel, 
K2 Atmitec
Jaroslav Žlábek, generální ředitel, 
Toyota Material Handling
Štefan Medzihorský, rektor Vysoké 
školy aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského institutu 
PYRAMIDA

12:30–14:00
Oběd

16:00–16:40
Trendy a případová studie
Promyšlený obal šetří i prodává. Už i 
ve feedo.cz.
Logistické i marketingové požadavky 
na současný obal e-shopu – vliv na 
náklady i zákaznickou zkušenost. 
Doplněno případovou studií 
o implementaci moderního obalového 
řešení v e-shopu feedo.cz.
Martin Hejl, jednatel, THIMM 
Packaging
Leoš Máslo, Key Account Manager, 
THIMM Packaging
Antonín Štetina, CFO & Supply Chain 
Director, feedo.cz

16:40–17:35
Panelová diskuse
Nové služby pro logistiku e-shopů
Progresivní logistické služby, zcela noví 
logističtí hráči na trhu, technologie, 
které změní balíkovou distribuci. 
E-commerce radikálně mění logistiku. 
Jak to bude pokračovat?
Pavel Včela, Division manager, General 
Logistics Systems CZ
Ondřej Žák, Business Unit Director - 
Logistics & Fulfillment, ComGate
Tomislav Plzenský,  ředitel logistiky, 
BONAMI.CZ

17:35–17:45
Závěrečné 
slovo

E-SHOPLOG
14:00–14:45
Panelová diskuse
Bezpečnostní problematika 
v silniční dopravě
Kriminalita v dopravních 
službách neustává. Jaký 
je aktuální vývoj a jak se 
podvodům bránit?
Michal Láznička, Ekonservis
Martina Zatkalíková, Team 
Leader Bratislava Branch, 
Trans.EU
Luboš Mervart, jednatel, 
ředitel společnosti MERKA 
SPEDITION (Svaz spedice 
a logistiky ČR)

14:45–15:30
Panelová diskuse
Současnost a budoucnost nákladní 
silniční dopravy
Vývoj nabídky a poptávky. Očekávaný 
vývoj cen dopravních služeb. Situace 
s nedostatkem řidičů a trend do 
budoucna. Technologie pro řešení 
problémů s kapacitou.
Aleš Willert, člen 
předsednictva, ČESMAD BOHEMIA, 
generální ředitel, C.S. CARGO
Michal Hekrle, Senior 
Product Specialist, Mobility Products 
and Propositions, Vodafone Czech 
Republic

15:30–16:00
Přestávka 
na kávu

TRANSLOG

Robotizace, digitalizace, soužití s technologiemi, logistik digitálního věku…

20. ROČNÍK, 17.–18. 5. PRAHA

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ DIGITÁLNÍHO VĚKU, ROBOTIZACE, 
PRACOVNÍ PODMÍNKY...
POJĎME JIŽ DNES SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST 
LOGISTICKÉHO OBORU!
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14:00–14:10
Přivítání 
účastníků
Jindřich 
Hodek, 
obchodní 
ředitel, INDEX 
NOSLUŠ

14:10–14:50
Přednáška
Zaměstnávání cizinců v logistice 
(pokračování)
Přednáška naváže na téma 
z dopoledního bloku TRENDLOG 
rozvedením konkrétních situací 
a diskusí.
Jarmila Králová, imigrační oddělení, 
Global Visa Solutions, senior 
konzultant, PricewaterhouseCoopers 
Česká republika

14:50–15:30
Přednáška
Pracovněprávní procesy 
v logistice
Zákoník práce a praxe v roce 
2017. Časté chyby v jeho 
aplikaci v oblasti logistiky.
Vladimír Černý, lektor 
a poradce v oblasti 
pracovněprávních vztahů 
a kolektivního vyjednávání

15:30–16:00
Přestávka na 
kávu

16:00–16:45
Přednáška
Metodika organizace vzdělávacích 
programů
Identifikace potřeb, interní/externí 
kurzy, dostupné možnosti na trhu. 
Ověřování kvality kurzů a vzdělávacích 
programů, vyhodnocování.
Jiří Sychra, branch manager, Supply 
Chain Education a vedoucí logistiky 
Grupo Antolin (závod Lipovka)

16:45–17:30
Přednáška
Pracovní trh vysychá – 
kde brát?
Nábor pracovníků, místní 
nebo cizinci, jak a podle 
čeho se rozhodnout. 
Jak si udržet stávající 
zaměstnance.
Pavel Hájek, lektor 
a konzultant
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Změna programu vyhrazena

9:50–9:55
Přivítání 
účastníků

9:55-10:30
Přednáška
Trendy využití standardů v identifikaci
Čárové kódy, 2D kódy, RFID – kam směřuje 
identifikace v logistice? Čím se dnes firmy 
v oblasti identifikace zabývají?
Michal Bílý, zástupce ředitele, GS1 Czech 
Republic

10:30–11:00
Přestávka na kávu

11:00–11:45
Přednáška
Řešení pro přepravu léků a biologického 
materiálu
Progresivní řešení přepravních obalů 
a teplotní kontroly pro přepravu léků 
a biologického materiálu. Legislativní 
podmínky, trendy, srovnání možností. 
Doplněno ukázkami z praxe.
Vít Košetický, COO, Tardigrad

11:45–12:30
Případová studie
Kofola: Optimalizace paletových toků
Pohled přední nápojářské společnsoti na 
problematiku toku palet v dodavatelském 
řetězci. Studie projektu na jeho 
optimalizaci.
Vladimír Čoček, manažer distribuce, Kofola

12:30–14:00
Oběd
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12:30–14:00
Desetiminutová „speed dating“ setkání 
v rámci kongresu EASTLOG 2017. 
Sedm časových slotů – sedm vašich 
šancí na zajímavé kontakty pro 
spolupráci v logistice!

BUSINESSLOG
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9:00–9:10
Přivítání 
účastníků

9:10–9:50
Trendy
Člověk se mění, 
přebudujte firmy!
Nebezpečí pasivního 
přístupu k řešení 
HR problematiky. 
Přicházející generace 
a nutnost změnit způsob 
managementu a práce 
s lidmi.
Štefan Medzihorský, 
rektor Vysoké školy 
aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského 
institutu PYRAMIDA

9:50–10:30
Panelová diskuse
Logistický areál budoucnosti
Vize logistického areálu za 10-20 let. Kam 
směřuje? Co mají developeři v plánu a jak to 
odpovídá skutečné potřebě logistiky?
Martin Baláž, ředitel pro pronájem a výstavbu 
v České republice a na Slovensku, Prologis
Martin Šumera, Head of Industrial Agency, 
108 Agency
Petr Zaoral, ředitel průmyslového oddělení , Colliers 
International
Pavel Sovička, managing director, Panattoni Europe 
Tomáš Míček, country head ČR, P3 Logistic Parks
Ferdinand Hlobil, partner, Cushman & Wakefield

10:30–11:00
Přestávka 
na kávu

11:00–11:35
Přednáška
Zaměstnávání cizinců 
v logistice
Legislativní požadavky 
na zaměstnávání 
cizinců. Zaměření 
na dělnické profese 
v logistice.
Jarmila Králová, 
imigrační oddělení, 
Global Visa Solutions, 
senior konzultant, 
PricewaterhouseCoopers 
Česká republika

11:35–11:40
Oznámení
Lean and Green 
startuje v ČR!
Evropský program 
spolupráce (7 zemí / 
přes 600 firem) založený 
na zavádění principů 
udržitelné logistiky 
prostřednictvím sdílení 
zkušeností ze zvyšování 
efektivity při současném 
snižování CO2.
Tomáš Martoch, 
koordinátor, Česko-
Slovenská iniciativa ECR

11:40–12:30
Panelová diskuse
Lidé a technologie tváří v tvář
Logistik v digitálním věku. Jak 
vypadá a jak ho vychovat? Jak lidi 
rozvíjet a udržet? Jak udělat práci 
v logistice atraktivní pro mladé 
a schopné?
Pavel Motan, obchodní ředitel, 
K2 Atmitec
Jaroslav Žlábek, generální ředitel, 
Toyota Material Handling
Štefan Medzihorský, rektor Vysoké 
školy aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského institutu 
PYRAMIDA

12:30–14:00
Oběd

TRENDLOG

VARIANTA A – Pivovar Velké Popovice
Zveme Vás na návštěvu velkopopovického pivovaru, 
který v těsné blízkosti Prahy stojí již více než 
140 let. První várka byla v pivovaru založeném 
pražským průmyslníkem baronem Ringhofferem 
uvařena v prosinci roku 1874. Od roku 1999 
je pivovar Velké Popovice součástí společnosti 
Plzeňský Prazdroj, a.s. 

VARIANTA B –  Poděbradka, a. s., 
se od roku 1993 zabývá výrobou přírodní 
a ochucené minerální vody. Výrobní 
areál společnosti se nachází v městské 
části Velké Zboží na okraji Poděbrad. 
V současnosti patří Poděbradka mezi 
oblíbené a stabilní české značky.
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LIDSKÁ PRÁCE 
SEZONA  2:

TVÁŘÍ V TVÁŘ
SEZONA  2:SEZONA  2:

TVÁŘÍ V TVÁŘTVÁŘÍ V TVÁŘ

17:45
Welcome 
drink

18:30
Úvodní 
slovo večera

18:45
Rautové občerstvení, hry a soutěže. Můžete se těšit 
na turnaje ve stolním a air hokeji, vyzkoušíte si střelbu na 
Dominika Haška, hokejový kvíz a mnoho dalšího

20:00
Slavnostní vyhlášení soutěže 
Cena nájemců – nejlepší 
logistický park pro rok 2017

22:00
Vyhlášení 
výsledků her 
a soutěží

22:30
Pokračování 
večera – raut, 
drinky

Logistický Business Mixer – LETOS VELKÁ HOKEJOVÁ PARTY! 

14:00–14:10
Přivítání 
účastníků

14:10–14:55
Přednáška
Člověk a stroj v intralogistice
Zamyšlení nad historickým 
vývojem vztahu člověka se 
strojem. Vliv současného 
trendu na dnešní a budoucí 
praxi ve výrobně-logistických 
provozech.
Josef Černý, vedoucí oddělení 
aplikací pro logistiku 
a výrobu, ICZ

14:55–15:30
Technologie
Dopravníky v moderní výrobě
Využití dopravníků ke zrychlení 
a automatizaci pohybu materiálu. 
Představení nejnovějších 
technologií.
Jan Opletal, jednatel, WRH Global CZ

15:30–16:00
Přestávka na 
kávu

16:00–16:45
Přednáška
Bezpečnost automatizovaného 
logisticko-výrobního provozu
Analýza bezpečnostních rizik 
v automatizovaných a smíšených 
provozech, jejich identifikace, 
nástroje a postupy k minimalizaci 
rizik. Využití bezpečnostního auditu.
Martin Řehák, Linde Material 
Handling

16:45–17:30
Technologie
Využití robotizace pro aplikaci 
identifikace
Roboty a jejich využití v procesu 
identifikace. Výhody proti standardním 
řešením používaných v logistickém 
procesu a ve výrobě. Technologie 
a ukázka realizací.
Tomáš Malina, sales representative,
FANUC Czech
Jan Martof, obchodní konzultant, EPRIN

PRODLOG
9:50–9:55
Přivítání 
účastníků

9:55-10:30
Přednáška
Trendy využití standardů v identifikaci
Čárové kódy, 2D kódy, RFID – kam směřuje 
identifikace v logistice? Čím se dnes firmy 
v oblasti identifikace zabývají?
Michal Bílý, zástupce ředitele, GS1 Czech 
Republic

10:30–11:00
Přestávka na kávu

11:00–11:45
Přednáška
Řešení pro přepravu léků a biologického 
materiálu
Progresivní řešení přepravních obalů 
a teplotní kontroly pro přepravu léků 
a biologického materiálu. Legislativní 
podmínky, trendy, srovnání možností. 
Doplněno ukázkami z praxe.
Vít Košetický, COO, Tardigrad

11:45–12:30
Případová studie
Kofola: Optimalizace paletových toků
Pohled přední nápojářské společnsoti na 
problematiku toku palet v dodavatelském 
řetězci. Studie projektu na jeho 
optimalizaci.
Vladimír Čoček, manažer distribuce, Kofola

12:30–14:00
Oběd

9:00–9:10
Přivítání 
účastníků

9:10–9:50
Trendy
Člověk se mění, 
přebudujte firmy!
Nebezpečí pasivního 
přístupu k řešení 
HR problematiky. 
Přicházející generace 
a nutnost změnit způsob 
managementu a práce 
s lidmi.
Štefan Medzihorský, 
rektor Vysoké školy 
aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského 
institutu PYRAMIDA

9:50–10:30
Panelová diskuse
Logistický areál budoucnosti
Vize logistického areálu za 10-20 let. Kam 
směřuje? Co mají developeři v plánu a jak to 
odpovídá skutečné potřebě logistiky?
Martin Baláž, ředitel pro pronájem a výstavbu 
v České republice a na Slovensku, Prologis
Martin Šumera, Head of Industrial Agency, 
108 Agency
Petr Zaoral, ředitel průmyslového oddělení , Colliers 
International
Pavel Sovička, managing director, Panattoni Europe 
Tomáš Míček, country head ČR, P3 Logistic Parks
Ferdinand Hlobil, partner, Cushman & Wakefield

10:30–11:00
Přestávka 
na kávu

11:00–11:35
Přednáška
Zaměstnávání cizinců 
v logistice
Legislativní požadavky 
na zaměstnávání 
cizinců. Zaměření 
na dělnické profese 
v logistice.
Jarmila Králová, 
imigrační oddělení, 
Global Visa Solutions, 
senior konzultant, 
PricewaterhouseCoopers 
Česká republika

11:35–11:40
Oznámení
Lean and Green 
startuje v ČR!
Evropský program 
spolupráce (7 zemí / 
přes 600 firem) založený 
na zavádění principů 
udržitelné logistiky 
prostřednictvím sdílení 
zkušeností ze zvyšování 
efektivity při současném 
snižování CO2.
Tomáš Martoch, 
koordinátor, Česko-
Slovenská iniciativa ECR

11:40–12:30
Panelová diskuse
Lidé a technologie tváří v tvář
Logistik v digitálním věku. Jak 
vypadá a jak ho vychovat? Jak lidi 
rozvíjet a udržet? Jak udělat práci 
v logistice atraktivní pro mladé 
a schopné?
Pavel Motan, obchodní ředitel, 
K2 Atmitec
Jaroslav Žlábek, generální ředitel, 
Toyota Material Handling
Štefan Medzihorský, rektor Vysoké 
školy aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského institutu 
PYRAMIDA

12:30–14:00
Oběd

16:00–16:40
Trendy a případová studie
Promyšlený obal šetří i prodává. Už i 
ve feedo.cz.
Logistické i marketingové požadavky 
na současný obal e-shopu – vliv na 
náklady i zákaznickou zkušenost. 
Doplněno případovou studií 
o implementaci moderního obalového 
řešení v e-shopu feedo.cz.
Martin Hejl, jednatel, THIMM 
Packaging
Leoš Máslo, Key Account Manager, 
THIMM Packaging
Antonín Štetina, CFO & Supply Chain 
Director, feedo.cz

16:40–17:35
Panelová diskuse
Nové služby pro logistiku e-shopů
Progresivní logistické služby, zcela noví 
logističtí hráči na trhu, technologie, 
které změní balíkovou distribuci. 
E-commerce radikálně mění logistiku. 
Jak to bude pokračovat?
Pavel Včela, Division manager, General 
Logistics Systems CZ
Ondřej Žák, Business Unit Director - 
Logistics & Fulfillment, ComGate
Tomislav Plzenský,  ředitel logistiky, 
BONAMI.CZ

17:35–17:45
Závěrečné 
slovo

E-SHOPLOG
14:00–14:45
Panelová diskuse
Bezpečnostní problematika 
v silniční dopravě
Kriminalita v dopravních 
službách neustává. Jaký 
je aktuální vývoj a jak se 
podvodům bránit?
Michal Láznička, Ekonservis
Martina Zatkalíková, Team 
Leader Bratislava Branch, 
Trans.EU
Luboš Mervart, jednatel, 
ředitel společnosti MERKA 
SPEDITION (Svaz spedice 
a logistiky ČR)

14:45–15:30
Panelová diskuse
Současnost a budoucnost nákladní 
silniční dopravy
Vývoj nabídky a poptávky. Očekávaný 
vývoj cen dopravních služeb. Situace 
s nedostatkem řidičů a trend do 
budoucna. Technologie pro řešení 
problémů s kapacitou.
Aleš Willert, člen 
předsednictva, ČESMAD BOHEMIA, 
generální ředitel, C.S. CARGO
Michal Hekrle, Senior 
Product Specialist, Mobility Products 
and Propositions, Vodafone Czech 
Republic

15:30–16:00
Přestávka 
na kávu

TRANSLOG

Robotizace, digitalizace, soužití s technologiemi, logistik digitálního věku…

20. ROČNÍK, 17.–18. 5. PRAHA

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ DIGITÁLNÍHO VĚKU, ROBOTIZACE, 
PRACOVNÍ PODMÍNKY...
POJĎME JIŽ DNES SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST 
LOGISTICKÉHO OBORU!
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14:00–14:10
Přivítání 
účastníků
Jindřich 
Hodek, 
obchodní 
ředitel, INDEX 
NOSLUŠ

14:10–14:50
Přednáška
Zaměstnávání cizinců v logistice 
(pokračování)
Přednáška naváže na téma 
z dopoledního bloku TRENDLOG 
rozvedením konkrétních situací 
a diskusí.
Jarmila Králová, imigrační oddělení, 
Global Visa Solutions, senior 
konzultant, PricewaterhouseCoopers 
Česká republika

14:50–15:30
Přednáška
Pracovněprávní procesy 
v logistice
Zákoník práce a praxe v roce 
2017. Časté chyby v jeho 
aplikaci v oblasti logistiky.
Vladimír Černý, lektor 
a poradce v oblasti 
pracovněprávních vztahů 
a kolektivního vyjednávání

15:30–16:00
Přestávka na 
kávu

16:00–16:45
Přednáška
Metodika organizace vzdělávacích 
programů
Identifikace potřeb, interní/externí 
kurzy, dostupné možnosti na trhu. 
Ověřování kvality kurzů a vzdělávacích 
programů, vyhodnocování.
Jiří Sychra, branch manager, Supply 
Chain Education a vedoucí logistiky 
Grupo Antolin (závod Lipovka)

16:45–17:30
Přednáška
Pracovní trh vysychá – 
kde brát?
Nábor pracovníků, místní 
nebo cizinci, jak a podle 
čeho se rozhodnout. 
Jak si udržet stávající 
zaměstnance.
Pavel Hájek, lektor 
a konzultant
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Změna programu vyhrazena

9:50–9:55
Přivítání 
účastníků

9:55-10:30
Přednáška
Trendy využití standardů v identifikaci
Čárové kódy, 2D kódy, RFID – kam směřuje 
identifikace v logistice? Čím se dnes firmy 
v oblasti identifikace zabývají?
Michal Bílý, zástupce ředitele, GS1 Czech 
Republic

10:30–11:00
Přestávka na kávu

11:00–11:45
Přednáška
Řešení pro přepravu léků a biologického 
materiálu
Progresivní řešení přepravních obalů 
a teplotní kontroly pro přepravu léků 
a biologického materiálu. Legislativní 
podmínky, trendy, srovnání možností. 
Doplněno ukázkami z praxe.
Vít Košetický, COO, Tardigrad

11:45–12:30
Případová studie
Kofola: Optimalizace paletových toků
Pohled přední nápojářské společnsoti na 
problematiku toku palet v dodavatelském 
řetězci. Studie projektu na jeho 
optimalizaci.
Vladimír Čoček, manažer distribuce, Kofola

12:30–14:00
Oběd
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12:30–14:00
Desetiminutová „speed dating“ setkání 
v rámci kongresu EASTLOG 2017. 
Sedm časových slotů – sedm vašich 
šancí na zajímavé kontakty pro 
spolupráci v logistice!
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9:00–9:10
Přivítání 
účastníků

9:10–9:50
Trendy
Člověk se mění, 
přebudujte firmy!
Nebezpečí pasivního 
přístupu k řešení 
HR problematiky. 
Přicházející generace 
a nutnost změnit způsob 
managementu a práce 
s lidmi.
Štefan Medzihorský, 
rektor Vysoké školy 
aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského 
institutu PYRAMIDA

9:50–10:30
Panelová diskuse
Logistický areál budoucnosti
Vize logistického areálu za 10-20 let. Kam 
směřuje? Co mají developeři v plánu a jak to 
odpovídá skutečné potřebě logistiky?
Martin Baláž, ředitel pro pronájem a výstavbu 
v České republice a na Slovensku, Prologis
Martin Šumera, Head of Industrial Agency, 
108 Agency
Petr Zaoral, ředitel průmyslového oddělení , Colliers 
International
Pavel Sovička, managing director, Panattoni Europe 
Tomáš Míček, country head ČR, P3 Logistic Parks
Ferdinand Hlobil, partner, Cushman & Wakefield

10:30–11:00
Přestávka 
na kávu

11:00–11:35
Přednáška
Zaměstnávání cizinců 
v logistice
Legislativní požadavky 
na zaměstnávání 
cizinců. Zaměření 
na dělnické profese 
v logistice.
Jarmila Králová, 
imigrační oddělení, 
Global Visa Solutions, 
senior konzultant, 
PricewaterhouseCoopers 
Česká republika

11:35–11:40
Oznámení
Lean and Green 
startuje v ČR!
Evropský program 
spolupráce (7 zemí / 
přes 600 firem) založený 
na zavádění principů 
udržitelné logistiky 
prostřednictvím sdílení 
zkušeností ze zvyšování 
efektivity při současném 
snižování CO2.
Tomáš Martoch, 
koordinátor, Česko-
Slovenská iniciativa ECR

11:40–12:30
Panelová diskuse
Lidé a technologie tváří v tvář
Logistik v digitálním věku. Jak 
vypadá a jak ho vychovat? Jak lidi 
rozvíjet a udržet? Jak udělat práci 
v logistice atraktivní pro mladé 
a schopné?
Pavel Motan, obchodní ředitel, 
K2 Atmitec
Jaroslav Žlábek, generální ředitel, 
Toyota Material Handling
Štefan Medzihorský, rektor Vysoké 
školy aplikované psychologie, 
ředitel Podnikatelského institutu 
PYRAMIDA

12:30–14:00
Oběd

TRENDLOG

VARIANTA A – Pivovar Velké Popovice
Zveme Vás na návštěvu velkopopovického pivovaru, 
který v těsné blízkosti Prahy stojí již více než 
140 let. První várka byla v pivovaru založeném 
pražským průmyslníkem baronem Ringhofferem 
uvařena v prosinci roku 1874. Od roku 1999 
je pivovar Velké Popovice součástí společnosti 
Plzeňský Prazdroj, a.s. 

VARIANTA B –  Poděbradka, a. s., 
se od roku 1993 zabývá výrobou přírodní 
a ochucené minerální vody. Výrobní 
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AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Pražská 137, Čestlice

• Parkování je možné přímo v místě ZDARMA.

•  Simultánní překlad přednášek na kongresu 
zajištěn do českého i anglického jazyka.

UŽIVATELÉ LOGISTICKÝCH 
PROSTŘEDKŮ A SLUŽEB 
(SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEPOSKYTUJÍ LOGISTICKÉ

SLUŽBY ANI PRODUKTY ČI SLUŽBY PRO LOGISTIKU) 

MAJÍ VSTUP NA CELÝ PROGRAM 
KONGRESU VČETNĚ LOGISTICKÉHO 
BUSINESS MIXERU ZCELA ZDARMA!

ÚČASTNÍK KONGRESU

•  vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek:
1. osoba: 9 500 Kč bez DPH, každá další osoba ze stejné společnosti: 
7 900 Kč bez DPH

•  vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA

•  Registrace na kongres EASTLOG 2017 zahrnuje zároveň i vstup na 
večerní XXIII. Logistický Business Mixer! Není třeba se registrovat zvlášť!

ÚČASTNÍK XXIII. LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU

•  vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek:
každá osoba: 2 000 Kč bez DPH

•  vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA

REGISTRUJTE SE NA: 
www.eastlog.cz/registrace

Pozorně si prosím přečtěte podmínky účasti a řádně a včas se zaregistrujte na stránkách kongresu www.eastlog.cz. 
Zajistíte si tím hladkou registraci a bezproblémovou účast. Těšíme se na setkání na kongresu EASTLOG 2017!

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PODMÍNKY ÚČASTI

2017

ORGANIZÁTOR:

ZLATÝ PARTNER: BRONZOVÍ PARTNEŘI:STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI: HRLOG HLAVNÍ PARTNEŘI: TRANSLOG HLAVNÍ PARTNER: PACKLOG HLAVNÍ PARTNER:

PARTNER NÁPOJŮ: PARTNER TŘÍDĚNÍ:PARTNEŘI KÁVY: 

PARTNER E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

E-SHOPLOG HLAVNÍ PARTNER:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PRODLOG HLAVNÍ 
PARTNEŘI:

PARTNER TECHNIKY:E-SHOPLOG SPECIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNER BUSINESS MIXERU: PARTNER NÁPOJŮ LBM:
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Zábava – Networking

Nenechte si ujít v pořadí už
XXIII. Logistický Business Mixer,

tentokrát to bude velká HOKEJOVÁ PÁRTY!
Ihned po skončení odborné části na vás čeká neformální 

networkingová párty, kde:
potkáte přibližně 350 logistických odborníků

navážete nové kontakty v příjemné atmosféře

ochutnáte různé gastronomické speciality

Přijďte se pobavit, podiskutovat a občerstvit se 17. 5. od 18:00 
do restaurace Astra v Aquapalace Hotel Prague.

Co na Vás na hokejové 
párty čeká:
●  střelba na brankáře
●  turnaj ve stolním hokeji
● turnaj v air-hockey
● hokejový kvíz

XXIII. LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER
17. KVĚTNA 2017, AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
V RÁMCI 20. ROČNÍKU KONGRESU EASTLOG

Partner 
Logistického 
Business Mixeru

Kontakt na organizátora
Marek Hrabánek, project manager
+420 605 296 744
marek.hrabanek@atoz.cz

Vše o akci naleznete na:
www.eastlog.cz/businessmixer

Akce organizovaná skupinou

2017
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Mobilní verze na: 

Neskutečně 
pohodlně!
Zjednodušíte získávání zakázek tím, že si v platformě vyhledáte 
tu nejvhodnější nabídku přímo pro Vás. Vyzkoušejte i Vy největší
evropskou dopravní platformu až na 4 týdny zcela zdarma.
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INZERCE

Krátce:
Nová možnost 
úhrady mýta 
v Chorvatsku

DKV Euro Service nabízí od dubna možnost 
následné úhrady mýtných poplatků za vy-
užívání chorvatských dálnic provozovaných 
společnostmi Hrvatske autoceste a Autoces-
ta Rijeka-Zagreb pro vozidla nad 3‚5 tuny. 
„Chorvatsko je pro logistiku důležitou tranzit-
ní zemí. Dopravní společnosti s mezinárodní 
působností projíždějí tímto balkánským stá-
tem, když jedou například z Turecka, Srbska, 
Řecka, Bulharska, Rumunska nebo Maďar-
ska do Itálie a Španělska či do střední a se-
verní Evropy,“ říká Ondřej Pavlík, výkonný ře-
ditel české a slovenské pobočky společnosti 
DKV Euro Service.

Více na 
www.dkv-euroservice.com/cz.
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Ben Bannatyne 
prezident 
Prologis Europe

„Zákazníci v Evropě jsou i nadále pozitivně naladěni. 
Na všech evropských trzích ale stále přetrvává nízká 
nabídka prvotřídních logistických nemovitostí.“

Největší transakcí sklady 
pro Sony DADC

FOTO: Panattoni Pilsen Park West

Celková plocha moderních průmyslových prostor 
určených k pronájmu v ČR vzrostla v prvním čtvrtle-
tí roku 2017 na 6‚47 milionu m2. Vyplývá to z údajů 
Industrial Research Fora. V prvním čtvrtletí v roku 
2017 bylo dokončeno zhruba 161 200 m2 nových 
prostor. Na konci prvního čtvrtletí 2017 dosáh-
la míra neobsazenosti v České republice 4‚7 %. 
Celkově je v současné době na trhu 304 100 m2 
moderních průmyslových prostor, které jsou připra-
veny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost 
průmyslových prostor v Praze je na úrovni celore-
publikového průměru. Hrubá realizovaná poptáv-
ka v prvním čtvrtletí dosáhla celkově 305 300 m2 
a oproti předchozímu čtvrtletí poklesla o 40 %. 
Hlavním tahounem nové poptávky byly společnosti 
z výrobního sektoru s 59 % všech nových uzavře-
ných transakcí. Největší novou transakci v prvním 

čtvrtletí uzavřela společnost Sony DADC, která si 
najala 30 500 m2 v logistickém parku Panattoni 
Pilsen Park West. Největší renegociace byla po-
depsána v areálu Starzone Pardubice společností 
Flextronics (15 000 m2).

Off line/Online news
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Společnost DPD potvrzuje trend rostoucí obliby 
platby na dobírku. Vyplývá to z interních statistik 
společnosti, kdy od srpna do prosince roku 2016 
počet zásilek na dobírku činil v průměru o 80 000 
měsíčně více než za totéž období v předešlém roce. 
Nejvíce lidé využívali možnost dobírky v období Vá-
noc, kdy počet zásilek v prosinci v obou letech pře-
kročil půl milionu, v roce 2016 to bylo však o 8‚3 % 
více než v 2015. Celkový počet zásilek na dobírku 
v období od srpna do prosince loni činil 2 130 000, 

zatímco v roce 2015 to bylo pouze 1 730 000. Nej-
vytíženějším měsícem byl prosinec 2016, kdy lidé 
zaplatili o 42 000 zásilek při doručení více než 
v prosinci roku 2015. Zvýšil se také počet realizo-
vaných transakcí, od srpna do prosince 2016 se 
vyšplhal na 102 000, což je o téměř 38 % více než 
v předešlém roce. Nejčetnějšími měsíci byly v obou 
letech listopad a prosinec. Nejvíce plateb kartou 
proběhlo u zásilek z modletického depa, hned za 
ním z depa ve Velkých Přílepech.

Dobírka někde vede, 
jinde už nikoliv

Jak je to s dobírkou? Stále vede, 
nebo nikoliv?

Pavel Včela 
ředitel GLS 
Česká republika

„Dlouhé roky oblíbená dobírka ztratila své prvenství, 
i když v některých e-shopech ještě může být stále nej-
využívanější. Náš průzkum ukazuje, že nastal výrazný 
zlom. Češi již nejsou tak nedůvěřiví vůči e-shopům ani 
vůči internetovému prostředí. Téměř třetina Čechů 
(30‚6 %) považuje v současné době platbu kartou za 
nejoblíbenější způsob úhrady za nákup na e-shopu.“

Krátce:
MD logistika 
s oceněním 
i novým mrazákem

Do fi nále soutěže Evropské logistické asocia-
ce o nejlepší evropský         logistický projekt roku 
(Gold Medal ELA Award) postoupila společ-
nost MD logistika s projektem řešícím záso-
bování menších potravinářských prodejen 
obchodních řetězců v centrech velkých měst 
mraženým zbožím. Projekt nese název Hub 
and Spoke FMCG Logistic Model a získal již 
v roce 2016 titul Logistický projekt roku v ČR 
(psali jsme v čísle 158/2016). Na základě 
toho postoupil jako jediný český zástupce do 
soutěže o evropský logistický projekt roku. 
S aktivitami společnosti v oblasti logistiky 
mraženého sortimentu souvisí aktuální ote-
vření nového mrazírenského skladu v Daši-
cích. Případovou studii najdete v tomto vydá-
ní na str. 38–39.

Více na
www.mdlogistika.cz.

FOTO: Smartex

INZERCE
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(Gold Medal ELA Award) postoupila společ-
nost MD logistika s projektem řešícím záso-
bování menších potravinářských prodejen 
obchodních řetězců v centrech velkých měst 
mraženým zbožím. Projekt nese název Hub 
and Spoke FMCG Logistic Model a získal již 
v roce 2016 titul Logistický projekt roku v ČR 
(psali jsme v čísle 158/2016). Na základě 
toho postoupil jako jediný český zástupce do 
soutěže o evropský logistický projekt roku. 
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Více na
www.mdlogistika.cz.
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Stanislav D. Břeň
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David Čapek
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www.yale.cz,
+420 267 090 140.

dostupné
INZERCE

Hyundai Mobis vyrábí 
světlomety u Mošnova

Firma Hyundai Mobis, dodavatel hlavních automo-
bilových komponentů pro globální výrobní základny 
společnosti Hyundai-Kia Motor Company, otevřela 
nový závod na výrobu světlometů v České republi-
ce a zahájila produkci. Hyundai Mobis plánuje, že 
tento závod bude fungovat jako výrobní základna 
hlavních automobilových součástek pro evropský 
trh, přispěje ke zvýšení globální konkurenceschop-
nosti značek Hyundai-Kia operujících v Evropě 
a zároveň urychlí pronikání produktů ke globálním 
výrobcům automobilů v Evropě. Dodavatel pro 
auto mobilový průmysl investoval zhruba 140 mi-
liard jihokorejských wonů do otevření nového zá-
vodu na výrobu světlometů velkého 54 000 m2 na 
ploše 190 000 m2  v Mošnově. Tento závod má 

ILUSTRAČNÍ         FOTO: Martin Mašín

Tomáš Macura 
primátor 
město Ostrava

„Jedním ze strategických projektů města je příprava 
průmyslové zóny v ostravské části Hrušov. Bude mít 
35 hektarů a může tam vzniknout až 2000 nových 
pracovních míst. Chceme tak reagovat na skutečnost, 
že průmyslové zóny v Ostravě jsou takřka naplněné.“

Krátce:
Půldruhého milionu 
třetí generace 
modelu Octavia

V hlavním závodě společnosti v Mladé Bole-
slavi vyrobili jedenapůlmiliontý vůz třetí ge-
nerace modelové řady Octavia. Od uvedení 
první novodobé generace modelu Octavia 
před 21 lety se na celém světě pro kompakt-
ní model české automobilky rozhodlo více 
než pět milionů zákazníků. Modelová řada 
Octavia tak patří mezi nejúspěšnější v celém 
automobilovém průmyslu.

Více na www.skoda-auto.cz.

roční výrobní kapacitu 750 000 předních světlo-
metů a 750 000 zadních světel.

Off line/Online news
Anketa:

Je možné v dnešní době 
sehnat „legální 
cestou“ dostatek pracovníků 
do skladu?

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

Radovan Burkovič
prezident
Asociace pracovních 
agentur

Trh práce v ČR trpí v posledních dvou letech zoufalým 
nedostatkem pracovníků. Je to i důsledkem nesmy-
slně tvrdé regulace zaměstnávání, zejména pak smě-
rem k cizincům ze zemí mimo EU. Firmy, které musí 
odmítat nové zakázky a jsou v ohrožení i s plněním 
těch stávajících, pak sahají po řešeních na hraně 
zákona i za ní. Využívají jednak kolize legislativy pra-
covní a legislativy pobytové (rozdílné výklady MPSV 
a ministerstva vnitra), jednak své nepostižitelnosti, 
pokud u nich pracují lidi nelegálně, prostřednictvím 
různých pseudoagentur.

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Podaří se letos na podzim zahájit většinu z devíti prioritních dopravních staveb, jak 
plánuje ministerstvo dopravy?

Pište své komentáře na: m  systemylogistiky@atozgroup.cz
Diskutujete s námi na:  systemylogistiky  @syslogistiky

Březnový zásah cizinecké policie v distribučním 
centru e-shopu Rohlik.cz proti „nelegálním“ pra-
covníkům ze zahraničí vzbudil značný rozruch. 
Celá záležitost svědčí mimo jiné o eskalujících 
problémech na tuzemském trhu práce, kdy kromě 
kvalifi kovaných zaměstnanců stále citelněji chybí 
i nekvalifi kovaná pracovní síla. To se zřetelně uka-
zuje právě ve skladech a logistických centrech. 
Češi obecně nejeví přílišný zájem pracovat na ni-

jak luxusně honorovaných pozicích, na rozdíl třeba 
od Ukrajinců, jimž by určitě stálo za to více otevřít 
tuzemský pracovní trh. Respondenti aktuální an-
kety na webovém portálu SL se v převážné větši-
ně (dohromady přes 70 %) domnívají, že najmout 
dostatek pracovníků do skladu je v současnosti 
opravdu složité. Odlišný názor vyjádřilo necelých 
30 % odpovídajících.

Jaroslava Rezlerová
generální ředitelka
ManpowerGroup Česká 
a Slovenská republika

Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka 
po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve 
velkých městech a průmyslových oblastech je kritický 
nedostatek vhodných pracovníků. Aktuální výsledky 
ManpowerGroup index trhu práce jsou nejoptimistič-
tější předpovědí pro druhé čtvrtletí za celou historii 
průzkumu v ČR od roku 2008 a náborový optimismus 
panuje ve všech sektorech kromě zemědělství. Mezi 
nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specia-
lizované technické profese, ale fi rmy nemohou najít 
dostatek výrobních dělníků a skladníků.

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

dostupné

PŘEDSTAVUJE:

LIDSKÁ PRÁCE 
SEZONA  2:

TVÁŘÍ 
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17/05/2017 PRAHA

Konference věnovaná aktuálním 
problémům dopravy 

a spedice.
TÉMATA PRO LETOŠNÍ ROK:
•Současnost a budoucnost 

nákladní silniční 
dopravy 

•Bezpečnostní problematika 
v silniční dopravě

FACEBOOK.COM/ATOZLOGISTIKA

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

REGISTRUJTE SE NA: 

TRANSLOG

WWW.EASTLOG.CZ 
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6 %
Rozhodně ano, nemáme s tím problém.

22 %
Spíše ano, ale není to úplně jednoduché.

Spíše ne, jde o komplikovanou záležitost.
61 %

Rozhodně ne, v současnosti je to prakticky nemožné.
11 %
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Být obří se vyplatí. Kdo si vzpomene na situaci před 
téměř deseti lety, nemůže pominout, jak se v USA 
i v Evropě zachraňovaly fi nanční instituce, které se 
ocitly před krachem. A ti, kteří pamatují ještě o deset 
let více, mohli mít déjà vu. V druhé půlce devadesá-
tých let se podobně zachraňovaly, resp. restruktura-
lizovaly některé banky v Česku. Takzvaně se očistily, 
dluhy poslaly do Konsolidační banky, jejíž věřitele tvořili 
občané této země, zdravé jádro bank se pak prodalo 
zahraničním bankám. Důvod v obou případech? Banky 
byly údajně příliš velké na to, aby je bylo 
možné nechat padnout. Finanční sektor je 
klíčový pro každou rozvinutou zemi. Tato 
argumentace přináší hořkost většině lidí, 
kteří plní své závazky a platí své dluhy do 
haléře. 

Dnes to vypadá, že princip „moc velký, 
než aby padl“ se vrací do hry zase jinou 
cestou. USA díky své legislativě, nátlaku 
exekutivy i síle spotřebitelských organizací a advo-
kátů přitlačily k fi nančnímu plnění automobilku Volks-
wagen. Ta se přiznala „ke spiknutí s cílem podvést 
Spojené státy, k bránění spravedlnosti a k dovozu 
zboží na základě falešných informací“. Dohoda s ame-
rickým ministerstvem spravedlnosti předpokládá 
odškodnění 4,3 miliardy dolarů a tříletý zvláštní dozor.  
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ito
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l

Jaký je váš názor na 
kauzu Dieselgate?

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

V Evropě se nic podobného konat zřejmě nebude. 
Volkswagen ústy svých nejvyšších představitelů tvrdil, 
že vyrovnání „po americku“ nepadá na starém konti-
nentě v úvahu – prý jsou rozdílné zákony a stálo by to 
moc peněz. To asi ano, protože v Evropě je problém 
identický, jen s ohledem na počet prodaných aut ještě 
větší. Navzdory snahám některých spotřebitelských 
organizací a právníků budou EU i jednotlivé evropské 
státy zřejmě tahat ve sporu s Volkswagenem za kratší 
konec provazu. Automobilový průmysl je pro mnohé 

země včetně Česka naprosto klíčový, 
zaměstnává příliš mnoho lidí, před-
stavuje obrovský exportní potenciál, je 
tahounem inovací v průmyslu a jednou 
z konkurenčních výhod Evropy. Volks-
wagen a další automobilky (protože se 
zdá, že podvody s emisemi se netýkají 
jen jednoho hráče), resp. celý průmysl je 
tak velký, že není možné jej nechat nejen 
padnout, ale ani zavrávorat. 

„Vyrovnání 
po americku 
se v Evropě 
nedočkáme.“

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor Systémů Logistiky
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a na co máme opravdu velmi dobré ohlasy, je to, 
že si zákazníci mohou zboží objednat nejen na 
konkrétní den, ale i na konkrétní hodinu. K tomu 
zabezpečujeme také jeho vynášku.

V minulosti se Ikea zaměřovala 
především na zákazníky, kteří fyzicky 
navštěvovali kamenné pobočky. 
Změnila se od té doby situace natolik, 
že je e-shop prostě nutností? 

Základem prodeje nadále zůstává obchodní dům, 
protože jde o místo, kam zákazník přijde a kde 
může načerpat inspiraci a kde vidí naše komplet-
ní řešení. Navíc se zde může zabavit celá rodina, 
například v dětském koutku či v kavárně a restau-
raci. Na druhé straně je nutné přiznat, že čas vel-
mi rychle běží a svět i chování a očekávání našich 
zákazníků také. Proto se i Ikea rozhodla je naplnit 
a spustila tento nový prodejní kanál. Jeho důleži-
tost je vysoká už teď a do budoucna zcela jistě 
ještě poroste. Chceme mít co nejvíc prodejních ka-
nálů, abychom dovedli zajistit, že si zákazník bude 
moci nakoupit kdykoli, kdekoli a jakkoli.

â

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN
INZERCE

Dokážete už teď, a to i s ohledem na 
vánoční prodeje, říci, jak moc je váš 
e-shop úspěšný?

Byla to pro nás prvotní zkušenost, která nám mimo 
jiné potvrdila, že vzorec prodejů je v době vánoč-
ních svátků stejný jako v kamenném obchodě, 
tedy přináší větší obraty. Abych byla konkrétnější, 
o Vánocích nám ve srovnání s předvánočním ob-
dobím vzrostl počet objednávek o čtyřicet procent. 
Protože přes internet prodáváme zejména nábytek, 
byli jsme zvědaví, jak půjdou také doplňky. A po-
tvrdilo se, že se jich přes Vánoce prodalo o mnoho 
více. Šlo zejména o skladovací a kuchyňské doplň-
ky a velmi mnoho textilu. Nicméně základem byl 
opět nábytek.

Co je nejprodávanější položkou 
v kamenné prodejně a v e-shopu?

On-line se nejvíc prodávají ložnice, tedy skříně 
a postele, dále obýváky a sedačky a mnoho kan-
celářského nábytku, který využívají fi rmy a školy. 
A co je i pro nás velmi překvapivé, je to, že měsíc 
od měsíce stále narůstá podíl kuchyní. Začalo to 
všechno prodejem spotřebičů, nicméně už se nám 
úspěšně rozbíhá také prodej kuchyňského nábyt-
ku. Co se týká nejvíce prodávané položky, v obou 
kanálech vede postel Hemnes.

Co mají zákazníci raději? Službu Klikni 
a vyzvedni, anebo Klikni a dovezeme 
domů?

Více objednávek máme přes službu Klikni a dove-
zeme domů.

Můžete prozradit 
průměrnou hodnotu 
objednávky v e-shopu?

Ano, je to přibližně deset tisíc ko-
run, tedy šestkrát víc než v obchod-
ním domě. Musím přiznat, že jsme 
s takovou výší ani nepočítali. Před-
stavovali jsme si o dvacet procent 
méně.

Kolik objednávek 
registrujete denně?

Momentálně máme v celé České republice více 
než sto objednávek, přičemž jsme začínali zhruba 
na třiceti. Z toho je vidět stoupající trend. Nicméně 

počet objednávek se v různých regionech liší, nej-
více jich je samozřejmě v Praze.

Logistiku zajišťujete vlastními silami?

Dopravu zajišťujeme prostřednictvím našeho exter-
ního dodavatele, v obchodním domě na pražském 

Zličíně mají vlastní dopravu.

Cena za dopravu není zrovna 
nízká, jak ji vnímají vaši 
zákazníci?

Ano, od zákazníků máme signály, 
že cena za tuto službu je vysoká, 
nicméně je třeba si uvědomit, že se 
skládá z několika částí, a to z ceny 
za naložení a samotnou dopravu. 
Cena za naložení je tři sta korun. 
Tuto cenu jsme oproti minulosti sní-
žili z pěti set na tři sta. Dále ceník 

zohledňuje hodnotu nakoupeného zboží, zatímco 
dříve se odvíjel pouze od přepravní vzdálenosti. 
Chci tím ale upozornit na skutečnost, že pro nás 

„Operativa 
internetového 

obchodu probíhá 
v obchodních 
domech, to se 
týká zejména 

oddělení 
logistiky.“

Interview

Česká republika je tedy unikát?

Ne tak docela. Také některé další země se roz-
hodly jít do svého lokálního řešení. To naše jsme 
například převzali z Německa, které si zavedlo svůj 
internetový prodej, otestovalo jej a postupně také 
vylepšilo. Nám se jejich řešení zdálo vhodné i pro 
naši zemi, a proto jsme je implementovali také do 
České republiky.

Jak dlouho vlastně český 
e-shop běží?

Začali jsme postupně, a to službou 
Klikni a vyzvedni, kterou jsme spus-
tili koncem loňského června. Léto 
jsme následně využili pro přípravu 
služby Klikni a dovezeme, která fun-
guje od konce září.

Jak dlouho tyto služby mohou využívat 
Němci?

Už víc než dva roky. Němci s tímto řešením dosa-
hují velmi dobrých výsledků. Měli jsme možnost si 
ho otestovat a přitom se ukázalo, že je vhodné i pro 
naši republiku. Existuje tedy velká pravděpodob-
nost, že bude mít dobré výsledky i u nás.

O SPUŠTĚNÍ E-SHOPU VE SPOLEČNOSTI IKEA S NINOU MALÁKOVOU
Prvotním impulzem k tomu, aby Ikea v České republice spustila službu Klikni 
a vyzvedni, s níž si spotřebitelé nakoupí v e-shopu a zboží si poté vyzvednou na 
pobočce, případně Klikni a dovezeme, jejímž prostřednictvím jim je zboží dopra-
veno domů, byly dotazy zákazníků, kdy fi rma spustí on-line shop. „A protože našim 
zákazníkům nasloucháme, vyslyšeli jsme jejich přání a spustili e-shop ještě dřív, než 
Ikea přijde s globálním řešením pro všechny země, kde působí,“ říká Nina Maláková, 
manažerka e-commerce společnosti Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Interview připravil Pavel Neumannfoto: Zboží & Prodej

Kolik má samotný e-shop 
zaměstnanců? A bylo nutné nabrat 
nové zaměstnance, nebo jste si 
vystačili se stávajícími?

Celá operativa našeho internetového obchodu 
probíhá v našich obchodních domech. To se týká 
zejména oddělení logistiky a oddělení služeb zá-
kazníkům. Znamená to, že tuto práci vykonávají 

i zaměstnanci, kteří u nás již pra-
covali. Nicméně s novými úkoly 
bylo do internetového obchodu 
zapotřebí nabrat také nové lidi. 
V České republice jsme jich do čtyř 
obchodních domů přijali patnáct. 
Druhou oblastí je tým lidí na úrov-
ni regionu, a to nejen pro Českou 
republiku, ale také pro Slovensko 
a Maďarsko. Tato skupina lidí má 

na starosti naplánování spuštění internetového 
obchodu, zabezpečení přípravy jednotlivých ob-
chodních domů, aby byly na spuštění opravdu při-
praveny, a dále pak implementaci e-shopu. Tohle 
zabezpečuje tým čtyř lidí.

Bylo zapotřebí německý model pro 
české prostředí nějak upravit?

Ne, nic jsme neupravovali. Pouze pracujeme na 
postupném vylepšování, aby řešení bylo pro zá-
kazníka co nejpohodlnější. Co bych ráda vyzdvihla 

Impulz
 k otevření

e-shopu 
vyslali

zákazníci

„Dopravu 
zajišťujeme 

prostřednictvím 
našeho externího 

dodavatele.“
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konkrétní den, ale i na konkrétní hodinu. K tomu 
zabezpečujeme také jeho vynášku.

V minulosti se Ikea zaměřovala 
především na zákazníky, kteří fyzicky 
navštěvovali kamenné pobočky. 
Změnila se od té doby situace natolik, 
že je e-shop prostě nutností? 

Základem prodeje nadále zůstává obchodní dům, 
protože jde o místo, kam zákazník přijde a kde 
může načerpat inspiraci a kde vidí naše komplet-
ní řešení. Navíc se zde může zabavit celá rodina, 
například v dětském koutku či v kavárně a restau-
raci. Na druhé straně je nutné přiznat, že čas vel-
mi rychle běží a svět i chování a očekávání našich 
zákazníků také. Proto se i Ikea rozhodla je naplnit 
a spustila tento nový prodejní kanál. Jeho důleži-
tost je vysoká už teď a do budoucna zcela jistě 
ještě poroste. Chceme mít co nejvíc prodejních ka-
nálů, abychom dovedli zajistit, že si zákazník bude 
moci nakoupit kdykoli, kdekoli a jakkoli.
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A co je i pro nás velmi překvapivé, je to, že měsíc 
od měsíce stále narůstá podíl kuchyní. Začalo to 
všechno prodejem spotřebičů, nicméně už se nám 
úspěšně rozbíhá také prodej kuchyňského nábyt-
ku. Co se týká nejvíce prodávané položky, v obou 
kanálech vede postel Hemnes.

Co mají zákazníci raději? Službu Klikni 
a vyzvedni, anebo Klikni a dovezeme 
domů?

Více objednávek máme přes službu Klikni a dove-
zeme domů.

Můžete prozradit 
průměrnou hodnotu 
objednávky v e-shopu?

Ano, je to přibližně deset tisíc ko-
run, tedy šestkrát víc než v obchod-
ním domě. Musím přiznat, že jsme 
s takovou výší ani nepočítali. Před-
stavovali jsme si o dvacet procent 
méně.
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Tuto cenu jsme oproti minulosti sní-
žili z pěti set na tři sta. Dále ceník 
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praveny, a dále pak implementaci e-shopu. Tohle 
zabezpečuje tým čtyř lidí.

Bylo zapotřebí německý model pro 
české prostředí nějak upravit?

Ne, nic jsme neupravovali. Pouze pracujeme na 
postupném vylepšování, aby řešení bylo pro zá-
kazníka co nejpohodlnější. Co bych ráda vyzdvihla 

Impulz
 k otevření

e-shopu 
vyslali

zákazníci

„Dopravu 
zajišťujeme 

prostřednictvím 
našeho externího 

dodavatele.“
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2016   Od července působí na pozici 
regionální manažerky pro oblast 
e-commerce ve společnosti 
IKEA Group, kde je jejím hlavním 
úkolem implementovat nástroje 
e-commerce.

2011 Od března 2011 vystupuje 
jako ředitelka obchodního 
domu společnosti IKEA Group 
v Bratislavě. Ve společnosti působí 
celkem více než 20 let. Svou 
kariéru začala jako administrativní 
pracovnice v oddělení logistiky 
v bratislavském obchodním domě, 
později pracovala jako vedoucí 
prodeje na několika odděleních. 
Po třech letech zkušeností na pozici 
vedoucí oddělení přešla na pozici 
vedoucí oddělení služeb zákazníkům. 
Poté se na jeden a půl roku vrátila 
na pozici manažera prodeje.

Ikea je sice primárně obchodní 
dům s nábytkem, nicméně často 
je vnímána také jako cíl víkendových 
výletů a mnohdy se také do Ikey 
jezdí na oběd. Ještě stále jsou 
nejprodávanějším artiklem švédské 
masové kuličky?

Ano, alespoň z bratislavského působení mohu 
potvrdit, že jsou to zmiňované masové kuličky 
a pak také smažený řízek. Co se týká restaurace, 
je součástí našeho konceptu. Chceme zajistit, aby 
v prodejně mohl zákazník prožít fun day out, tedy 
to, že pokud přijde celá rodina, každý člen si najde 
to svoje. I když restauraci využívají hlavně muži, 
schází se v ní celá rodina a funguje jako místo, 
kde se lidé setkávají a kde si mohou popovídat. 
Proto jsme také začali s kavárnami coby součástí 
restaurací. K tomu musím uvést příhodu, která se 
mi osobně stala. Jednou jsem byla kolem šesté 
hodiny večer v bageterii v Senci, který je zhruba 
třicet kilometrů od naší prodejny. Potkali se v ní 
dva muži a jeden z nich povídá: Žena mi dnes dala 
volno, nemusím hlídat syna. Poslouchej, zajeďme 
si do Ikey do kavárny a pokecáme! Dovedete si 
představit, co to se mnou dělalo. Byla jsem ne-
smírně šťastná a měla jsem sto chutí jim říct, že 
tam dělám ředitelku. Naše síly proto zaměřujeme 
také na naše restaurace a snažíme se, aby v nich 
zákazníci byli spokojení, nejen aby k nám chodili 
utrácet za nábytek. Jde o to, aby se těšili a užili 
si to v nich.

Mnoho Čechů si spojuje Ikeu jako 
první možné místo nákupu zařízení pro 
svůj domov. Co na to říkají vaše čísla?

Ano, v porovnání s naší konkurencí máme jak 
v Česku, tak i na Slovensku největší podíl na trhu. 
Pro většinu zákazníků jsme tedy onen fenomén 
a vždy si jako první vyberou nás. Za tuto pozici jsme 
velmi vděční a děláme všechno pro to, abychom si 
ji udrželi. A není to vždy jednoduché.

Jak přizpůsobujete sortiment lokálním 
podmínkám?

Sortiment je v základu rozdělený podle toho, jestli 
je určený pro Evropu nebo pro Ameriku. Podle toho 
jej naši designéři vyvíjejí. Nicméně některé rozdí-
ly přece jen zaznamenat můžeme. Naši zákazníci 
vyžadují sedačky s vysokou opěrkou na záda, což 
pro Švédy nebylo vůbec důležité, takže jsme dlou-
hou dobu měli jen nízké modely. Právě proto chodí 
naši designéři v jednotlivých zemích do bytů a zjiš-
ťují požadavky, dispozice bytů i životní úroveň. Na 
jejich základě pak Ikea vyvíjí specifi cký sortiment 
pro jednotlivé státy. Druhá věc je ovšem inspirace, 
kterou nabízíme v obchodním domě ve formě zaří-
zených pokojů – ty se liší dům od domu. Pokud na-
vštívíte prodejnu v Praze na Černém Mostě, bude 
vzorový pokoj vypadat jinak než v Ostravě. Protože 
každý obchodní dům si dělá svůj vlastní průzkum 
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a navštěvuje byty v jeho okolí, najdete na Černém 
Mostě mnoho vzorových pokojů přizpůsobených 
pro tamní lokalitu typických panelákových bytů 
s typizovanými rozměry. Víme dokonce, kde mají 
zásuvky, kde mají vyústění rozvodů, i to, kde jak 
mají uložená okna.

Prodávají všechny vaše prodejny 
stejné položky?

Ikea má okolo devíti a půl tisíce položek, nicméně 
jejich počet vždy záleží na kapacitách konkrétní 
prodejny. Je nutné je nejen vystavit, ale mít také 
skladem. Plnosortimentní jsou například pražské 
prodejny, Ostrava je má selektované.

V e-shopu je možné nakoupit veškeré 
zboží?

V současnosti ne, nicméně na této problematice 
intenzivně pracujeme. Momentálně v e-shopu není 
možné koupit produkty, jako jsou květiny, potravi-
ny či perské koberce. U těch je problém v tom, že 
každý z nich má jiný vzor a my se chceme vyhnout 
situaci, kdy by byl zákazník zklamaný z toho, že 
viděl ilustrační obrázek a domů mu přišel koberec 
s jiným vzorem. Stejně tak neprodáváme produkty, 
které mají různé barevné varianty a jsou vedeny 
pod stejným číslem.

INZERCE
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40 000 
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VZV, jeřábů, vlaků a dalších zařízení
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bylo důležité, abychom byli dostupnější právě pro 
zákazníky, kteří žijí ve vzdálenějších místech. Proto-
že nemají tolik možností navštěvovat naše obchodní 
domy, budou si nyní moci nakupo-
vat on-line. O tom, že je důležité zo-
hlednit také hodnotu zboží, svědčí 
nárůst objednávek do vzdálenějších 
oblastí o dvě stě osmdesát procent. 
Za vzdálenější oblasti přitom pova-
žujeme dojezd delší než šedesát mi-
nut autem. Pokud jde o zákazníky, 
kteří se do Ikey dostanou do hodi-
ny, je pro ně možná doprava trošku 
dražší, respektive v některých pří-
padech může být, nicméně i u nich 
počet objednávek vzrostl. Ano, víme 
o tom, že cenu za dopravu vnímají naši zákazníci 
jako vysokou, a proto je pro nás nyní prioritou číslo 
jedna, abychom ji dokázali upravit tak, aby byla co 
nejdostupnější pro všechny.

Interview: NINA MALÁKOVÁ

 Jak to vypadá v IKEA Group. 
Snímky najdete na webu 
www.systemylogistiky.cz.

â

maximálně podporuje a investuje do něj formou 
tréninků s vzdělávacích programů. Můžu to po-
tvrdit na sobě, protože jsem ve fi rmě začala jako 
překladatelka cenovek z angličtiny do slovenštiny. 
Potom jsem zakládala faktury, následně začala 
pracovat v oddělení logistiky a dále jsem se při-
hlásila na pozici vedoucí prodejního oddělení. 
Poté, co jsem prošla různými prodejními odděle-
ními, jsem se přihlásila jako manažerka oddělení 
služeb zákazníkům, kde jsem měla na starosti po-
kladny, reklamace, dětský koutek a externí fi rmy. 
Dále jsem dostala šanci pracovat jako manažerka 
prodeje a nakonec mi fi rma nabídla pozici ředi-
telky obchodního domu v Bratislavě. Co se týká 
dalších benefi tů, jde o odměny za práci, bonusový 
program a máme i vlastní kantýnu a zaměstnanci 
mají oběd za jedno euro a zdarma celý pitný re-
žim. Další věci už pak záleží na nich – mohou si 
zorganizovat sportovní a kulturní vyžití.
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Pět pohledů Niny Malákové na e-commerce
Průměrná hodnota 

objednávky v e-shopu je 
přibližně 10 000 korun, 

tedy šestkrát víc než 
v obchodním domě.

On-line se nejvíc prodávají 
ložnice, tedy skříně a postele, 

dále obýváky a sedačky 
a mnoho kancelářského 

nábytku.

Sortiment je v základu 
rozdělený podle toho, jestli 
je určený pro Evropu nebo 

pro Ameriku.
Chceme mít co nejvíc 
prodejních kanálů, 

abychom dovedli zajistit, 
že si zákazník bude moci 
nakoupit kdykoli, kdekoli 

a jakkoli.

Operativu si zastřešujeme 
sami, zboží se nabírá 

v obchodním domě 
a dopravu zajišťuje náš 

externí partner.

V oblasti prodeje FMCG existuje 
obecně velmi velká fl uktuace 
zaměstnanců. Jsou vaši zaměstnanci 

loajální? A co pro ně děláte, 
aby vám zachovali věrnost?

V první řadě jde o to, aby se lidé, 
kteří jsou u nás zaměstnaní, cíti-
li jako jedna velká rodina. Velmi 
důležitá je fi remní kultura a to, 
abychom měli zaměstnance, kte-
ří mají naše ikeácké hodnoty. To, 
co je úžasné na této fi rmě a za co 
já sama jsem už dvacet let velmi 
vděčná, je to, že nabízíme možnost 
růstu. Každý zaměstnanec – a ne-

záleží na vzdělání ani z jakých podmínek vyšel 
– má možnost postoupit výš, přičemž záleží jen 
na něm, co pro to udělá. Firma, pokud vidí, že je 
šikovný, pracovitý a zaměřený na zákazníka, jej 

„Momentálně 
v e-shopu není 
možné koupit 
produkty, jako 
jsou květiny, 
potraviny či 

perské koberce.“

Existuje mnoho Čechů, kteří jsou 
zaneprázdněni nebo neradi čtou 
návody. Neuvažujete o rozšíření 
vašeho portfolia služeb o Přivezeme 
a smontujeme?

Ano, i když zatím jen v teoretické rovině, touto otáz-
kou se velmi zabýváme. Nicméně zatím nemáme 
žádný konkrétní termín, kdy bychom ji mohli začít 
nabízet.

Kdy se na e-shop mohou těšit také 
Slováci?

Slovenští spotřebitelé se z něj již těší. Tuto službu 
jsme na Slovensku spustili 15. února letošního 
roku a zaznamenala obrovský úspěch. Naprosto 
předčila naše očekávání – za prvních deset dní 
jsme měli tři sta objednávek. Průměrná hodnota 
nákupu je přitom čtyři sta osmdesát eur, což je více 
než v Česku.

Je systém stejný jako v České 
republice?

Ano, přesně tak. Operativu si zastřešujeme sami, 
zboží se nabírá v obchodním domě a dopravu za-
jišťuje náš externí partner.

Plánuje se otvírání dalších kamenných 
poboček v obou zemích?

Ano, náš byznys plánujeme rozšiřovat, nicméně 
dokud nemám ofi ciální potvrzení, nepřísluší mi se 
k této otázce vyjadřovat.
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2016   Od července působí na pozici 
regionální manažerky pro oblast 
e-commerce ve společnosti 
IKEA Group, kde je jejím hlavním 
úkolem implementovat nástroje 
e-commerce.

2011 Od března 2011 vystupuje 
jako ředitelka obchodního 
domu společnosti IKEA Group 
v Bratislavě. Ve společnosti působí 
celkem více než 20 let. Svou 
kariéru začala jako administrativní 
pracovnice v oddělení logistiky 
v bratislavském obchodním domě, 
později pracovala jako vedoucí 
prodeje na několika odděleních. 
Po třech letech zkušeností na pozici 
vedoucí oddělení přešla na pozici 
vedoucí oddělení služeb zákazníkům. 
Poté se na jeden a půl roku vrátila 
na pozici manažera prodeje.

Ikea je sice primárně obchodní 
dům s nábytkem, nicméně často 
je vnímána také jako cíl víkendových 
výletů a mnohdy se také do Ikey 
jezdí na oběd. Ještě stále jsou 
nejprodávanějším artiklem švédské 
masové kuličky?

Ano, alespoň z bratislavského působení mohu 
potvrdit, že jsou to zmiňované masové kuličky 
a pak také smažený řízek. Co se týká restaurace, 
je součástí našeho konceptu. Chceme zajistit, aby 
v prodejně mohl zákazník prožít fun day out, tedy 
to, že pokud přijde celá rodina, každý člen si najde 
to svoje. I když restauraci využívají hlavně muži, 
schází se v ní celá rodina a funguje jako místo, 
kde se lidé setkávají a kde si mohou popovídat. 
Proto jsme také začali s kavárnami coby součástí 
restaurací. K tomu musím uvést příhodu, která se 
mi osobně stala. Jednou jsem byla kolem šesté 
hodiny večer v bageterii v Senci, který je zhruba 
třicet kilometrů od naší prodejny. Potkali se v ní 
dva muži a jeden z nich povídá: Žena mi dnes dala 
volno, nemusím hlídat syna. Poslouchej, zajeďme 
si do Ikey do kavárny a pokecáme! Dovedete si 
představit, co to se mnou dělalo. Byla jsem ne-
smírně šťastná a měla jsem sto chutí jim říct, že 
tam dělám ředitelku. Naše síly proto zaměřujeme 
také na naše restaurace a snažíme se, aby v nich 
zákazníci byli spokojení, nejen aby k nám chodili 
utrácet za nábytek. Jde o to, aby se těšili a užili 
si to v nich.

Mnoho Čechů si spojuje Ikeu jako 
první možné místo nákupu zařízení pro 
svůj domov. Co na to říkají vaše čísla?

Ano, v porovnání s naší konkurencí máme jak 
v Česku, tak i na Slovensku největší podíl na trhu. 
Pro většinu zákazníků jsme tedy onen fenomén 
a vždy si jako první vyberou nás. Za tuto pozici jsme 
velmi vděční a děláme všechno pro to, abychom si 
ji udrželi. A není to vždy jednoduché.

Jak přizpůsobujete sortiment lokálním 
podmínkám?

Sortiment je v základu rozdělený podle toho, jestli 
je určený pro Evropu nebo pro Ameriku. Podle toho 
jej naši designéři vyvíjejí. Nicméně některé rozdí-
ly přece jen zaznamenat můžeme. Naši zákazníci 
vyžadují sedačky s vysokou opěrkou na záda, což 
pro Švédy nebylo vůbec důležité, takže jsme dlou-
hou dobu měli jen nízké modely. Právě proto chodí 
naši designéři v jednotlivých zemích do bytů a zjiš-
ťují požadavky, dispozice bytů i životní úroveň. Na 
jejich základě pak Ikea vyvíjí specifi cký sortiment 
pro jednotlivé státy. Druhá věc je ovšem inspirace, 
kterou nabízíme v obchodním domě ve formě zaří-
zených pokojů – ty se liší dům od domu. Pokud na-
vštívíte prodejnu v Praze na Černém Mostě, bude 
vzorový pokoj vypadat jinak než v Ostravě. Protože 
každý obchodní dům si dělá svůj vlastní průzkum 

19

a navštěvuje byty v jeho okolí, najdete na Černém 
Mostě mnoho vzorových pokojů přizpůsobených 
pro tamní lokalitu typických panelákových bytů 
s typizovanými rozměry. Víme dokonce, kde mají 
zásuvky, kde mají vyústění rozvodů, i to, kde jak 
mají uložená okna.

Prodávají všechny vaše prodejny 
stejné položky?

Ikea má okolo devíti a půl tisíce položek, nicméně 
jejich počet vždy záleží na kapacitách konkrétní 
prodejny. Je nutné je nejen vystavit, ale mít také 
skladem. Plnosortimentní jsou například pražské 
prodejny, Ostrava je má selektované.

V e-shopu je možné nakoupit veškeré 
zboží?

V současnosti ne, nicméně na této problematice 
intenzivně pracujeme. Momentálně v e-shopu není 
možné koupit produkty, jako jsou květiny, potravi-
ny či perské koberce. U těch je problém v tom, že 
každý z nich má jiný vzor a my se chceme vyhnout 
situaci, kdy by byl zákazník zklamaný z toho, že 
viděl ilustrační obrázek a domů mu přišel koberec 
s jiným vzorem. Stejně tak neprodáváme produkty, 
které mají různé barevné varianty a jsou vedeny 
pod stejným číslem.

INZERCE
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bylo důležité, abychom byli dostupnější právě pro 
zákazníky, kteří žijí ve vzdálenějších místech. Proto-
že nemají tolik možností navštěvovat naše obchodní 
domy, budou si nyní moci nakupo-
vat on-line. O tom, že je důležité zo-
hlednit také hodnotu zboží, svědčí 
nárůst objednávek do vzdálenějších 
oblastí o dvě stě osmdesát procent. 
Za vzdálenější oblasti přitom pova-
žujeme dojezd delší než šedesát mi-
nut autem. Pokud jde o zákazníky, 
kteří se do Ikey dostanou do hodi-
ny, je pro ně možná doprava trošku 
dražší, respektive v některých pří-
padech může být, nicméně i u nich 
počet objednávek vzrostl. Ano, víme 
o tom, že cenu za dopravu vnímají naši zákazníci 
jako vysokou, a proto je pro nás nyní prioritou číslo 
jedna, abychom ji dokázali upravit tak, aby byla co 
nejdostupnější pro všechny.

Interview: NINA MALÁKOVÁ

 Jak to vypadá v IKEA Group. 
Snímky najdete na webu 
www.systemylogistiky.cz.

â

maximálně podporuje a investuje do něj formou 
tréninků s vzdělávacích programů. Můžu to po-
tvrdit na sobě, protože jsem ve fi rmě začala jako 
překladatelka cenovek z angličtiny do slovenštiny. 
Potom jsem zakládala faktury, následně začala 
pracovat v oddělení logistiky a dále jsem se při-
hlásila na pozici vedoucí prodejního oddělení. 
Poté, co jsem prošla různými prodejními odděle-
ními, jsem se přihlásila jako manažerka oddělení 
služeb zákazníkům, kde jsem měla na starosti po-
kladny, reklamace, dětský koutek a externí fi rmy. 
Dále jsem dostala šanci pracovat jako manažerka 
prodeje a nakonec mi fi rma nabídla pozici ředi-
telky obchodního domu v Bratislavě. Co se týká 
dalších benefi tů, jde o odměny za práci, bonusový 
program a máme i vlastní kantýnu a zaměstnanci 
mají oběd za jedno euro a zdarma celý pitný re-
žim. Další věci už pak záleží na nich – mohou si 
zorganizovat sportovní a kulturní vyžití.

21 let 
zkušeností 

přes
40 000 

aplikovaných 
řešení

Komplexní monitoring vozidel, strojů, 
VZV, jeřábů, vlaků a dalších zařízení

Jakýkol iv  požadavek •  Indiv iduáln í  př ístup •  Vhodné řešení

Pět pohledů Niny Malákové na e-commerce
Průměrná hodnota 

objednávky v e-shopu je 
přibližně 10 000 korun, 

tedy šestkrát víc než 
v obchodním domě.

On-line se nejvíc prodávají 
ložnice, tedy skříně a postele, 

dále obýváky a sedačky 
a mnoho kancelářského 

nábytku.

Sortiment je v základu 
rozdělený podle toho, jestli 
je určený pro Evropu nebo 

pro Ameriku.
Chceme mít co nejvíc 
prodejních kanálů, 

abychom dovedli zajistit, 
že si zákazník bude moci 
nakoupit kdykoli, kdekoli 

a jakkoli.

Operativu si zastřešujeme 
sami, zboží se nabírá 

v obchodním domě 
a dopravu zajišťuje náš 

externí partner.

V oblasti prodeje FMCG existuje 
obecně velmi velká fl uktuace 
zaměstnanců. Jsou vaši zaměstnanci 

loajální? A co pro ně děláte, 
aby vám zachovali věrnost?

V první řadě jde o to, aby se lidé, 
kteří jsou u nás zaměstnaní, cíti-
li jako jedna velká rodina. Velmi 
důležitá je fi remní kultura a to, 
abychom měli zaměstnance, kte-
ří mají naše ikeácké hodnoty. To, 
co je úžasné na této fi rmě a za co 
já sama jsem už dvacet let velmi 
vděčná, je to, že nabízíme možnost 
růstu. Každý zaměstnanec – a ne-

záleží na vzdělání ani z jakých podmínek vyšel 
– má možnost postoupit výš, přičemž záleží jen 
na něm, co pro to udělá. Firma, pokud vidí, že je 
šikovný, pracovitý a zaměřený na zákazníka, jej 

„Momentálně 
v e-shopu není 
možné koupit 
produkty, jako 
jsou květiny, 
potraviny či 

perské koberce.“

Existuje mnoho Čechů, kteří jsou 
zaneprázdněni nebo neradi čtou 
návody. Neuvažujete o rozšíření 
vašeho portfolia služeb o Přivezeme 
a smontujeme?

Ano, i když zatím jen v teoretické rovině, touto otáz-
kou se velmi zabýváme. Nicméně zatím nemáme 
žádný konkrétní termín, kdy bychom ji mohli začít 
nabízet.

Kdy se na e-shop mohou těšit také 
Slováci?

Slovenští spotřebitelé se z něj již těší. Tuto službu 
jsme na Slovensku spustili 15. února letošního 
roku a zaznamenala obrovský úspěch. Naprosto 
předčila naše očekávání – za prvních deset dní 
jsme měli tři sta objednávek. Průměrná hodnota 
nákupu je přitom čtyři sta osmdesát eur, což je více 
než v Česku.

Je systém stejný jako v České 
republice?

Ano, přesně tak. Operativu si zastřešujeme sami, 
zboží se nabírá v obchodním domě a dopravu za-
jišťuje náš externí partner.

Plánuje se otvírání dalších kamenných 
poboček v obou zemích?

Ano, náš byznys plánujeme rozšiřovat, nicméně 
dokud nemám ofi ciální potvrzení, nepřísluší mi se 
k této otázce vyjadřovat.
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MUSÍ SE MYSLET NA SPRÁVNOU VÝMĚNU 
DAT MEZI SYSTÉMY
Výtahové automatizované systémy pro skladování 
drobných dílů jsou už takřka stálicí na trhu, nic-
méně stále se inovují – vyvíjejí se a zdokonalují. 
Vhodné je, když je zakladač napojen na nadřazený 
systém. V tomto směru ale někdy mohou nastat 
úskalí. „Firmy by měly především velmi pečlivě zvá-
žit rozsah kompetencí mezi řídicím systémem ver-
tikální skladovací věže a nadřazeným systémem,“ 
doporučuje Jan Rindt, obchodní manažer společ-
nosti SSI Schäfer Systems International.

Zakladače musí přesně odpovídat novým trendům 
a požadavkům společností. „Výtahové systémy 
jsou dnes již nabízeny s nosností až 1000 kg na 
polici a šířkou až do čtyř metrů. Zákazník dnes také 
vyžaduje, aby zařízení mělo již v základní konfi gu-
raci integrovanou správu skladových míst, a samo-
zřejmostí je možnost propojení na vyšší informační 
systém,“ uvádí Bohumil Tejnický. Z hlediska pro-
cesů je nutné ideální nastavení správy skladových 
míst a správná defi nice skladových procesů. Je 
třeba vědět před implementací systému, do jaké 
míry je nadřazený systém schopný řídit skladování 
podle jednotlivých míst a jejich kapacit a rozhodo-
vat tak o tom, kde bude daný materiál uskladněn, 
případně zda je vhodnější tuto logiku převést na 
specializovaný skladový software. „V současné 
době existují komunikační můstky podle průmyslo-
vých standardů, které dokáží zabezpečit správnou 
výměnu dat mezi systémy. Dále je možné automa-
tizované skladovací systémy pomocí různých API 
řídit on-line a úzce je tak svázat s nadřazeným sys-
témem, ten pak ale musí být připraven na to, aby 
zvládal optimalizaci příjezdu polic do jednotlivých 
skladových oken a správné využívání přidruženého 
hardwaru, jako jsou například systémy pick to light,“ 
popisuje Bohumil Tejnický. Jak doplňuje Petra 

Troblová ze společnosti AIMTEC, využití technolo-
gií pro automatizaci procesů ve skladech je jasný 
trend. Firmy se zaměřují na automatické řízení 
pohybu manipulačních jednotek, důležitá je i inte-
grace systémů. „Ve většině případů je pro efektivní 
fungování nutná integrace, která eliminuje lidské 
chyby, zajistí dostupnost aktuálních dat v jednotli-
vých systémech a sledovatelnost datových přeno-
sů,“ konstatuje Petra Troblová.

BUDOUCNOST? DALŠÍ ELIMINACE 
LIDSKÉ PRÁCE!
Očekává se, že vývoj výtahových systémů pro skla-
dování drobných dílů, nářadí atp. půjde v souladu 
s trendem digitalizace a maximální personalizace 
pro jednotlivé uživatele. „Firma může ušetřit za za-
městnance. Pokud se jedná o sklad drobných dílů 
do výroby, kde je vysoká obrátka vyskladňovaných 
součástek, je jeden člověk pracující u vertikálního 
výtahového systému schopný obsloužit násobně 
více zakázek než v případě práce v policových re-
gálech, případně i na vychystávacím vozíku,“ upo-
zorňuje Martin Koudelka.

Vše ovšem nasvědčuje tomu, že by do budoucna 
mohly být i rutinní úkoly řešeny prostřednictvím 
robotů a operátoři by se věnovali pouze úkonům 
s vyšší přidanou hodnotou. Výtahové systémy musí 
tedy kvůli maximální míře automatizace celého 
skladového a výrobního procesu umožňovat na-
pojení na dopravníkové systémy.

„Očekává se vyšší 
komfort komunikace 

s operátorem“

Trendem při vývoji všech automatizovaných 
zařízení jsou zvyšující se výkony, ergonomie 
obsluhy a snižující se nároky na údržbu. Ne-
zanedbatelným parametrem je příjemný a mo-
derní design. V budoucnu budou mechanicky 
pravděpodobně vypadat velmi podobně jako 
dnes, budou možná více ergonomické a budou 
nabízet vyšší komfort komunikace s operáto-
rem. Začnou se objevovat cloudové aplikace.

JAN RINDT
obchodní manažer 

SSI Schäfer Systems International

â

Automatizované zakladače jsou vhodné i pro 
skladování velmi malých dílů, například drobných 

obráběcích nástrojů, nářadí, náhradních dílů 
a podobně.

FOTO: Petr Neckař
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VVýhody vertikálních výtahových zakladačů jsou 
obecně známé – vysoká hustota skladování na 
malé ploše, rychlost vyskladnění a zaskladnění, 
perfektní evidence uskladněných položek, což 
usnadňuje i inventury, možnosti přidělování uživa-
telských práv, na produkty se v tomto skladovém 
systému nepráší atd. Pro fi rmy, i pro ty menší, jsou 
tyto zakladače mnohdy ideálním vyřešením problé-
mu se skladováním drobných dílů, nářadí atd.

DŮLEŽITÁ NENÍ POŘIZOVACÍ CENA, 
ALE DOBA NÁVRATNOSTI
Kvůli zvyšující se ceně práce roste po-
ptávka po různých automatizovaných 
systémech. Hlavním činitelem není 
cena stroje, ale doba návratnosti. „Ná-
vratnost investice závisí na aplikaci, 
pokud ale zákazník skladuje speciální 
přípravky pro výrobu, jako například 
uchopovače pro roboty, nebo když, 
jako je tomu v nepřetržitém provozu, potřebuje oka-
mžitý přístup k sadám nářadí, aby nemusela být úpl-
ně zastavena výrobní linka při poruše nebo změně, 
potom mluvíme o návratnosti v řádech měsíců. Jed-
nou z hlavních výhod automatizovaných systémů je 
totiž ochrana uskladněných položek a rychlý přístup 
k nim,“ podotýká Bohumil Tejnický, manager design 
& engineering společnosti Kardex.

Pro skladování nářadí, drobných dílů a spojovacího materiálu velmi dobře slouží napří-
klad vertikální výtahové zakladače. Principy jejich fungování jsou v podstatě neměnné, 
výrazným vývojem v poslední době ale prochází zejména jejich ovládání a propojení se 
systémy řízení skladu.

Článek připravil Petr Neckař

Vertikální výtahové systémy nejsou plně automa-
tická řešení a vzhledem k povaze operací, které 
vykonávají, je plná automatizace těžko představi-
telná. Nicméně přínos těchto systémů pro zvýšení 
produktivity lidské práce je obrovský. Lze proto 
očekávat jejich další rozšiřování. „Zvyšující se ná-
klady lidské práce nejsou jediným faktorem zkra-
cujícím návratnost. V poslední době je v České 
republice stále náročnější zahájit novou průmy-
slovou výstavbu a cena metru čtverečního skla-
du dál poroste. Ušetření až osmdesáti procent 
skladové plochy znamená další nemalé úspory,“ 
říká Martin Koudelka, vedoucí marketingového 

oddělení společnosti Jungheinrich 
(ČR). Právě úspora místa byla jedním 
z důvodů, proč tyto systémy byly mj. 
pořízeny pro skladování drobných 
dílů ve fi rmě KEBEK. „Automatizo-
vané zakladače pro nás znamenají 
velkou úsporu místa. Zastavěná plo-
cha pro skladování je totiž relativně 
malá, zatímco konvenční regály by 
potřebovaly podstatně větší plochu 

a navíc prostor pro manipulační uličky. I proto 
automatizované systémy využíváme, ale pro nej-
obrátkovější produkty máme ještě standardní 
policové regály, kdy je ruční manipulace v našem 
případě nejrychlejší,“ konstatuje Dalibor Bek, ře-
ditel společnosti KEBEK.

SE STOUPAJÍCÍ 
CENOU PRÁCE

ROSTE POPTÁVKA 
PO AUTOMATIZACI

„AUTOMATIZOVANÉ 
SYSTÉMY REDUKUJÍ 

POCHŮZKY OBSLUHY 
NA ABSOLUTNÍ 

MINIMUM.“
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MUSÍ SE MYSLET NA SPRÁVNOU VÝMĚNU 
DAT MEZI SYSTÉMY
Výtahové automatizované systémy pro skladování 
drobných dílů jsou už takřka stálicí na trhu, nic-
méně stále se inovují – vyvíjejí se a zdokonalují. 
Vhodné je, když je zakladač napojen na nadřazený 
systém. V tomto směru ale někdy mohou nastat 
úskalí. „Firmy by měly především velmi pečlivě zvá-
žit rozsah kompetencí mezi řídicím systémem ver-
tikální skladovací věže a nadřazeným systémem,“ 
doporučuje Jan Rindt, obchodní manažer společ-
nosti SSI Schäfer Systems International.

Zakladače musí přesně odpovídat novým trendům 
a požadavkům společností. „Výtahové systémy 
jsou dnes již nabízeny s nosností až 1000 kg na 
polici a šířkou až do čtyř metrů. Zákazník dnes také 
vyžaduje, aby zařízení mělo již v základní konfi gu-
raci integrovanou správu skladových míst, a samo-
zřejmostí je možnost propojení na vyšší informační 
systém,“ uvádí Bohumil Tejnický. Z hlediska pro-
cesů je nutné ideální nastavení správy skladových 
míst a správná defi nice skladových procesů. Je 
třeba vědět před implementací systému, do jaké 
míry je nadřazený systém schopný řídit skladování 
podle jednotlivých míst a jejich kapacit a rozhodo-
vat tak o tom, kde bude daný materiál uskladněn, 
případně zda je vhodnější tuto logiku převést na 
specializovaný skladový software. „V současné 
době existují komunikační můstky podle průmyslo-
vých standardů, které dokáží zabezpečit správnou 
výměnu dat mezi systémy. Dále je možné automa-
tizované skladovací systémy pomocí různých API 
řídit on-line a úzce je tak svázat s nadřazeným sys-
témem, ten pak ale musí být připraven na to, aby 
zvládal optimalizaci příjezdu polic do jednotlivých 
skladových oken a správné využívání přidruženého 
hardwaru, jako jsou například systémy pick to light,“ 
popisuje Bohumil Tejnický. Jak doplňuje Petra 

Troblová ze společnosti AIMTEC, využití technolo-
gií pro automatizaci procesů ve skladech je jasný 
trend. Firmy se zaměřují na automatické řízení 
pohybu manipulačních jednotek, důležitá je i inte-
grace systémů. „Ve většině případů je pro efektivní 
fungování nutná integrace, která eliminuje lidské 
chyby, zajistí dostupnost aktuálních dat v jednotli-
vých systémech a sledovatelnost datových přeno-
sů,“ konstatuje Petra Troblová.

BUDOUCNOST? DALŠÍ ELIMINACE 
LIDSKÉ PRÁCE!
Očekává se, že vývoj výtahových systémů pro skla-
dování drobných dílů, nářadí atp. půjde v souladu 
s trendem digitalizace a maximální personalizace 
pro jednotlivé uživatele. „Firma může ušetřit za za-
městnance. Pokud se jedná o sklad drobných dílů 
do výroby, kde je vysoká obrátka vyskladňovaných 
součástek, je jeden člověk pracující u vertikálního 
výtahového systému schopný obsloužit násobně 
více zakázek než v případě práce v policových re-
gálech, případně i na vychystávacím vozíku,“ upo-
zorňuje Martin Koudelka.

Vše ovšem nasvědčuje tomu, že by do budoucna 
mohly být i rutinní úkoly řešeny prostřednictvím 
robotů a operátoři by se věnovali pouze úkonům 
s vyšší přidanou hodnotou. Výtahové systémy musí 
tedy kvůli maximální míře automatizace celého 
skladového a výrobního procesu umožňovat na-
pojení na dopravníkové systémy.

„Očekává se vyšší 
komfort komunikace 

s operátorem“

Trendem při vývoji všech automatizovaných 
zařízení jsou zvyšující se výkony, ergonomie 
obsluhy a snižující se nároky na údržbu. Ne-
zanedbatelným parametrem je příjemný a mo-
derní design. V budoucnu budou mechanicky 
pravděpodobně vypadat velmi podobně jako 
dnes, budou možná více ergonomické a budou 
nabízet vyšší komfort komunikace s operáto-
rem. Začnou se objevovat cloudové aplikace.

JAN RINDT
obchodní manažer 

SSI Schäfer Systems International

â

Automatizované zakladače jsou vhodné i pro 
skladování velmi malých dílů, například drobných 

obráběcích nástrojů, nářadí, náhradních dílů 
a podobně.

FOTO: Petr Neckař
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VVýhody vertikálních výtahových zakladačů jsou 
obecně známé – vysoká hustota skladování na 
malé ploše, rychlost vyskladnění a zaskladnění, 
perfektní evidence uskladněných položek, což 
usnadňuje i inventury, možnosti přidělování uživa-
telských práv, na produkty se v tomto skladovém 
systému nepráší atd. Pro fi rmy, i pro ty menší, jsou 
tyto zakladače mnohdy ideálním vyřešením problé-
mu se skladováním drobných dílů, nářadí atd.

DŮLEŽITÁ NENÍ POŘIZOVACÍ CENA, 
ALE DOBA NÁVRATNOSTI
Kvůli zvyšující se ceně práce roste po-
ptávka po různých automatizovaných 
systémech. Hlavním činitelem není 
cena stroje, ale doba návratnosti. „Ná-
vratnost investice závisí na aplikaci, 
pokud ale zákazník skladuje speciální 
přípravky pro výrobu, jako například 
uchopovače pro roboty, nebo když, 
jako je tomu v nepřetržitém provozu, potřebuje oka-
mžitý přístup k sadám nářadí, aby nemusela být úpl-
ně zastavena výrobní linka při poruše nebo změně, 
potom mluvíme o návratnosti v řádech měsíců. Jed-
nou z hlavních výhod automatizovaných systémů je 
totiž ochrana uskladněných položek a rychlý přístup 
k nim,“ podotýká Bohumil Tejnický, manager design 
& engineering společnosti Kardex.

Pro skladování nářadí, drobných dílů a spojovacího materiálu velmi dobře slouží napří-
klad vertikální výtahové zakladače. Principy jejich fungování jsou v podstatě neměnné, 
výrazným vývojem v poslední době ale prochází zejména jejich ovládání a propojení se 
systémy řízení skladu.

Článek připravil Petr Neckař

Vertikální výtahové systémy nejsou plně automa-
tická řešení a vzhledem k povaze operací, které 
vykonávají, je plná automatizace těžko představi-
telná. Nicméně přínos těchto systémů pro zvýšení 
produktivity lidské práce je obrovský. Lze proto 
očekávat jejich další rozšiřování. „Zvyšující se ná-
klady lidské práce nejsou jediným faktorem zkra-
cujícím návratnost. V poslední době je v České 
republice stále náročnější zahájit novou průmy-
slovou výstavbu a cena metru čtverečního skla-
du dál poroste. Ušetření až osmdesáti procent 
skladové plochy znamená další nemalé úspory,“ 
říká Martin Koudelka, vedoucí marketingového 

oddělení společnosti Jungheinrich 
(ČR). Právě úspora místa byla jedním 
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SE STOUPAJÍCÍ 
CENOU PRÁCE

ROSTE POPTÁVKA 
PO AUTOMATIZACI

„AUTOMATIZOVANÉ 
SYSTÉMY REDUKUJÍ 

POCHŮZKY OBSLUHY 
NA ABSOLUTNÍ 

MINIMUM.“
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fakturace, bezpečnostních limitů na kartách, mají 
možnost si objednat palivové karty a podobně.“

BEZPEČNOST I DOSTUPNOST
Dopravce si musí v první řadě defi novat, co od tan-
kovací karty očekává. Jan Polívka říká, že trh s pali-
vovými kartami je relativně stálý, fi rmy mají širokou 
paletu možností, ze kterých lze vybírat. „Ať už jsou 
priority dopravce jakékoliv, tak primární požadavky 
na palivové karty jsou totožné – bezpečné bezhoto-
vostní platby za odběr pohonných hmot, dostupnost 
čerpacích stanic, které kartu akceptují a zvýhodně-
né ceny pohonných hmot,“ uvádí Damir Duraković. 
Doplňuje, že první dvě kritéria jsou dnes napros-

Postal Express se stává součástí GLS. 
Více na www.mdcr.cz. â
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a odvětví, ve kterých působíme, z nás právem 
dělá Vašeho partnera v logistice.

INZERCE

„Kritérium číslo 1: cena!“

V posledních letech jsme zaznamenali především postupný přechod zákazníků 
od prémiových značek k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím nebo lokál-
ním řetězcům, proto se snažíme rozšiřovat naši akceptační síť i o tento segment. 
Zmíněný trend podporují dobré výsledky pravidelných kontrol kvality paliva pro-
váděné Českou obchodní inspekcí. Levné palivo na neznačkové čerpací stanici 
se nepovažuje, tak jak to bylo dříve, za palivo nekvalitní, nýbrž za palivo běžné 
kvality. Zákazníci již mají minimum špatných zkušeností v podobě problémů 
s motory, a proto se kvalita paliva dostává na druhou kolej. Co jednoznačně 
vnímáme jako kritérium číslo jedna, je výhradně cena.

ONDŘEJ PAVLÍK
výkonný ředitel české 
a slovenské pobočky 

DKV Euro Service

tým standardem a upozorňuje, že zatímco karty sítí 
čerpacích stanic řidičům zpravidla nabízejí slevy na 
nákup pohonných hmot, za využití služeb karetních 
společností si fi rmy připlatí až 2 Kč/l. 

Věrnostní karty ovlivňují chování řidičů fi remních 
vozů. „U fi rem, jejichž řidiči využívají tankovací kar-
ty akceptované ve více sítích, mohou být věrnostní 
karty motivací k natankování u značky, která navíc 
nabízí věrnostní benefi t. Stále zřetelnější je však 
důraz správců vozových parků na disciplínu fi rem-
ních řidičů a jejich směřování k tankování v síti, 
kterou preferuje fi rma, nikoliv řidič,“ sděluje Tomáš 
Pavlík, tiskový mluvčí společnosti MOL Česká re-
publika. Věrnostní karty tak zůstávají nástrojem 
určeným především pro maloobchodní zákazníky.

Doprava

PPři výběru poskytovatele palivových karet je často 
kladen největší důraz na výši slevy na PHM, což 
se ale ne vždy fi rmám vyplatí. Jednak záleží na 
tom, z jaké ceny je sleva nabízena, a také řidiči 
často musí následně dojíždět desítky kilometrů ke 
vhodné čerpací stanici a efekt slevy je pak bez-
předmětný. Potvrzuje to Jan Polívka, generální 
ředitel fi rmy CCS. Kromě ceny je při výběru nutné 
zohlednit rozsah sítě a komplexnost a kvalitu na-
bízených služeb. „Firmy si už uvědomily, že palivo-
vá karta není jen náhradou za hotovost. Vnímají ji 
především jako způsob kontroly a úspory. Klienti 
od karet očekávají komplexnější služby, tedy nejen 
pouze platbu za PHM, ale i za myčky, autoservisy 
nebo třeba i za parkovné v parkovacích domech po 
celé ČR,“ podotýká Jan Polívka.

Zájem o palivové karty je patrný v celé Evropě. 
V České republice stále rostoucí oblibu tankova-
cích karet potvrzují například hospodářské výsled-
ky společnosti DKV Euro Service. V loňském roce 
se jí podařilo dosáhnout dvojciferného nárůstu 
u všech produktových skupin (nafta, mýto a vrat-
ky daní) a stejný trend zatím vidí i letos. Stejně 
jako v předchozích obdobích narostlo u českých 
zákazníků této fi rmy objemově nejvíce tankování 
v tuzemsku (o téměř 15 %) a v Německu (o více 
než 20 %). Německo tedy je podle údajů DKV Euro 
Service pro české fi rmy zahraniční tankovací zemí 
číslo jedna.

STÁLE VÝZNAMNĚJŠÍ ON-LINE
Pro dopravce je důležité vědět, jaké jsou jejich ná-
kladové položky a jak se pohybují v čase, aby moh-
li správně alokovat náklady. „Dlouhodobě se těší 
oblibě vyhledávače čerpacích stanic a plánovače 
tras. Co se týká plánovače tras, je vybaven zároveň 
mýtným kalkulátorem. Rostoucí poptávka je i po 
aplikacích dostupných v telefonech a tabletech. 
Poskytujeme zdarma vyhledávač nejlevnějších 
čerpacích stanic s akceptací karty DKV v zadaném 
okruhu,“ říká Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české 
a slovenské pobočky společnosti DKV Euro Servi-
ce. Doporučuje, aby se dopravci při výběru karty 
zajímali i o její bezpečnost, tedy zda mají možnost 
po on-line autorizaci nastavit si denní, týdenní 
nebo měsíční limity včetně maximálního počtu pří-
pustných transakcí za dané období přímo na kartě 
a tím ji přizpůsobit konkrétnímu vozu.

Trend zpřístupnění služeb klientům i v mobilních 
zařízeních a zvyšování jejich uživatelského kom-
fortu potvrzuje i Damir Duraković, generální ředitel 
a prokurista společnosti AXIGON, který k tomuto 
tématu říká: „Právě uvádíme mobilní aplikaci, ve 
které naši klienti budou mít vždy aktuální plošné 
ceny všech druhů paliv jak u Shell, tak i u EuroOilu. 
Kromě toho budou dostávat i informace ohledně 

Potřeby a nároky klientů na palivové 
a servisní karty se čím dál tím více spe-
cifi kují. Trendem jsou různé elektronické 
nástroje, jako jsou analýzy na míru, mo-
bilní aplikace nebo on-line přehled o čer-
paných nákladech či pohybu vozidel.

Článek připravil Petr Neckař

U PALIVOVÝCH KARET
ROZHODUJÍ PODMÍNKY
I VELIKOST AKCEPTAČNÍ SÍTĚ
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Logistika pro zapomnětlivé

KVALITNÍ 
CELNÍ ZÁSTUPCE 
ELIMINUJE RIZIKA
Zejména pro fi rmy, které často dovážejí či vyvážejí zboží přes hranice 
EU a přitom se nechtějí stát celními experty, je volba kvalitního cel-
ního zástupce nezbytnou podmínkou eliminace rizik. Ideálně by si měl 
každý zvolit jediného zástupce, neboť pravidelná spolupráce usnadní 
vzájemné poznání a efektivní nastavení komunikace stvrzené důkladně 
promyšlenou smlouvou.

Článek připravil Petr Neckař

 〉 KONTROLUJTE 
A ARCHIVUJTE
Dokud budou celní prohlášení podávat lidé 
a ne roboti, může docházet k chybám. Odpo-
vědnost za jejich důsledky závisí nejen na pří-
čině chyb, ale i na zvolené formě zastupování 
v celním řízení (přímé nebo nepřímé). V kaž-
dém případě by zástupci i zastupované osoby 
měli kontrolovat celní rozhodnutí a plnění pod-
mínek z nich vyplývajících. Dovozce či vývozce, 
který je přesvědčen, že jeho jedinou povinností 
je podepsat plnou moc celnímu zástupci, by 
měl prozřít a uvědomit si, že nese nejen část 
odpovědnosti za vlastní celní řízení, ale také 
za kontrolu a desetiletou archivaci celních 
dokladů a jejich podkladů, na jejichž základě 
provádějí celní orgány následně kontroly.

 〉 CELNÍM ŘÍZENÍM TO NEKONČÍ
Zejména hodnoty zboží uvedené v celních 
prohlášeních se mohou následně měnit 
v důsledku upřesnění cen či poskytnutých 
slev. Mohou také vyjít najevo nové skutečnosti 
o klasifi kaci, původu nebo jiných parametrech 
zboží. Jakmile se dovozce nebo vývozce dozví 
o tom, že údaje deklarované celnímu úřadu 
byly nebo se staly nesprávnými, musí je bez-
odkladně opravit. Opravy prováděné z vlastní 
iniciativy jsou z hlediska úroků a sankcí vždy 
levnější.

Zpracováno ve spolupráci s Lucií Svobodovou, 
generální ředitelkou společnosti GEFCO For-
warding CZ.

 〉 ZÁKLADEM JE ZVOLIT SI ZKUŠENÉHO 
ZÁSTUPCE
Orientační známkou kvality celních zástupců 
je certifi kát AEO vydávaný celními orgány. Pod-
statné jsou však reference, zkušenosti a také 
schopnost celního zástupce zhodnotit kon-
krétní situaci a navrhnout vhodná řešení, ať 
už jde o celní režimy, zajištění celního dluhu či 
zjednodušení formalit.

 〉 CELNÍ ŘÍZENÍ DŮKLADNĚ PROMYSLETE
Celní řízení je třeba předem promyslet, 
nechce-li fi rma platit zbytečně. Před vlastním 
dovozem či vývozem je důležité se zamyslet 
nad tím, k jakému účelu bude zboží používáno, 
zda v destinaci zůstane natrvalo nebo se bude 
vracet apod. Existují různé celní režimy i další 
metody, jak ušetřit na cle, většinu z nich je 
ale nutno předem projednat s celním úřadem 
a splnit nezbytné podmínky. V okamžiku, kdy 
kamion naložený zbožím stojí na dvoře, je už 
většinou pozdě hledat úsporná řešení.

 〉 POSKYTUJTE SPRÁVNÉ INFORMACE
Sebelepší celní zástupce není schopen splnit 
celní formality bez úplných a správných infor-
mací. Požadovány jsou zejména přesné údaje 
o druhu, množství, hodnotě, balení, původu 
a klasifi kaci zboží, dále informace o osobách 
a dopravních prostředcích účastnících se dané 
transakce. Důležité jsou i obchodní, účetní 
a dopravní dokumenty, na jejichž základě může 
být správnost celního prohlášení ověřována 
ještě deset let po dovozu nebo vývozu zboží. 
Všechny tyto podklady musí celnímu zástupci 
poskytnout dovozce nebo vývozce zboží. V pří-
padě dlouhodobé spolupráce je možno čerpat 
ze sdílených informačních zdrojů, které oběma 
stranám ušetří čas a sníží rizika chyb.

PODLE ČEHO
VYBÍRÁTE CELNÍ 
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MANIPULAČNÍ TECHNIKU

Navrhněte téma 
na některém z našich kanálů 

sociálních sítí.
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PRŮBĚŽNÉ NABÍJENÍ
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VÝMĚNA BATERIE

BEZ NABÍJECÍCH
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AŽ 5 000 CYKLŮ
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ÚDRŽBA

MÉNĚ 
EMISÍ CO2

• 5 let zkušeností v ČR
• Návratnost investice do 1,5 roku*
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• 10 let záruka
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TOYOTA LI-ION
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taktu s trhem a potřebami zákazníků a technický 
či technologický propad. Příznivci revoluce jsou 
spíše pro fúze a akvizice, fanoušci evoluce volí 
dlouhodobý a konstantní přístup. 

Pokud se výroby přesouvají, vzniká přirozeně tlak 
na logistiku. V některých případech se postupuje 
formou centralizace, závod se uzavře a výroba pře-
vede jinam. Některé společnosti však zachovávají 
teritoriální diverzifi kaci výrob a mění jejich objemy. 
Potom je na logistice, aby dokázala dále stlačit ná-
klady na dopravu a obaly a po určený časový úsek 
umožnila své fi rmě využívat část výrobních nebo 
skladovacích kapacit v jiném provozu koncernu. 

Velkým tématem, které souvisí s migrací výrob, 
jsou lidé. Napříč Evropou se stále hledají teritoria, 
kde ještě existuje levná pracovní síla. Navzdory 
tomu, že na konvergenci vůči průměru bývalé E15 

si stěžují asi všechny země CEE a SEE (a v Česku 
o tom také víme své), ubývá příležitostí, kam by 
bylo úspěšné přesunout výrobu. Každá země má 
svá specifi ka, poznat je a těžit z nich není jedno-
duché. Přichází stále nová legislativa, která má ev-
ropské pozadí, ale často i národní konotace (psali 
jsme v minulém vydání Systémů Logistiky). A tak 
pokud se fi rma zabydlí v zemi, kde existuje před-
vídatelné podnikatelské prostředí, vymahatelnost 
práva, kompetentní pracovní síla a rozumná logis-
tická infrastruktura, často v ní dlouhodobě zůstá-
vá. A snaží se dívat na tuto zemi jako na součást 
širšího regionu, v rámci něhož není ani tolik třeba 
přesouvat výrobu jako optimalizovat logistiku. 

Během diskuse také zaznělo, že část fi rem – 
a v České republice je řeč především o automobi-
lovém průmyslu – k sobě dokázala přitáhnout své 
dodavatele. Tento trend se v případě automobilek 

DEBATUJTE S LOGISTICKÝMI PROFESIONÁLY! 
VSTUPTE DO KLM. 
SETKÁNÍ KAŽDÝ MĚSÍC.
Více na logistics@atoz.cz

na východ od Aše sešel i s trendem přesunu výrob 
některých OEM dodavatelů ze západní Evropy. Ten 
začal výrazněji před 15 lety, kdy spousta západ-
ních fi rem měla střední a východní Evropu už osa-
hánu a hledala úspory. Zpočátku sem přicházely 
jednoduché výroby těžící z nízké ceny pracovní síly, 
postupně se ale přesouvaly komplikovanější výro-
by, vývoj či centra R&D. Pro logistické providery to 
mělo spíše nevýhodu – ubylo přeprav na dlouhé 
vzdálenosti, přibyly kratší trasy a manipulace, do-
dávky JIT či JIS, objevily se sklady bezprostředně 
před výrobami a „vyluxoval“ se pracovní trh v blíz-
kosti automobilek. 

INZERCE

„ČEKÁNÍ NA AUTOMATIZACI“
Mlékařská výroba má poměrně lokální charakter, protože musí být blízko 
zdrojů syrového mléka a obchoduje se často pod značkami s lokální silou – jen 
některé značky mají v našem odvětví opravdu globální pokrytí. Mohu jen potvr-
dit, že na českém trhu pociťujeme aktuálně nedostatek pracovní síly ve všech 
lokalitách, kde působíme. Naše výrobní závody zaznamenávají v logistice per-
manentně deseti- až dvacetiprocentní podstav, což souvisí mimo jiné s tím, že 
se pracuje v chladných podmínkách v nepřetržitém provozu včetně víkendů, 
přičemž v regionu pro zaměstnance často existují jednodušší alternativy. Věřím 
tomu, že tato situace bude zvyšovat tlak na úroveň automatizace v našich 
provozech. Osobně mne překvapilo, že i v zemích jako Španělsko nebo Itálie, 
které rozhodně nepatří mezi země s nejnižší mírou nezaměstnanosti, je míra 
automatizace velmi pokročilá.

JIŘÍ HRDLIČKA 
ŘEDITEL SUPPLY 
CHAIN LACTALIS CZANTONÍN KREJČÍ 

PROJECT LOGISTICS 
DIRECTOR 
MAGNA EXTERIORS

„LOGISTIKA 
TO ZAŘÍDÍ“
V naší společnosti řídíme 
také centrálně výrobní kapa-
city jako lakovny a vstřikovny 
a sledujeme naplněnost výrob-
ního programu. Z toho důvodu 
víme, jak si stojí jednotlivé závody 
ve skupině. Když jsou někde vyčer-
pány výrobní kapacity, snažíme se pře-
nést část výroby jinam. V poslední době 
se to u nás týkalo hlavně Rumunska. A je 
potom na logistice, aby vše vyšlo. Musíme 
připravit efektivnější balení a optimalizovat 
dopravu.

„REGIONÁLNÍ SUPPLY CHAIN USPOŘÍ“
Dříve měla každá země svou infrastrukturu – výrobu a logistiku, ale nyní 
využíváme synergie bez ohledu na hranice. Minulý rok jsme zavřeli výrobní 
závod na Slovensku a cílem bylo vytížit další závody a jejich výrobní linky na 
maximum. Slovenská výroba se přenesla částečně do Rakouska, Maďarska, 
Polska i Česka. Logistika se tomu procesu musela přizpůsobit. Nyní například 
importujeme vodu z Maďarska a Rakouska, což jsou sice vícenáklady, ale 
zmiňovaná úspora z výroby to převážila. Upřednostňujeme tak více pohled na 
celý řetězec napříč středoevropským regionem. 

výhodnější postavení na trhu. Naopak, ukazuje se, 
že například fúze velkých společností (coby pro-
středek k úspoře nákladů i eliminaci konkurence) 
bývají namnoze neúspěšné. Transakční náklady 
jsou vysoké, fi remní kultury odlišné a společnosti 
do sebe dlouho „vrůstají“, řízení se komplikuje, 
klesá fl exibilita a možnost reagovat rychle na změ-
ny. Na druhou stranu nehledat nové příležitosti pro 
podnikání může znamenat stagnaci, ztrátu kon-

CCentralizace, nebo decentralizace? Otázka, která 
zazněla na březnovém setkání Klubu logistických 
manažerů, se věnovala především migraci výrob 
a návazné logistice. Odpověď, která se týká Evropy 
a zahrnuje výrobní a logistické provozy, není zcela 
jednoduchá. Korektní by bylo říci: Centralizuje se 
i decentralizuje. A proto výroba i logistika dále mig-
rují, vracejí se do původních zemí nebo fúzují. Žád-
né z řešení ale neskýtá příležitost pro dlouhodobě 

Dění v klubu…
V Klubu logistických manažerů se v březnu diskutovalo 
především o migraci výroby a návazně logistiky. Setkání 
se konalo v golfovém resortu v Hodkovičkách.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

OBĚD KLM

V atmosféře krásného, už téměř jarního dne 
se nesla březnová diskuse Klubu logistických 
manažerů. Setkání se věnovalo problematice 
stěhování výrob a logistickým souvislostem. 
Tou hlavní souvislostí ale bylo, že nejsou lidé 
– napříč Evropou. 

MIGROVAT? 
ALE KAM?

16/03/2017

ROMAN PEKRT
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ESA 

„KRÁTKÉ SMLOUVY 
PRO AUTOMATIZACI“
Pokud logističtí provideři mohou počítat 
pouze s tří-, maximálně pětiletými kontrakty, 
je jasné, že investice do automatizovaných 
systémů ve skladech jsou z hlediska návrat-
nosti problematické.

PETR MICHÁLEK 
COUNTRY MANAGER 
EWALS CARGO CARE

„KONCENTRACE POKROČILA“
Dodavatelé do automotive se dostali hodně 
blízko k automobilkám. Před deseti lety jsme 
jezdili pro komponenty do Španělska, Por-
tugalska nebo Francie, což už dneska není. 
V současnosti jezdíme hlavně Polsko, Slo-
vensko, Česko a občas Rumunsko. Hodně 
se to koncentrovalo. Máme třeba jednoho 
dodavatele pro automotive, pro kterého 
zajišťujeme 60 přeprav denně do výroby 
a 95 % cest nepřesáhne 300 kilometrů.

MIROSLAVA JECHOUX 
PREZIDENTKA 
KLUB LOGISTICKÝCH 
MANAŽERŮ

„AUTOMATIZACE JAKO NUTNOST“
Problém najít dělníky do výroby nebo skladu 
neplatí jen pro Českou republiku. Lidé 
nejsou v Rumunsku ani na Ukrajině, není 
zkrátka kam jít. Řešením je plně automatizo-
vat celou výrobu a být minimálně závislý na 
lidech. Když nemáte zaměstnance a potře-
bujete vyrábět, co můžete také dělat jiného? 
To už není ani otázka fi nanční, jde o to, jestli 
jste vůbec schopni dodat zakázky.

JAN TUREK 
SUPPLY CHAIN SERVICES 
MANAGER
COCA-COLA HBC ČR/SR
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vá. A snaží se dívat na tuto zemi jako na součást 
širšího regionu, v rámci něhož není ani tolik třeba 
přesouvat výrobu jako optimalizovat logistiku. 

Během diskuse také zaznělo, že část fi rem – 
a v České republice je řeč především o automobi-
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dodavatele. Tento trend se v případě automobilek 
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na východ od Aše sešel i s trendem přesunu výrob 
některých OEM dodavatelů ze západní Evropy. Ten 
začal výrazněji před 15 lety, kdy spousta západ-
ních fi rem měla střední a východní Evropu už osa-
hánu a hledala úspory. Zpočátku sem přicházely 
jednoduché výroby těžící z nízké ceny pracovní síly, 
postupně se ale přesouvaly komplikovanější výro-
by, vývoj či centra R&D. Pro logistické providery to 
mělo spíše nevýhodu – ubylo přeprav na dlouhé 
vzdálenosti, přibyly kratší trasy a manipulace, do-
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před výrobami a „vyluxoval“ se pracovní trh v blíz-
kosti automobilek. 

INZERCE

„ČEKÁNÍ NA AUTOMATIZACI“
Mlékařská výroba má poměrně lokální charakter, protože musí být blízko 
zdrojů syrového mléka a obchoduje se často pod značkami s lokální silou – jen 
některé značky mají v našem odvětví opravdu globální pokrytí. Mohu jen potvr-
dit, že na českém trhu pociťujeme aktuálně nedostatek pracovní síly ve všech 
lokalitách, kde působíme. Naše výrobní závody zaznamenávají v logistice per-
manentně deseti- až dvacetiprocentní podstav, což souvisí mimo jiné s tím, že 
se pracuje v chladných podmínkách v nepřetržitém provozu včetně víkendů, 
přičemž v regionu pro zaměstnance často existují jednodušší alternativy. Věřím 
tomu, že tato situace bude zvyšovat tlak na úroveň automatizace v našich 
provozech. Osobně mne překvapilo, že i v zemích jako Španělsko nebo Itálie, 
které rozhodně nepatří mezi země s nejnižší mírou nezaměstnanosti, je míra 
automatizace velmi pokročilá.

JIŘÍ HRDLIČKA 
ŘEDITEL SUPPLY 
CHAIN LACTALIS CZANTONÍN KREJČÍ 

PROJECT LOGISTICS 
DIRECTOR 
MAGNA EXTERIORS

„LOGISTIKA 
TO ZAŘÍDÍ“
V naší společnosti řídíme 
také centrálně výrobní kapa-
city jako lakovny a vstřikovny 
a sledujeme naplněnost výrob-
ního programu. Z toho důvodu 
víme, jak si stojí jednotlivé závody 
ve skupině. Když jsou někde vyčer-
pány výrobní kapacity, snažíme se pře-
nést část výroby jinam. V poslední době 
se to u nás týkalo hlavně Rumunska. A je 
potom na logistice, aby vše vyšlo. Musíme 
připravit efektivnější balení a optimalizovat 
dopravu.

„REGIONÁLNÍ SUPPLY CHAIN USPOŘÍ“
Dříve měla každá země svou infrastrukturu – výrobu a logistiku, ale nyní 
využíváme synergie bez ohledu na hranice. Minulý rok jsme zavřeli výrobní 
závod na Slovensku a cílem bylo vytížit další závody a jejich výrobní linky na 
maximum. Slovenská výroba se přenesla částečně do Rakouska, Maďarska, 
Polska i Česka. Logistika se tomu procesu musela přizpůsobit. Nyní například 
importujeme vodu z Maďarska a Rakouska, což jsou sice vícenáklady, ale 
zmiňovaná úspora z výroby to převážila. Upřednostňujeme tak více pohled na 
celý řetězec napříč středoevropským regionem. 

výhodnější postavení na trhu. Naopak, ukazuje se, 
že například fúze velkých společností (coby pro-
středek k úspoře nákladů i eliminaci konkurence) 
bývají namnoze neúspěšné. Transakční náklady 
jsou vysoké, fi remní kultury odlišné a společnosti 
do sebe dlouho „vrůstají“, řízení se komplikuje, 
klesá fl exibilita a možnost reagovat rychle na změ-
ny. Na druhou stranu nehledat nové příležitosti pro 
podnikání může znamenat stagnaci, ztrátu kon-

CCentralizace, nebo decentralizace? Otázka, která 
zazněla na březnovém setkání Klubu logistických 
manažerů, se věnovala především migraci výrob 
a návazné logistice. Odpověď, která se týká Evropy 
a zahrnuje výrobní a logistické provozy, není zcela 
jednoduchá. Korektní by bylo říci: Centralizuje se 
i decentralizuje. A proto výroba i logistika dále mig-
rují, vracejí se do původních zemí nebo fúzují. Žád-
né z řešení ale neskýtá příležitost pro dlouhodobě 

Dění v klubu…
V Klubu logistických manažerů se v březnu diskutovalo 
především o migraci výroby a návazně logistiky. Setkání 
se konalo v golfovém resortu v Hodkovičkách.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

OBĚD KLM

V atmosféře krásného, už téměř jarního dne 
se nesla březnová diskuse Klubu logistických 
manažerů. Setkání se věnovalo problematice 
stěhování výrob a logistickým souvislostem. 
Tou hlavní souvislostí ale bylo, že nejsou lidé 
– napříč Evropou. 

MIGROVAT? 
ALE KAM?

16/03/2017

ROMAN PEKRT
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ESA 

„KRÁTKÉ SMLOUVY 
PRO AUTOMATIZACI“
Pokud logističtí provideři mohou počítat 
pouze s tří-, maximálně pětiletými kontrakty, 
je jasné, že investice do automatizovaných 
systémů ve skladech jsou z hlediska návrat-
nosti problematické.

PETR MICHÁLEK 
COUNTRY MANAGER 
EWALS CARGO CARE

„KONCENTRACE POKROČILA“
Dodavatelé do automotive se dostali hodně 
blízko k automobilkám. Před deseti lety jsme 
jezdili pro komponenty do Španělska, Por-
tugalska nebo Francie, což už dneska není. 
V současnosti jezdíme hlavně Polsko, Slo-
vensko, Česko a občas Rumunsko. Hodně 
se to koncentrovalo. Máme třeba jednoho 
dodavatele pro automotive, pro kterého 
zajišťujeme 60 přeprav denně do výroby 
a 95 % cest nepřesáhne 300 kilometrů.

MIROSLAVA JECHOUX 
PREZIDENTKA 
KLUB LOGISTICKÝCH 
MANAŽERŮ

„AUTOMATIZACE JAKO NUTNOST“
Problém najít dělníky do výroby nebo skladu 
neplatí jen pro Českou republiku. Lidé 
nejsou v Rumunsku ani na Ukrajině, není 
zkrátka kam jít. Řešením je plně automatizo-
vat celou výrobu a být minimálně závislý na 
lidech. Když nemáte zaměstnance a potře-
bujete vyrábět, co můžete také dělat jiného? 
To už není ani otázka fi nanční, jde o to, jestli 
jste vůbec schopni dodat zakázky.

JAN TUREK 
SUPPLY CHAIN SERVICES 
MANAGER
COCA-COLA HBC ČR/SR



29

Jaké jsou podle vás 
zásadní aspekty 

pro efektivní SCM?

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

plynule proudit celým SCM. Jde o naprostý základ 
efektivního řízení dnes už globálních dodavatel-
ských řetězců,“ popisuje Jan Polter. Lze očekávat, 
že budoucnost v podobě naplnění vize Průmyslu 
4.0 celou oblast povznese na ještě vyšší úroveň 
včetně pokračování automatizace a robotizace.

LIDSKÝ FAKTOR V DODAVATELSKÉM 
ŘETĚZCI
Nároky na kvalifi kované pracovníky v rámci efektiv-
ně fungujícího SCM dále rostou. Podle Jana Poltera 
by tito lidé měli disponovat rozsáhlým know-how 
v oboru svého podnikání, znát prostředí meziná-

INZERCE

rodního obchodu a mít dobrý přehled o trhu do-
davatelů služeb. „Neobejdou se bez strategického 
plánování, měli by být dobrými analytiky, a vzhle-
dem k tomu, že často řídí týmy lidí po celém světě, 
musejí být i dostatečně fl exibilní a multikulturní. 
Samozřejmostí je pak skutečně pokročilá znalost 
informačních technologií,“ vypočítává.

Libor Bauer zdůrazňuje důležitost rovnováhy mezi 
tzv. měkkými a tvrdými dovednostmi, tedy na jedné 
straně kvalitními komunikačními schopnostmi a na 
straně druhé analytickými znalostmi, např. z oblas-
ti statistiky nebo operačního výzkumu. „Během po-
sledních zhruba 10–15 let byl rozvoj manažerských 
dovedností bohužel zaměřen zejména či výhradně 
na dovednosti měkké, čímž podle mého názoru do-

„Orientace v živé struktuře změn“

Pracovníci v oboru supply chain managementu musejí mít široký záběr znalostí 
a dovedností. Měli by zvládat pracovat napříč odděleními fi rmy, tj. rozumět práci 
jednotlivých kolegů. Dnešní globální ekonomika vyžaduje i schopnost jednat 
s různými lidmi po celém světě. Musejí ovládat různé formy vyjednávání a orien-
tovat se v managementu změn. SCM je živá struktura, která se neustále mění. 
Dnešní poptávka vyžaduje i vysokou znalost IT, principů provozního a projekto-
vého managementu.

ROB VAN STRATUM
APICS master teacher

Supply Chain Education

šlo k paradoxním situacím, kdy např. manažer lo-
gistiky je schopen empaticky pochopit názory svých 
kolegů, ale na straně druhé dokáže chybovat ve 
výpočtu trojčlenky,“ uvádí konkrétní příklad.

Na úzké sepětí mezi vzděláním a praxí poukazuje 
Rob van Stratum: „Potřebné dovednosti a znalosti 
je možné získat na kvalitních vysokých školách. Je 
ale zapotřebí i praxe, kde se člověk naučí, jak věci 
opravdu fungují. Podle pracovní úrovně zaměst-
nance je zapotřebí pracovat i na jeho vzdělání. 
Člověk povýšený do řídící funkce si nevystačí jen 
se znalostmi, které má.“ Trendem dneška pak je 
celoživotní vzdělávání, které znalosti a dovednosti 
pracovníků významným způsobem rozšiřuje.

Management

FFunkční supply chain management zvyšuje schop-
nost fi rmy reagovat na potřeby zákazníka, a proto 
by měl být součástí všech rozhodovacích struktur 
ve fi rmě. Zásadním prvkem je nalezení rovnováhy 
mezi celkovou fi remní strategií a strategií SCM. 
„Tato rovnováha musí být pochopena všemi sub-
jekty zapojenými do dodavatelsko-odběratelského 
řetězce. Důležitou podmínkou je také spolupráce 
založená na vzájemné důvěře jednotlivých oddě-
lení, která musejí sdílet maximum informací,“ vy-
světluje Rob van Stratum, APICS master teacher ve 
společnosti Supply Chain Education. Využití maxi-
ma zdrojů a nástrojů, jež nabízí moderní logistika, je 
podle něj klíčem pro růst přidané hodnoty a vytvo-
ření rentabilní sítě k propojení nabídky a poptávky.

Naproti tomu fi rmy, které se efektivním řízením 
dodavatelského řetězce nezabývají a orientují se 
jen na dílčí procesy, nezřídka nakupují například 
služby podle jediného kritéria a tím je jednotko-
vá cena. Nechávají si tak uniknout optimalizaci 
a úspory, jež by přineslo na první pohled dražší, 
ale komplexnější řešení, jak upozorňuje Jan Pol-
ter, obchodní a marketingový ředitel společnosti 
DACHSER Czech Republic.

Jestliže má být proces výroby či poskytování služby 
nastaven optimálním způsobem, jsou nezbytným 
předpokladem informace o očekávaném výstupu, 
tedy znalost požadavku zákazníka, konstatuje Li-
bor Bauer, manager business development divi-
sion ve společnosti Yusen Logistics (Czech). „Po-
kud na vstupu například přesně víte, kolik kterých 
výrobků zákazník v určitém čase, množství a kva-
litě požaduje dodat na určité místo, potom bývá 
snadné daný proces nastavit a řídit ho optimálním 
způsobem,“ upřesňuje. Naopak největším úskalím 
efektivního řízení procesů podle něj bývají právě 
náhodné či náhodně kontinuální změny v poža-
davcích zákazníků – třeba situace, kdy zákazník 
v průběhu nastaveného procesu změní specifi kaci 
svého požadavku.

IT & DATA: POUČENÍ A ELIMINACE CHYB
Účinné řízení dodavatelského řetězce si v součas-
né době nelze představit bez informačních a ko-
munikačních technologií. Ty dnes nahrazují mimo 
jiné potřebu velkých objemů fyzických zásob. „Mo-
derní ERP systémy integrují navzájem dodavatele 
a zákazníky, kteří poté společně plánují poptávku. 
Rozhodnutí děláme na základě dat, která máme 
v reálném čase zachycená v určité části řetězce. 
Stejně tak hmotný majetek je nyní řízen a sledo-
ván online za pomoci technologií jako RFID nebo 
GPS. Čím dál větší roli hrají tzv. big data. Porozumě-
ní velkému množství dat a jejich analýza nám dávají 
možnost poučit se a neopakovat chyby,“ oceňuje 
přínosy pokročilých technologií Rob van Stratum.

Informační systémy řídí konkrétní oblasti od objed-
návek přes zásoby až po reporting. „Data, která se 
například pomocí EDI do systémů dostávají, musejí 

Základním úkolem pro řízení dodava-
telského řetězce neboli supply chain 
management (SCM) je dopravit produkt 
z místa výroby ke koncovému zákazníko-
vi. Jde tedy především o aktivity pláno-
vání, transportu a skladování. Integrace 
těchto tří činností slouží k zajištění po-
třebných zdrojů, výrobě a následnému 
dodání produktu.

Článek připravil David Čapek

EFEKTIVNÍ SCM: 
PROCESY, TECHNOLOGIE A LIDÉ

FOTO: Yusen Logistics
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ŘETĚZCI
Nároky na kvalifi kované pracovníky v rámci efektiv-
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rodního obchodu a mít dobrý přehled o trhu do-
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musejí být i dostatečně fl exibilní a multikulturní. 
Samozřejmostí je pak skutečně pokročilá znalost 
informačních technologií,“ vypočítává.

Libor Bauer zdůrazňuje důležitost rovnováhy mezi 
tzv. měkkými a tvrdými dovednostmi, tedy na jedné 
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ROB VAN STRATUM
APICS master teacher

Supply Chain Education

šlo k paradoxním situacím, kdy např. manažer lo-
gistiky je schopen empaticky pochopit názory svých 
kolegů, ale na straně druhé dokáže chybovat ve 
výpočtu trojčlenky,“ uvádí konkrétní příklad.
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je možné získat na kvalitních vysokých školách. Je 
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pracovníků významným způsobem rozšiřuje.
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snížení hmotnosti, úsporu místa a lepší 
ochranu dílů, a zavedli umístění tlumičů způso-
bem levá/pravá, takže mohou být v místě montáže 
snadno a efektivně použity. Náklady na přepravu 
tlumičů se snížily o 14 %, v balení je o 17 % více 
dílů, přitom nevzrostlo množství použité lepenky, 
nové řešení je navíc bezpečnější.

Pro společnost Valeo vyrobila DS Smith přepravní 
obal pro zámořskou přepravu volantových přepí-
načů – toto řešení získalo loni německou obalo-
vou cenu Deutscher Verpackungspreis. Obsahuje 
sestavu přepážek z vlnité lepenky, které zajišťují 
otřesuvzdornou fi xaci osmi volantových přepína-
čů. Díky propojovacímu mechanismu lze jednotli-
vé přepážky rychle a bez použití dalších nástrojů 
spojit. Palety lze skládat po dvou na sebe.

Pro společnost Jaguar Land Rover byl určen kon-
tejner pro hromadnou přepravu nárazníků z vyso-
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kozátěžové vlnité lepenky. Je 
určen pro uložení 5–7 náraz-
níků a umožňuje stohování 
10–12 obalů na výšku. Kon-
strukce obalu chrání choulos-
tivé části výrobku a přesně 
obepíná obrysy nárazníku, 
díky čemuž lze jednotlivé obaly 
vkládat do sebe a pevně spojit 
pomocí zajišťovacích chlopní, 
které eliminují potřebu další-
ho spojování. Pro kompletní 
ochranu výrobku jsou všechny 
odhalené části nárazníku kryty 
bublinkovou fólií ochranného 
vaku. Otvory pro ruce zajišťují 
snadnou manipulaci. Vnější pře-
pravní kontejner na nárazníky 
se dodává v podobě stavebnice, 
což umožňuje maximalizaci při 
využití přepravní kapacity. Obaly 
jednotlivých nárazníků, dřevěné 
podpěry a vaky jsou umístěny 
uvnitř vnějších přepravních kon-
tejnerů, které jsou následně pro 
účely přepravy sbaleny.

Z KOVOVÉHO RÁMU 
DO VLNITÉ LEPENKY

Lepenkové obaly pro automobilový prů-
mysl nabízí rovněž společnost THIMM Pac-

kaging. V minulosti šlo například o stohovatel-
ný transportní obal pro šest převodovek z vlnité 

lepenky, technické pěny a dřeva, kdy pěnové výztu-
že sloužily jako aretační úchytka. Dále GLT obal ze 
dvou identických dílů pro víko a dno, bočních stěn 
a palety, kompatibilní s příslušnými variantami klo-
pových krabic (systém KLT). Vnější rozměr je vždy 
optimalizován pro kontejnerovou přepravu, pro 
sestavení by neměla být potřeba žádná pomocná 
zařízení. Vícecestný obal pro přepravu brzdových 
kotoučů byl komprimovatelným HKP boxem s fi xa-
cemi z technické pěny, vyfrézované kapsy sloužily 
k fi xaci různých brzdových kotoučů. Přídavná fi xace 
umístěná shora zabraňovala „vyskočení“ kotoučů 
během přepravy. Transportní obal pro nápravy VZV 
vyrobený převážně z vlnité lepenky nahradil původ-
ní vícecestný kovový rám a výrazně snížil komplexi-
tu logistických procesů, které provází zpětný návrat 
přepravního rámu. Byl složen z palety, obvodového 
ringu, víka, dna a aretačních pásů. Pro zajištění ná-
pravy proti pohybu sloužila speciální paleta s dře-
věným rámem, do které se náprava vloží, fi xaci dílu 
zajišťovaly stahovací textilní pásy.

Za zvláštní zmínku stojí devítivrstvá kašírovaná 
lepenka RhinoPlate, vyráběná v rámci skupiny 

THIMM Group a využívaná například v obalech pro 
osy automobilů, vyrobených společností THIMM 
Schertler. Lepenka snese zatížení 500 kg na osu 
a její nosnost v dalších aplikacích může činit až 
pět tun.

Obalové fi rmy rovněž využívají například sedmivrst-
vé lepenky výrobce Eurowell, součásti Palm Pac-
kaging Group, společnost Solpap z Třebechovic 
pod Orebem balí autodíly do lepenky Next Board od 
společnosti Prowell pod značkou Next Box. Jedním 
ze současných trendů v používání vlnitých lepenek 
v automotive je snaha vtěsnat do téže tloušťky více 
vlnitých vrstev menší tloušťky a nižší vlny, aby bylo 
dosaženo vyšší nosnosti, tedy vyrobit například 
sedmivrstvou lepenku v tloušťce pětivrstvé.

Společnost Podorlická kartonážní díky svému vel-
koformátovému výseku (boxmakeru) vyrábí i „nad-
měrné“ lepenkové obaly na celé karoserie, čelní 
skla autobusů nebo masky trolejbusů, ale i spoile-
ry, hřídele, autoskla, disky nebo světlomety.

KARTONPLAST PRO AUTOMOTIVE
Společnost Interobal nabízí boxy z komůrkového 
(extrudovaného) PP, tzv. kartonplastu, které lze na 
rozdíl od vstřikovaných boxů vyrábět v menším po-
čtu kusů a více rozměrových řadách podle potřeby 
zákazníka. K dispozici jsou buď se stohovacími 
rohy, nebo s celoobvodovou stohovací lištou. Počet 
madel, držáků etiket a dalších prvků se řídí poža-
davky zákazníka. Mohou být kombinovány s fi xace-
mi z PE pěn i PP a lze je dodávat i v elektrovodivém 
(ESD) provedení. Přepravní skládací boxy umožňují 
uložení nadrozměrných dílů, využívají rovněž tex-
tilní rastry a PUR pěny. EPP přepravní boxy jsou 
vhodné k ukládání tvarově složitých dílů nebo dílů 
o vyšší hmotnosti. Vzhledem k vysokým nákladům 
na vývoj a výrobu pěnících forem jsou vhodné pro 
déletrvající projekty s vysokým počtem obalů.

Celý článek najdete na www.svetbaleni.cz.

Obaly

VV automobilovém 
průmyslu jde ze-
jména o obaly pře-
pravní, vratné i nevratné. 
Pokud jde o přepravu mezi jednot-
livými provozy téhož výrobce, případně i mezi 
subdodavatelem a automobilkou, označujeme toto 
balení jako tzv. mezioperační.

Materiálově jde o obaly kovové (včetně vozíků), 
plastové i lepenkové, používáno je i dřevo, velmi 
časté jsou vícemateriálové kombinace, s fi xacemi 
z pěnových plastů či textilu, jehož využívání v tom-
to segmentu roste. Podobně roste, spolu s rostou-
cí rolí elektroniky v řízení automobilů, důležitost 
antistatických úprav a rovněž antikorozních fólií. 
Fixace, včetně fi xačních mřížek z lepenky nebo PE 
či pěnových fi xací, jsou v naprosté většině případů 
vyměnitelné, aby byl samotný obal 
univerzálněji použitelný. Časté je pou-
žívání komůrkového (extrudovaného) 
PP, tzv. kartonplastu.

Obecně lze říci, že lepenkové a zčásti 
i dřevěné automotive obaly jsou ne-
vratné, zatímco plastové a kovové 
obaly vratné, ale neplatí to zcela: 
setkat se můžeme i s vratnými obaly 
z těžkých vícevrstvých lepenek a na-
opak. Pokud jde o lepenky, na samot-
né obaly jsou používány zejména pěti- 
a sedmivrstvé, výjimečně devítivrstvé kašírované, 
zatímco na fi xace dvou- a třívrstvé. Zapomenout 
nesmíme ani na specifi cké požadavky: pro doda-
vatele obalů v automobilovém průmyslu je důležitá 
například certifi kace ISO TS 16949.

O obalech v automotive jsme psali již 
vícekrát. V tomto článku se soustředí-
me na konkrétní řešení z poslední doby, 
zejména na českém trhu, a na některé 
z klíčových dodavatelů na něm. Hlavní 
důraz přitom budeme klást na obaly z vl-
nité lepenky.

Článek připravil Miroslav Dočkal

OBALY PRO 
AUTOMOTIVE 
UDÁVAJÍ TÓN

NIŽŠÍ NÁKLADY NA PŘEPRAVU 
TLUMIČŮ
Jedním z dodavatelů řešení (převážně) z vlnité le-
penky je společnost DS Smith. Pro automobilový 
průmysl nabízí standardní klopové krabice (pře-
pravky) Galia a IMC, jejichž rozměry odpovídají 
podílům standardních palet. Skládací přepravky 

Galia mají certifi kaci Odette a před-
stavují francouzský standard pro 
obaly v automobilovém průmyslu. 
Testovány a schvalovány jsou podle 
normy EAQF, třída A (Galia) a certifi ka-
ce Ford (IMC – ISO Modular Carton). 
Značné zkušenosti ale má DS Smith 
také v nestandardních řešeních.

Pro společnost Magneti Marelli, hlav-
ního dodavatele dílů automobilce 
Fiat, optimalizovala obal na tlumiče 
tak, aby zvýšila počet uložených tlu-

mičů ze 48 na 56. Díly se nesměly vzájemně dotý-
kat, musely být uloženy ve vodorovné poloze a ba-
lení nesmělo vyžadovat žádné sestavování před 
použitím. Zmenšila výstelky mezi jednotlivými díly, 
vnitřní dělení nahradili rozpěrkami, které přinesly 

„S ROSTOUCÍ ROLÍ 
ELEKTRONIKY 

V ŘÍZENÍ 
AUTOMOBILŮ 

STOUPÁ DŮLEŽITOST 
ANTISTATICKÝCH 

ÚPRAV.“
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snížení hmotnosti, úsporu místa a lepší 
ochranu dílů, a zavedli umístění tlumičů způso-
bem levá/pravá, takže mohou být v místě montáže 
snadno a efektivně použity. Náklady na přepravu 
tlumičů se snížily o 14 %, v balení je o 17 % více 
dílů, přitom nevzrostlo množství použité lepenky, 
nové řešení je navíc bezpečnější.

Pro společnost Valeo vyrobila DS Smith přepravní 
obal pro zámořskou přepravu volantových přepí-
načů – toto řešení získalo loni německou obalo-
vou cenu Deutscher Verpackungspreis. Obsahuje 
sestavu přepážek z vlnité lepenky, které zajišťují 
otřesuvzdornou fi xaci osmi volantových přepína-
čů. Díky propojovacímu mechanismu lze jednotli-
vé přepážky rychle a bez použití dalších nástrojů 
spojit. Palety lze skládat po dvou na sebe.

Pro společnost Jaguar Land Rover byl určen kon-
tejner pro hromadnou přepravu nárazníků z vyso-
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kozátěžové vlnité lepenky. Je 
určen pro uložení 5–7 náraz-
níků a umožňuje stohování 
10–12 obalů na výšku. Kon-
strukce obalu chrání choulos-
tivé části výrobku a přesně 
obepíná obrysy nárazníku, 
díky čemuž lze jednotlivé obaly 
vkládat do sebe a pevně spojit 
pomocí zajišťovacích chlopní, 
které eliminují potřebu další-
ho spojování. Pro kompletní 
ochranu výrobku jsou všechny 
odhalené části nárazníku kryty 
bublinkovou fólií ochranného 
vaku. Otvory pro ruce zajišťují 
snadnou manipulaci. Vnější pře-
pravní kontejner na nárazníky 
se dodává v podobě stavebnice, 
což umožňuje maximalizaci při 
využití přepravní kapacity. Obaly 
jednotlivých nárazníků, dřevěné 
podpěry a vaky jsou umístěny 
uvnitř vnějších přepravních kon-
tejnerů, které jsou následně pro 
účely přepravy sbaleny.

Z KOVOVÉHO RÁMU 
DO VLNITÉ LEPENKY

Lepenkové obaly pro automobilový prů-
mysl nabízí rovněž společnost THIMM Pac-

kaging. V minulosti šlo například o stohovatel-
ný transportní obal pro šest převodovek z vlnité 

lepenky, technické pěny a dřeva, kdy pěnové výztu-
že sloužily jako aretační úchytka. Dále GLT obal ze 
dvou identických dílů pro víko a dno, bočních stěn 
a palety, kompatibilní s příslušnými variantami klo-
pových krabic (systém KLT). Vnější rozměr je vždy 
optimalizován pro kontejnerovou přepravu, pro 
sestavení by neměla být potřeba žádná pomocná 
zařízení. Vícecestný obal pro přepravu brzdových 
kotoučů byl komprimovatelným HKP boxem s fi xa-
cemi z technické pěny, vyfrézované kapsy sloužily 
k fi xaci různých brzdových kotoučů. Přídavná fi xace 
umístěná shora zabraňovala „vyskočení“ kotoučů 
během přepravy. Transportní obal pro nápravy VZV 
vyrobený převážně z vlnité lepenky nahradil původ-
ní vícecestný kovový rám a výrazně snížil komplexi-
tu logistických procesů, které provází zpětný návrat 
přepravního rámu. Byl složen z palety, obvodového 
ringu, víka, dna a aretačních pásů. Pro zajištění ná-
pravy proti pohybu sloužila speciální paleta s dře-
věným rámem, do které se náprava vloží, fi xaci dílu 
zajišťovaly stahovací textilní pásy.

Za zvláštní zmínku stojí devítivrstvá kašírovaná 
lepenka RhinoPlate, vyráběná v rámci skupiny 

THIMM Group a využívaná například v obalech pro 
osy automobilů, vyrobených společností THIMM 
Schertler. Lepenka snese zatížení 500 kg na osu 
a její nosnost v dalších aplikacích může činit až 
pět tun.

Obalové fi rmy rovněž využívají například sedmivrst-
vé lepenky výrobce Eurowell, součásti Palm Pac-
kaging Group, společnost Solpap z Třebechovic 
pod Orebem balí autodíly do lepenky Next Board od 
společnosti Prowell pod značkou Next Box. Jedním 
ze současných trendů v používání vlnitých lepenek 
v automotive je snaha vtěsnat do téže tloušťky více 
vlnitých vrstev menší tloušťky a nižší vlny, aby bylo 
dosaženo vyšší nosnosti, tedy vyrobit například 
sedmivrstvou lepenku v tloušťce pětivrstvé.

Společnost Podorlická kartonážní díky svému vel-
koformátovému výseku (boxmakeru) vyrábí i „nad-
měrné“ lepenkové obaly na celé karoserie, čelní 
skla autobusů nebo masky trolejbusů, ale i spoile-
ry, hřídele, autoskla, disky nebo světlomety.

KARTONPLAST PRO AUTOMOTIVE
Společnost Interobal nabízí boxy z komůrkového 
(extrudovaného) PP, tzv. kartonplastu, které lze na 
rozdíl od vstřikovaných boxů vyrábět v menším po-
čtu kusů a více rozměrových řadách podle potřeby 
zákazníka. K dispozici jsou buď se stohovacími 
rohy, nebo s celoobvodovou stohovací lištou. Počet 
madel, držáků etiket a dalších prvků se řídí poža-
davky zákazníka. Mohou být kombinovány s fi xace-
mi z PE pěn i PP a lze je dodávat i v elektrovodivém 
(ESD) provedení. Přepravní skládací boxy umožňují 
uložení nadrozměrných dílů, využívají rovněž tex-
tilní rastry a PUR pěny. EPP přepravní boxy jsou 
vhodné k ukládání tvarově složitých dílů nebo dílů 
o vyšší hmotnosti. Vzhledem k vysokým nákladům 
na vývoj a výrobu pěnících forem jsou vhodné pro 
déletrvající projekty s vysokým počtem obalů.

Celý článek najdete na www.svetbaleni.cz.

Obaly

VV automobilovém 
průmyslu jde ze-
jména o obaly pře-
pravní, vratné i nevratné. 
Pokud jde o přepravu mezi jednot-
livými provozy téhož výrobce, případně i mezi 
subdodavatelem a automobilkou, označujeme toto 
balení jako tzv. mezioperační.

Materiálově jde o obaly kovové (včetně vozíků), 
plastové i lepenkové, používáno je i dřevo, velmi 
časté jsou vícemateriálové kombinace, s fi xacemi 
z pěnových plastů či textilu, jehož využívání v tom-
to segmentu roste. Podobně roste, spolu s rostou-
cí rolí elektroniky v řízení automobilů, důležitost 
antistatických úprav a rovněž antikorozních fólií. 
Fixace, včetně fi xačních mřížek z lepenky nebo PE 
či pěnových fi xací, jsou v naprosté většině případů 
vyměnitelné, aby byl samotný obal 
univerzálněji použitelný. Časté je pou-
žívání komůrkového (extrudovaného) 
PP, tzv. kartonplastu.

Obecně lze říci, že lepenkové a zčásti 
i dřevěné automotive obaly jsou ne-
vratné, zatímco plastové a kovové 
obaly vratné, ale neplatí to zcela: 
setkat se můžeme i s vratnými obaly 
z těžkých vícevrstvých lepenek a na-
opak. Pokud jde o lepenky, na samot-
né obaly jsou používány zejména pěti- 
a sedmivrstvé, výjimečně devítivrstvé kašírované, 
zatímco na fi xace dvou- a třívrstvé. Zapomenout 
nesmíme ani na specifi cké požadavky: pro doda-
vatele obalů v automobilovém průmyslu je důležitá 
například certifi kace ISO TS 16949.

O obalech v automotive jsme psali již 
vícekrát. V tomto článku se soustředí-
me na konkrétní řešení z poslední doby, 
zejména na českém trhu, a na některé 
z klíčových dodavatelů na něm. Hlavní 
důraz přitom budeme klást na obaly z vl-
nité lepenky.

Článek připravil Miroslav Dočkal

OBALY PRO 
AUTOMOTIVE 
UDÁVAJÍ TÓN

NIŽŠÍ NÁKLADY NA PŘEPRAVU 
TLUMIČŮ
Jedním z dodavatelů řešení (převážně) z vlnité le-
penky je společnost DS Smith. Pro automobilový 
průmysl nabízí standardní klopové krabice (pře-
pravky) Galia a IMC, jejichž rozměry odpovídají 
podílům standardních palet. Skládací přepravky 

Galia mají certifi kaci Odette a před-
stavují francouzský standard pro 
obaly v automobilovém průmyslu. 
Testovány a schvalovány jsou podle 
normy EAQF, třída A (Galia) a certifi ka-
ce Ford (IMC – ISO Modular Carton). 
Značné zkušenosti ale má DS Smith 
také v nestandardních řešeních.

Pro společnost Magneti Marelli, hlav-
ního dodavatele dílů automobilce 
Fiat, optimalizovala obal na tlumiče 
tak, aby zvýšila počet uložených tlu-

mičů ze 48 na 56. Díly se nesměly vzájemně dotý-
kat, musely být uloženy ve vodorovné poloze a ba-
lení nesmělo vyžadovat žádné sestavování před 
použitím. Zmenšila výstelky mezi jednotlivými díly, 
vnitřní dělení nahradili rozpěrkami, které přinesly 
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ZÁLEŽÍ NA PROVOZU
S ohledem na skutečnost, že pomocí tahačů není 
možné náklady zvedat, ale pouze tahat či tlačit, 
častokrát není možné eliminovat vysokozdvižné 
vozíky či jeřáby úplně. „Jsou fi rmy, které tahače 
MasterMover používají například pro manipulaci 
vozíků s materiálem přímo z nákladního auta až 
k výrobní lince. Jiné společnosti využívají menší 
tahače naopak k mirkomanipulaci vozíků z vláčku 
pouze několik metrů k lince, čímž zlepšují ergono-
mii na pracovišti. Firmy, které vyrábějí velké, těžké 
a drahé stroje, ocení manipulaci jejich částí přímo 
mezi jednotlivými výrobními stanovišti. Náklady 
na pořízení jsou zlomkové oproti investicím do 
plně automatizované linky, která navíc při malém 
objemu konečných výrobků často nedává ekono-
mický smysl,“ vysvětluje Petr Čermák.

FOTO: MOBIS Automotive System Czech
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S automatizovanou skladovací věží LogiMat® budou vaše 
skladovací a třídící procesy efektivnější a pružnější. V porovnání 
s konvenčním statickým skladova ́ním zabírá LogiMat® pouze 
jednu desetinu skladové plochy a ušetří 90% úložného prostoru. 
Snižuje spotřebu energie a náklady na skladování díky 
individuální a flexibilní modulární stavbě a mnoha variantám 
systémových podložek. Sofistikovaný SPS řídící systém může 
být kombinován s naším LogiSoftem a/nebo bezproblémově 
propojen s vaším stávajícím řídícím systémem.

Jde tedy o prostorově úsporne ́ skladove ́ řešení s vysokou 
rychlostí ergonomického vychysta ́vání.
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a častokrát mohou jezdit pouze po předem daných 
trasách. Další možností jsou vysokozdvižné vozíky, 
které jezdí rychle a náklad zvedají, což přirozeně 
zvyšuje bezpečnostní riziko. Dalším způsobem 
manipulace je přemísťování pouze po jeřábových 
drahách, to je ovšem ne všude z technického 
pohledu možné a častokrát to není v konečném 
důsledku produktivní.

Účinná varianta pro určité typy 
manipulací

 V mnoha fi rmách o benefi tech speciálních tahačů MasterMover ještě neslyšeli 
a manipulují běžnými, obecně rozšířenými prostředky. V inovativním elektric-
kém tahači jsou využity výhody hydrauliky a trakčního principu tak, aby bylo 
usnadněno bezpečné přemísťování nákladů na kolečkách. Tyto tahače před-
stavují výrazně bezpečnější, účinnější a fl exibilnější alternativu k jeřábům nebo 
vysokozdvižným vozíkům, a to zejména na pracovištích s omezeným prostorem. 
Ty nejmenší z nich naopak eliminují nutnost manuální manipulace s náklady 
a zlepšují tak ergonomii. Častokrát je tedy možné zaměstnávat například ženy 
na pracovištích, kde to v minulosti nebylo možné, což je s ohledem na současný 
trh práce velkou přidanou hodnotou pro většinu společností.

PETR ČERMÁK
business development 

manager 
SELS
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MMinimalizace nutnosti používání jeřábu, eliminace 
pohybu vysokozdvižných vozíků ve výrobní hale 
a snížení nákladů na údržbu v porovnání s vyso-
kozdvižnými vozíky. To jsou hlavní výhody dvou 
kusů elektrických tahačů MasterMover MT2000+, 
které společnost SELS dodala do výrobního pro-
vozu firmy MOBIS Automotive System Czech. 
„Potřebovali jsme bezpečně a efektivně manipu-
lovat s třítunovými až šestnáctitunovými formami 
z nástrojárny ke vstřikovacím lisům, proto jsme 
hledali vhodné řešení. Zjišťovali jsme, jaké jsou 
na trhu možnosti pro manipulaci s mnohatuno-
vými formami. Na společnost SELS, jejíž nabídka 
nás velmi zaujala, jsme narazili na internetu,“ pře-
desílá Jiří Švihel, vedoucí výroby vstřikovny plastů 
společnosti MOBIS Automotive System Czech. 
Pomocí dodaných tahačů operátor může sám 
velmi jednoduše a bezpečně manipulovat náklady 
až do hmotnosti 20 tun.

VÝHODA: MENŠÍ ROZMĚR OPROTI 
VYSOKOZDVIŽNÝM VOZÍKŮM
Tahače od firmy SELS byly zvo-
leny na základě výběrového řízení, 
kdy mezi jejich přednosti patřily 
zejména kompaktní rozměry, snad-
nost a bezpečnost manipulace. 
„Tahače k nám byly dodány zhruba 
před půl rokem. Dosavadní zku-
šenosti s nimi jsou výborné. Mani-
pulace je skutečně jednoduchá. 
Seřizovač formu, která je ve vstřikovacím stroji, 
upne na jeřáb a přemístí na manipulační vozík. 
Následně ji odhákne a vozík pomocí tahače Mas-
terMover přemístí,“ říká Jiří Švihel.

JEDNODUCHÉ 
A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ 

PRO MANIPULACI 
S MNOHATUNOVÝMI 

NÁKLADY

ODPADÁ NUTNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU 
NA VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
Školení na manipulaci tahačů trvalo jen několik 
hodin. Odborníci z fi rmy SELS popsali a ukázali 
principy manipulace a nabíjení. Pro tyto typy tahačů 
není potřeba speciální školení, jako například pro 
obsluhu vysokozdvižných vozíků. Manipulace 
pomocí tahačů MasterMover MT2000+ je oproti 
manipulaci vysokozdvižnými vozíky pro obsluhu 
podstatně jednodušší a také bezpečnější. Není 
totiž nutné formu ukládat z jeřábu na speciální 
paletu a s ní manipulovat vozíkem. „Operátor, který 
manipuluje s tahačem MasterMover, má dokonalý 
přehled o nákladu, vidí na všechny strany a nepře-
mísťuje náklad velkou rychlostí. To vše nahrává 
vysoké bezpečnosti,“ kvituje Jiří Švihel. Petr Čer-
mák, business development manager společnosti 
SELS, doplňuje, že řada fi rem z bezpečnostních 
důvodů nechce, aby velké vysokozdvižné vozíky, 
které jsou často dieselové, jezdily ve výrobní hale. 
V těchto případech mohou být řešením právě ručně 

vedené tahače, které jsou elektrické, tedy 
i šetrné k životnímu prostředí.

Tahače MasterMover jsou v případě spo-
lečnosti MOBIS Automotive System Czech 
používány výhradně uvnitř výrobních hal, 
kde je stoprocentně rovný povrch, a mani-
pulace je tak naprosto bezproblémová. 
I přes to je možné tahače MasterMover 
používat i v prostorách venkovních, a to 
dokonce na mírných svazích.

K vybranému řešení existuje velmi málo efektiv-
ních a bezpečných variant. Alternativou jsou vyso-
kotonážní plošiny, které jsou jednak hodně velké 

Společnost MOBIS Automotive System 
Czech, která patří do skupiny Hyundai 
MOBIS, sídlí v průmyslové zóně Mošnov. 
Letos ve svém novém provozu zahájila 
výrobu. Prvním vyráběným produktem je 
přední světlomet pro automobil Hyun-
dai Tuscon a v přípravě jsou další výrobní 
programy. Vzhledem k potřebě jednoduše 
manipulovat s několikatunovými formami 
byly pořízeny speciální ručně vedené 
tahače MasterMover od fi rmy SELS.

Článek připravil Petr Neckař

sales.praha@ssi-schaefer.com · www.ssi-schaefer.cz

S automatizovanou skladovací věží LogiMat® budou vaše 
skladovací a třídící procesy efektivnější a pružnější. V porovnání 
s konvenčním statickým skladova ́ním zabírá LogiMat® pouze 
jednu desetinu skladové plochy a ušetří 90% úložného prostoru. 
Snižuje spotřebu energie a náklady na skladování díky 
individuální a flexibilní modulární stavbě a mnoha variantám 
systémových podložek. Sofistikovaný SPS řídící systém může 
být kombinován s naším LogiSoftem a/nebo bezproblémově 
propojen s vaším stávajícím řídícím systémem.

Jde tedy o prostorově úsporne ́ skladove ́ řešení s vysokou 
rychlostí ergonomického vychysta ́vání.
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ZÁLEŽÍ NA PROVOZU
S ohledem na skutečnost, že pomocí tahačů není 
možné náklady zvedat, ale pouze tahat či tlačit, 
častokrát není možné eliminovat vysokozdvižné 
vozíky či jeřáby úplně. „Jsou fi rmy, které tahače 
MasterMover používají například pro manipulaci 
vozíků s materiálem přímo z nákladního auta až 
k výrobní lince. Jiné společnosti využívají menší 
tahače naopak k mirkomanipulaci vozíků z vláčku 
pouze několik metrů k lince, čímž zlepšují ergono-
mii na pracovišti. Firmy, které vyrábějí velké, těžké 
a drahé stroje, ocení manipulaci jejich částí přímo 
mezi jednotlivými výrobními stanovišti. Náklady 
na pořízení jsou zlomkové oproti investicím do 
plně automatizované linky, která navíc při malém 
objemu konečných výrobků často nedává ekono-
mický smysl,“ vysvětluje Petr Čermák.

FOTO: MOBIS Automotive System Czech
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S automatizovanou skladovací věží LogiMat® budou vaše 
skladovací a třídící procesy efektivnější a pružnější. V porovnání 
s konvenčním statickým skladova ́ním zabírá LogiMat® pouze 
jednu desetinu skladové plochy a ušetří 90% úložného prostoru. 
Snižuje spotřebu energie a náklady na skladování díky 
individuální a flexibilní modulární stavbě a mnoha variantám 
systémových podložek. Sofistikovaný SPS řídící systém může 
být kombinován s naším LogiSoftem a/nebo bezproblémově 
propojen s vaším stávajícím řídícím systémem.

Jde tedy o prostorově úsporné skladové řešení s vysokou 
rychlostí ergonomického vychysta ́vání.
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a častokrát mohou jezdit pouze po předem daných 
trasách. Další možností jsou vysokozdvižné vozíky, 
které jezdí rychle a náklad zvedají, což přirozeně 
zvyšuje bezpečnostní riziko. Dalším způsobem 
manipulace je přemísťování pouze po jeřábových 
drahách, to je ovšem ne všude z technického 
pohledu možné a častokrát to není v konečném 
důsledku produktivní.

Účinná varianta pro určité typy 
manipulací

 V mnoha fi rmách o benefi tech speciálních tahačů MasterMover ještě neslyšeli 
a manipulují běžnými, obecně rozšířenými prostředky. V inovativním elektric-
kém tahači jsou využity výhody hydrauliky a trakčního principu tak, aby bylo 
usnadněno bezpečné přemísťování nákladů na kolečkách. Tyto tahače před-
stavují výrazně bezpečnější, účinnější a fl exibilnější alternativu k jeřábům nebo 
vysokozdvižným vozíkům, a to zejména na pracovištích s omezeným prostorem. 
Ty nejmenší z nich naopak eliminují nutnost manuální manipulace s náklady 
a zlepšují tak ergonomii. Častokrát je tedy možné zaměstnávat například ženy 
na pracovištích, kde to v minulosti nebylo možné, což je s ohledem na současný 
trh práce velkou přidanou hodnotou pro většinu společností.

PETR ČERMÁK
business development 

manager 
SELS
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MMinimalizace nutnosti používání jeřábu, eliminace 
pohybu vysokozdvižných vozíků ve výrobní hale 
a snížení nákladů na údržbu v porovnání s vyso-
kozdvižnými vozíky. To jsou hlavní výhody dvou 
kusů elektrických tahačů MasterMover MT2000+, 
které společnost SELS dodala do výrobního pro-
vozu firmy MOBIS Automotive System Czech. 
„Potřebovali jsme bezpečně a efektivně manipu-
lovat s třítunovými až šestnáctitunovými formami 
z nástrojárny ke vstřikovacím lisům, proto jsme 
hledali vhodné řešení. Zjišťovali jsme, jaké jsou 
na trhu možnosti pro manipulaci s mnohatuno-
vými formami. Na společnost SELS, jejíž nabídka 
nás velmi zaujala, jsme narazili na internetu,“ pře-
desílá Jiří Švihel, vedoucí výroby vstřikovny plastů 
společnosti MOBIS Automotive System Czech. 
Pomocí dodaných tahačů operátor může sám 
velmi jednoduše a bezpečně manipulovat náklady 
až do hmotnosti 20 tun.

VÝHODA: MENŠÍ ROZMĚR OPROTI 
VYSOKOZDVIŽNÝM VOZÍKŮM
Tahače od firmy SELS byly zvo-
leny na základě výběrového řízení, 
kdy mezi jejich přednosti patřily 
zejména kompaktní rozměry, snad-
nost a bezpečnost manipulace. 
„Tahače k nám byly dodány zhruba 
před půl rokem. Dosavadní zku-
šenosti s nimi jsou výborné. Mani-
pulace je skutečně jednoduchá. 
Seřizovač formu, která je ve vstřikovacím stroji, 
upne na jeřáb a přemístí na manipulační vozík. 
Následně ji odhákne a vozík pomocí tahače Mas-
terMover přemístí,“ říká Jiří Švihel.

JEDNODUCHÉ 
A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ 

PRO MANIPULACI 
S MNOHATUNOVÝMI 

NÁKLADY

ODPADÁ NUTNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU 
NA VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
Školení na manipulaci tahačů trvalo jen několik 
hodin. Odborníci z fi rmy SELS popsali a ukázali 
principy manipulace a nabíjení. Pro tyto typy tahačů 
není potřeba speciální školení, jako například pro 
obsluhu vysokozdvižných vozíků. Manipulace 
pomocí tahačů MasterMover MT2000+ je oproti 
manipulaci vysokozdvižnými vozíky pro obsluhu 
podstatně jednodušší a také bezpečnější. Není 
totiž nutné formu ukládat z jeřábu na speciální 
paletu a s ní manipulovat vozíkem. „Operátor, který 
manipuluje s tahačem MasterMover, má dokonalý 
přehled o nákladu, vidí na všechny strany a nepře-
mísťuje náklad velkou rychlostí. To vše nahrává 
vysoké bezpečnosti,“ kvituje Jiří Švihel. Petr Čer-
mák, business development manager společnosti 
SELS, doplňuje, že řada fi rem z bezpečnostních 
důvodů nechce, aby velké vysokozdvižné vozíky, 
které jsou často dieselové, jezdily ve výrobní hale. 
V těchto případech mohou být řešením právě ručně 

vedené tahače, které jsou elektrické, tedy 
i šetrné k životnímu prostředí.

Tahače MasterMover jsou v případě spo-
lečnosti MOBIS Automotive System Czech 
používány výhradně uvnitř výrobních hal, 
kde je stoprocentně rovný povrch, a mani-
pulace je tak naprosto bezproblémová. 
I přes to je možné tahače MasterMover 
používat i v prostorách venkovních, a to 
dokonce na mírných svazích.

K vybranému řešení existuje velmi málo efektiv-
ních a bezpečných variant. Alternativou jsou vyso-
kotonážní plošiny, které jsou jednak hodně velké 

Společnost MOBIS Automotive System 
Czech, která patří do skupiny Hyundai 
MOBIS, sídlí v průmyslové zóně Mošnov. 
Letos ve svém novém provozu zahájila 
výrobu. Prvním vyráběným produktem je 
přední světlomet pro automobil Hyun-
dai Tuscon a v přípravě jsou další výrobní 
programy. Vzhledem k potřebě jednoduše 
manipulovat s několikatunovými formami 
byly pořízeny speciální ručně vedené 
tahače MasterMover od fi rmy SELS.

Článek připravil Petr Neckař

sales.praha@ssi-schaefer.com · www.ssi-schaefer.cz

S automatizovanou skladovací věží LogiMat® budou vaše 
skladovací a třídící procesy efektivnější a pružnější. V porovnání 
s konvenčním statickým skladova ́ním zabírá LogiMat® pouze 
jednu desetinu skladové plochy a ušetří 90% úložného prostoru. 
Snižuje spotřebu energie a náklady na skladování díky 
individuální a flexibilní modulární stavbě a mnoha variantám 
systémových podložek. Sofistikovaný SPS řídící systém může 
být kombinován s naším LogiSoftem a/nebo bezproblémově 
propojen s vaším stávajícím řídícím systémem.

Jde tedy o prostorově úsporné skladové řešení s vysokou 
rychlostí ergonomického vychysta ́vání.
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DACHSER získal majoritní podíl v Johnston Logistics. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

Vyplatí se, pokud klient skladuje v parku provozo-
vatele, jenž je schopen předjímat situaci. Týká se 
to zejména těch oborů, kde je vytíženost skladů 
cyklická a mění se v průběhu roku. Někteří klienti 
pak mají sjednány opce na navýšení kapacit – sa-
mozřejmě ideální je to v rámci jedné budovy.

HLEDÁNÍ REZERVY
Nejjednodušší a nejrychlejší možností, jak řešit 
dočasný nedostatek skladových prostor, spočívá 
v „nevšedním“ pohledu na svůj sklad. Projít jej 
a hledat krátkodobé i dlouhodobé rezervy. „Pakli-
že se nájemce potýká s nedostatkem prostor, ale 
neplánuje další expanzi, řeší danou situaci optima-
lizací stávajících prostor, a to nákupem například 
regálových či automatizovaných technologií,“ říká 
Robert Bocker, associate v týmu pronájmu průmy-
slových prostor společnosti Cushman & Wakefi eld. 
Tento postup jako jedno z prvních řešení navrhuje 
i Tomáš Míček: „Zvyšte kapacitu regálů, změňte 
rozvržení zboží nebo dočasně zmenšete vychystá-
vací plochy na úkor dalších regálů,“ radí a dodává: 
„Někteří naši zákazníci takto navýšili kapacitu skla-
du o 10–15 procent, a už u toho zůstali.“

Moderní skladovací prostory se v posledních le-
tech staví už na vyšší světlou výšku 12 metrů, 
a potom optimalizace v podobě zvýšení regálů je 
nejjednodušším řešením. Developeři všeobecně 
vyšší světlé výšky považují za standardní součást 
své nabídky, a proto při stavbách na míru nejspíš 
takovou možnost rovnou dostanete. S hledáním 
rezerv souhlasí i Jaroslav Kaizr, business develo-
pment director společnosti CTP: „Našim klientům 
například pomáháme při investicích do mezaninů 
pro zvýšení skladové kapacity nebo uzpůsobením 
protipožárního zabezpečení pro maximální využití 
světlé výšky.“

Podle Pavla Sovičky, generální ředitele Panattoni 
Europe pro ČR a SR, se jako nejméně efektivní 
jeví expanze: „Tento typ řešení je vhodný spíše 
pro fi rmy, které vědí, že nově postavené metry 
v dlouhodobém horizontu zaplní. U krátkodobých 
pronájmů klienti proto často volí spíše pronájem 
menší jednotky v rámci již existující haly, která byla 
například vybudována spekulativně nebo je již pro-
najata jiné společnosti, ale ta zrovna ve stejném 
období nevyužívá plnou kapacitu skladu a tedy 
může nabídnout tuto volnou plochu jiné fi rmě.“ 
Další variantou je výstavba montované haly, která 
bude sloužit jen na dobu potřebnou k překlenutí 
nedostatku skladových prostor. „Nedostatek skla-
dových kapacit lze řešit také outsourcingem, tedy 
svěřením skladových či přepravních služeb speci-
alizované fi rmě,“ dodává Robert Bocker.

NĚCO ZA NĚCO
Všechna řešení mají své limity. „Navýšení kapacity 
v rámci vlastního skladu za pomocí výhodnějšího 
uspořádání je možné pouze jedenkrát a nelze je 
realizovat každý měsíc podle měnící se potřeby,“ 
podotýká Tomáš Míček. Záleží rovněž na charakte-
ru zboží, například skladování mražených potravin 
je omezeno velikostí mražené části skladu. Do-

datečné prostory nemusí být vždy k dispozici. Pří-
padně nelze zajistit, aby byly v těsném sousedství 
stávajícího skladu a také cena volných čtverečních 
metrů se v souvislosti se sezonní poptávkou může 
lišit. Krátkodobý pronájem u stávajícího pronajíma-
tele má své pro a proti i podle Roberta Bockera: 
„V případě dostupnosti volné plochy je možný pro-
nájem skladů na dobu neurčitou. Parametry jsou 
zpravidla vyšší nájemné a možnost oboustranné 
výpovědi.“

„Nedostatek času provází všechna řešení v přípa-
dě, že jde o neplánované potřeby. Dále se setká-
váme s naprostým nedostatkem menších prostor, 
kde je požadavek na krátkodobé pronájmy,“ říká 
Petr Zaoral a dodává: „Pronajímatel vždy dá před-
nost dlouhodobému řešení.“ Mezi další problémy 
krátkodobého skladování v trvání do jednoho roku 
je i výpovědní lhůta. „To pro zákazníka zvyšuje ri-
ziko skončení smluvní spolupráce ještě před tím, 
než je skutečně připraven dodatečně pronajaté 
prostory opustit,“ upozorňuje Marek Müller.
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INZERCE

Čtyři základní řešení

1.  Optimalizace stávajících prostor, např. zave-
dením regálových plošin.

2.  Využít služeb svého logistického partnera, 
který skladování zajistí v rámci svých kapacit.

3.  Spolupráce s realitním poradcem, který vy-
hledá nejdostupnější možnosti podle zadání 
u developerů a soukromých pronajímatelů.

4.  Využití méně tradičního řešení v podobě např. 
pronájmu mobilních hal.

Zdroj: Colliers International

NECHAT SI PORADIT
Nejdůležitějším parametrem je efektivita vyna-
ložených prostředků. Pokud klient postaví novou 
halu, aniž by pro ni měl dlouhodobé využití, nejde 
o příliš promyšlenou strategii. Krátkodobé nájmy 
bývají méně výhodné než ty dlouhodobé. „V kaž-
dém případě je nejlepší obrátit se na profesionály 
a nechat si ušít řešení přímo na míru, která ale 
u krátkodobých pronájmů nelze často řešit podle 
příslušných požadavků klienta,“ podotýká Pavel 
Sovička. Důvod je podle něj jednoduchý, vynalo-
žená investice developera na úpravy specifi kova-
né podle klienta by se v krátkodobém horizontu 
projevily neúměrně vysokým nájmem. Ani varianta 
přímé investice klientem se v této situaci ve větši-
ně případech nevyplatí.

Anketu k tématu najdete 
na www.systemylogistiky.cz.

Reality

II při pečlivém plánování a rezervě skladových 
prostor mohou nastat situace, kdy nasmlouva-
ná kapacita skladu nestačí. Nájemci se potýkají 
s dočasným nedostatkem skladových kapacit nej-
častěji v hlavních sezonách. „Dočasný nedostatek 
skladových kapacit je typický například pro předvá-
noční období. V loňském roce byla naše průměrná 
obsazenost na 98 procent,“ říká Tomáš Míček, 
ředitel P3 pro ČR. Kde to bylo možné, nabídla fi r-

V oborech jako e-commerce nebo automotive může být růst skladových zásob v řádech 
nižších desítek procent. Ale i v méně dynamických oborech se může stát, že fi rma díky 
dočasnému navýšení objednávek a sezonnosti pocítí krátkodobý nedostatek sklado-
vých prostor. Jak jej řešit?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

ma volné prostory pro vykrytí sezonních výkyvů 
formou krátkodobých pronájmů. S podobným ná-
vrhem přichází Marek Müller, ředitel pro výstavbu 
a pronájem v České republice společnosti Prologis. 
Ten upozorňuje na výhodu, pokud klient sídlí ve 
větším logistickém parku: „Rozloha disponibilní 
plochy v každém parku závisí na jeho velikosti – 
čím větší park je, tím pravděpodobněji v něm bude 
možné najít vhodné dočasně využitelné prostory.“ 

KDYŽ SKLAD PÁR TÝDNŮ 
V ROCE NESTAČÍ

FOTO: Stanislav D. Břeň
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že se nájemce potýká s nedostatkem prostor, ale 
neplánuje další expanzi, řeší danou situaci optima-
lizací stávajících prostor, a to nákupem například 
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takovou možnost rovnou dostanete. S hledáním 
rezerv souhlasí i Jaroslav Kaizr, business develo-
pment director společnosti CTP: „Našim klientům 
například pomáháme při investicích do mezaninů 
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protipožárního zabezpečení pro maximální využití 
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pronájmů klienti proto často volí spíše pronájem 
menší jednotky v rámci již existující haly, která byla 
například vybudována spekulativně nebo je již pro-
najata jiné společnosti, ale ta zrovna ve stejném 
období nevyužívá plnou kapacitu skladu a tedy 
může nabídnout tuto volnou plochu jiné fi rmě.“ 
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realizovat každý měsíc podle měnící se potřeby,“ 
podotýká Tomáš Míček. Záleží rovněž na charakte-
ru zboží, například skladování mražených potravin 
je omezeno velikostí mražené části skladu. Do-

datečné prostory nemusí být vždy k dispozici. Pří-
padně nelze zajistit, aby byly v těsném sousedství 
stávajícího skladu a také cena volných čtverečních 
metrů se v souvislosti se sezonní poptávkou může 
lišit. Krátkodobý pronájem u stávajícího pronajíma-
tele má své pro a proti i podle Roberta Bockera: 
„V případě dostupnosti volné plochy je možný pro-
nájem skladů na dobu neurčitou. Parametry jsou 
zpravidla vyšší nájemné a možnost oboustranné 
výpovědi.“

„Nedostatek času provází všechna řešení v přípa-
dě, že jde o neplánované potřeby. Dále se setká-
váme s naprostým nedostatkem menších prostor, 
kde je požadavek na krátkodobé pronájmy,“ říká 
Petr Zaoral a dodává: „Pronajímatel vždy dá před-
nost dlouhodobému řešení.“ Mezi další problémy 
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ziko skončení smluvní spolupráce ještě před tím, 
než je skutečně připraven dodatečně pronajaté 
prostory opustit,“ upozorňuje Marek Müller.
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vrhem přichází Marek Müller, ředitel pro výstavbu 
a pronájem v České republice společnosti Prologis. 
Ten upozorňuje na výhodu, pokud klient sídlí ve 
větším logistickém parku: „Rozloha disponibilní 
plochy v každém parku závisí na jeho velikosti – 
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Region

D
V oblasti developmentu je zaznamenáván částečný přesun poptávek z Plzeňského či 
Karlovarského kraje do regionu severních Čech, který je způsobený nedostatkem do-
stupné pracovní síly v těchto oblastech. Dobrá dopravní obslužnost a blízkost Německa 
poskytují regionu severních Čech příznivé podmínky k dalšímu rozvoji.

Článek připravil Petr Neckař

Díky dokončení dálnice D8 dostaly severní Čechy 
nový nádech. Region se tak stal v oblasti develop-
mentu výrazně atraktivnějším. „Nejvyšší potenciál 
mají města Ústí nad Labem, Teplice a Liberec, ale 
i celý koridor D8. Míra nepronajatosti v Ústeckém 
kraji je téměř nulová. Developeři aktivně hledají 
nové pozemky, aby dokázali uspokojit nadcháze-
jící poptávku,“ prozrazuje Laurent Jechoux, senior 
consultant společnosti Cushman & Wakefi eld.

Mezi významné developery v tomto regionu patří 
například Contera, CTP a Panattoni. Aktuálně de-
veloper CTP dokončuje výstavbu haly v Teplicích 
pro společnosti Edgewell a Pro:Direct o celkové 
velikosti asi 29 000 m2. „Jako nejvýznamnější po-
čin severních Čech vnímáme dokončení výstavby 
výrobního závodu amerického investora Yankee 
Candle o výměře 31 500 metrů čtverečních,“ 
konstatuje Petr Zaoral, director industrial agen-
cy společnosti Colliers International. Doplňuje, 
že v Ústeckém kraji je evidováno 317 000 m2 
existujících průmyslových a logistických hal, kte-

ZE ZÁPADNÍCH ČECH TO STOČIT 
NA SEVER

„Pracovníky loví mnoho 
velkých � rem“

Lokalita severních Čech patří v rámci ČR 
k místům spíše lepším na hledání pracovníků. 
Potenciál do jisté míry existuje, ale vzhledem 
k tomu, že v lokalitě „loví“ mnoho velkých fi rem 
ze středních Čech, velmi rychle se vyčerpá, již 
nyní jsou signály. Navíc do lokality míří mnoho 
investorů, to znamená, že aktivní pracovníci 
primárně přestanou dojíždět do vzdálenějších 
míst ve středních Čechách a najdou si práci 
v místě bydliště.

JINDŘICH HODEK
obchodní ředitel 
INDEX NOSLUŠ

trem ČR dává regionu nový dopravní význam. 
„I přes negativa, kterými dopravní infrastruktura 
v regionu trpí (chybějící opravy, kvalitní spojení 
mezi Děčínem a Libercem, desítky rekonstrukcí 
a oprav hlavních tahů a obchvatů nebo nejistota 
otevřené D8), je zásadním pozitivem, že v regionu 
k této samotné stavební aktivitě vůbec dochází,“ 
hodnotí Tomáš Holomoucký.

Jednou ze slabin v určitých částech severočeské-
ho regionu je ovšem nedostatečná motivace ně-
kterých nezaměstnaných osob k práci. „Více než 
šestnáctiprocentní podíl osob v exekuci v rámci 
Ústeckého kraje znamená, že snaha nalézt práci 
je pro dané jedince v podstatě nevýhodná,“ říká 
Peter Kolenčík, senior consultant, společnosti 108 
AGENCY. Doplňuje, že tématem se stává i odliv 
talentovaných mladých jedinců, kteří jsou syste-
maticky oslovováni německými společnostmi již 
během studií.

ré jsou plně obsazeny. Ve výstavbě se nachází 
58 152 m2, z tohoto objemu není předpronajato 
pouze 25 000 m2. Vyšší nároky na logistiku vytvá-
řejí tlak na infrastrukturu, ta se ale rozvíjí výrazně 
pomaleji, což pro fungování dodavatelského ře-
tězce představuje zásadní překážku. „Při správ-
ném směřování úsilí všech dotčených samospráv 
měst, obcí a státu by mohl region v horizontu de-
seti let dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti 
ve spojení s přílivem investic. A to současně při 
zachování kulturních i přírodních hodnot kraje,“ 
říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB 
Schenker. Doplňuje: „Otevření D8 dobře ilustruje 
aktuální boom ve výstavbě průmyslových staveb 
v regionu, nicméně na rozdíl od developerských či 
investorských projektů je dopravní infrastruktura 
v režii státu a samospráv a jsou pro ni, bohužel, 
typická vleklá zdržení, která dopravní stavby na-
bírají. A také vnímáme celkovou absenci priorit.“

Je zřejmá silná návaznost severních Čech na ně-
mecký trh. Blízkost hranic a přímá spojitost s cen-

FOTO: Petr Neckař
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stupné pracovní síly v těchto oblastech. Dobrá dopravní obslužnost a blízkost Německa 
poskytují regionu severních Čech příznivé podmínky k dalšímu rozvoji.

Článek připravil Petr Neckař

Díky dokončení dálnice D8 dostaly severní Čechy 
nový nádech. Region se tak stal v oblasti develop-
mentu výrazně atraktivnějším. „Nejvyšší potenciál 
mají města Ústí nad Labem, Teplice a Liberec, ale 
i celý koridor D8. Míra nepronajatosti v Ústeckém 
kraji je téměř nulová. Developeři aktivně hledají 
nové pozemky, aby dokázali uspokojit nadcháze-
jící poptávku,“ prozrazuje Laurent Jechoux, senior 
consultant společnosti Cushman & Wakefi eld.

Mezi významné developery v tomto regionu patří 
například Contera, CTP a Panattoni. Aktuálně de-
veloper CTP dokončuje výstavbu haly v Teplicích 
pro společnosti Edgewell a Pro:Direct o celkové 
velikosti asi 29 000 m2. „Jako nejvýznamnější po-
čin severních Čech vnímáme dokončení výstavby 
výrobního závodu amerického investora Yankee 
Candle o výměře 31 500 metrů čtverečních,“ 
konstatuje Petr Zaoral, director industrial agen-
cy společnosti Colliers International. Doplňuje, 
že v Ústeckém kraji je evidováno 317 000 m2 
existujících průmyslových a logistických hal, kte-

ZE ZÁPADNÍCH ČECH TO STOČIT 
NA SEVER

„Pracovníky loví mnoho 
velkých � rem“

Lokalita severních Čech patří v rámci ČR 
k místům spíše lepším na hledání pracovníků. 
Potenciál do jisté míry existuje, ale vzhledem 
k tomu, že v lokalitě „loví“ mnoho velkých fi rem 
ze středních Čech, velmi rychle se vyčerpá, již 
nyní jsou signály. Navíc do lokality míří mnoho 
investorů, to znamená, že aktivní pracovníci 
primárně přestanou dojíždět do vzdálenějších 
míst ve středních Čechách a najdou si práci 
v místě bydliště.

JINDŘICH HODEK
obchodní ředitel 
INDEX NOSLUŠ

trem ČR dává regionu nový dopravní význam. 
„I přes negativa, kterými dopravní infrastruktura 
v regionu trpí (chybějící opravy, kvalitní spojení 
mezi Děčínem a Libercem, desítky rekonstrukcí 
a oprav hlavních tahů a obchvatů nebo nejistota 
otevřené D8), je zásadním pozitivem, že v regionu 
k této samotné stavební aktivitě vůbec dochází,“ 
hodnotí Tomáš Holomoucký.

Jednou ze slabin v určitých částech severočeské-
ho regionu je ovšem nedostatečná motivace ně-
kterých nezaměstnaných osob k práci. „Více než 
šestnáctiprocentní podíl osob v exekuci v rámci 
Ústeckého kraje znamená, že snaha nalézt práci 
je pro dané jedince v podstatě nevýhodná,“ říká 
Peter Kolenčík, senior consultant, společnosti 108 
AGENCY. Doplňuje, že tématem se stává i odliv 
talentovaných mladých jedinců, kteří jsou syste-
maticky oslovováni německými společnostmi již 
během studií.

ré jsou plně obsazeny. Ve výstavbě se nachází 
58 152 m2, z tohoto objemu není předpronajato 
pouze 25 000 m2. Vyšší nároky na logistiku vytvá-
řejí tlak na infrastrukturu, ta se ale rozvíjí výrazně 
pomaleji, což pro fungování dodavatelského ře-
tězce představuje zásadní překážku. „Při správ-
ném směřování úsilí všech dotčených samospráv 
měst, obcí a státu by mohl region v horizontu de-
seti let dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti 
ve spojení s přílivem investic. A to současně při 
zachování kulturních i přírodních hodnot kraje,“ 
říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB 
Schenker. Doplňuje: „Otevření D8 dobře ilustruje 
aktuální boom ve výstavbě průmyslových staveb 
v regionu, nicméně na rozdíl od developerských či 
investorských projektů je dopravní infrastruktura 
v režii státu a samospráv a jsou pro ni, bohužel, 
typická vleklá zdržení, která dopravní stavby na-
bírají. A také vnímáme celkovou absenci priorit.“

Je zřejmá silná návaznost severních Čech na ně-
mecký trh. Blízkost hranic a přímá spojitost s cen-

FOTO: Petr Neckař



39

Je na trhu 
dostatek 

mrazíren? 
Debatujte!

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Logistické případové studie 
na www.log-in.cz

„Většina pro jednoho 
klienta“

Nový mrazák pojme z 90 procent zboží od 
jednoho klienta a počítáme spíše s nižší 
obrátkovostí, proto jsme volili jako optimální 
jedna univerzální vrata. Vzhledem k tomu, 
že budova je propojena se stávajícím kom-
plexem, budeme moci velmi efektivně aloko-
vat zaměstnance podle aktuální potřeby pro 
manipulace jako zaskladňování či vyskladňo-
vání celopalet, případně picking.

FILIP ŽIAČIK
provozní ředitel

MD logistika

nologie. V případě výrazného teplotního výkyvu jde 
signál do řídicího systému strojovny a zároveň na 
mobilní telefon technického ředitele. Ten je scho-
pen zkontrolovat nebo upravit hodnoty na dálku; 
pokud to nelze, vyráží na místo servisní fi rma.

V souvislosti s otevřením nového skladu byl 
o zhruba třetinu navýšen výkon stávající strojovny. 
Odpadním teplem se vytápí podloží mrazírny 
(v něm je nataženo 6‚5 kilometru trubek podlaho-
vého topení) a také šatny zaměstnanců.

OBRATNÉ SYSTÉMOVÉ VOZÍKY
Výběrové řízení na dodávku vozíků s mrazíren-
skou úpravou vyhrála Toyota Material Handling 
CZ. Výhodou vítěze byla mj. dlouhodobá spo-
lupráce se zákazníkem a přítomnost servisu 
v podobě rezidentního technika přímo v provozu. 
V hale jsou provozovány dva nízkozdvižné vozíky 
BT Levio LPE 250 se stupačkou a posilovačem 
řízení pro rychlý horizontální transport. Klíčové 
stroje pro manipulaci představují dva vozíky do 
úzkých uliček BT Vector VCE 150A. Vozíky mají 
mrazírenskou úpravu pro práci při teplotách až do 
−35 °C. Systémový vozík je veden uličkami díky 
indukčnímu kabelu. Vzhledem k předpokládané 
neměnnosti rozvržení uliček může být indukce 
napevno v podlaze.

Klíčovým požadavkem zákazníka bylo uskladnit 
v nové hale co nejvíce palet a nemrazit vzduch. 
Řešení s velmi úzkými uličkami posílené navíc 
obratností modelu BT Vector, který díky řešení 
s kloubem potřebuje výrazně méně prostoru pro 
přejíždění mezi jednotlivými uličkami regálového 
systému, umožňuje uskladnit o desítky palet více 
ve srovnání s běžným systémovým vozíkem, a lépe 
tak využít dostupnou plochu i výšku skladu. Mani-
pulační technika je napojena na systém pro řízení 
fl otil I-Site a vozíky mají také radar, který signali-
zuje překážku. Model BT Vector disponuje dlouhou 
výdrží baterie díky systému Advanced Lifting Sys-
tem, který redukuje spotřebu energie pro zdvih celé 
kabiny i nákladu, a stabilizací při práci ve výšce.

Při vyskladnění se pohyb zboží ze skladu orientuje 
podle požadavků oddělení dopravy na seskupování 

Samotný sklad má předsazenou příjmovou/výdejo-
vou zónu pro 33 palet, která je chlazena na tep-
lotu těsně pod bodem mrazu. Sendvičová vrata pro 
vykládku/nakládku z kamionu jsou na vnější straně 
opatřena nafukovacím límcem. „Tento se nafoukne 
po zadokování kamionu, tím dojde k utěsnění, čímž 
jsou minimalizovány úniky chladu,“ vysvětluje 
Milan Stránský. V manipulační zóně se zboží pře-
kontroluje, případně opatří identifi kačními znaky. 
Poté se přesune skrze rychloběžná fóliová vrata 
do prostoru samotného skladu nebo z něj.

Sklad je poměrně unikátní v tom, že nemá žádný 
vnitřní sloup a jedná se o samonosnou konstrukci. 
Mohl tak být stoprocentně využit pro osazení sta-
cionárními regály, kdy se na jedno paletové místo 
počítalo se standardním zatížením 1 t. Instalovaná 
světla LED snižují spotřebu elektrické energie 
a oproti klasickým svítidlům zároveň vykazují nižší 
tepelný výkon vydávaný do okolí. Ve skladu ve výši 
3 m se nacházejí teplotní čidla kalibrovaná na chy-
bovost 0‚01 °C, která jednak zaznamenávají tep-
lotu a jednak slouží k řízení chladicího výkonu tech-

jednotlivých zákazníků k nakládkám a jejich časů 
přistavování do zón ve stávající mrazírenské hale 
či nové hale.

PRVNÍ HYBRIDNÍ KONDENZÁTOR
Zajímavé je strojní zázemí napojené na první hyb-
ridní kondenzátor na čpavek v České republice 
(kombinace kondenzování v suché i vlhké podobě) 
značky Jaeggi s úctyhodným výkonem 2525 kW. 
„Má podstatně lepší velikost teplosměnné plochy 
než odpařovací kondenzátory,“ vysvětluje Milan 
Stránský. 

Čtvrtého května se v Dašicích konalo slavnostní 
předání skladu do provozu. Možná si to za čas 
zopakují znovu. Potenciál Dašic roste s budová-
ním silnice R35 a konstantní poptávkou na trhu 
nejen po mrazírnách. „Nechci zatím prozrazovat 
nic bližšího, ale všeobecně mohu říci, že klienti 
nás stále poptávají,“ nechává Filip Žiačik v závěru 
nezodpovězenou otázku, zda MD logistika chystá 
další stavbu. Otázka tak možná nezní ani tak zda, 
ale spíš kdy se tak stane.

Chcete vidět, jak to vypadá v novém mrazáku 
MD logistiky v Dašicích? Navštivte zpravodajský 

web o logistice www.systemylogistiky.cz a rubriku 
Fotogalerie.

INZERCE
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NÍZKÁ OBRÁTKA 
V ÚZKÝCH ULIČKÁCH
PŘI MINUS
ČTYŘIADVACETI

FOTO: Stanislav D. Břeň

KKdo navštívil fi rmu v Dašicích na začátku prázd-
nin loňského roku, mohl být letos na jaře překva-
pen, jak jdou některé věci – třeba výstavba obřího 
mrazáku – rychle. Demolice někdejšího skladu 
z 90. let minulého století začala v půlce srpna, na 
konci září skončila a vzniklo pilotové pole, kolem 
Vánoc byla hotova hrubá stavba, plášť a střecha 
a po svátcích podlaha. Na začátku roku byla umís-
těna vstupní vrata, manipulační lávka a zavě-
šeny chladírenské technologie. Se začátkem jara 
vznikly díky instalovaným regálům úzké uličky, 
poté se uváděla do provozu manipulační technika 
a 10. dubna přešel sklad do zkušebního provozu. 
O tři dny později technický ředitel společnosti 
MD logistika Milan Stránský zahájil namrazování 
haly (každých 12 hodin se snížila teplota o 1 °C), 
posléze začal návoz zboží. Tepelně izolační utěs-
nění budovy bylo potvrzeno blow testem.

Realizací stavby byl pověřen generální dodavatel, 
který pracoval s řadou subdodavatelů. Budova je 
založena na 34 základových pilotech, které sahají 
až do hloubky 7–9 metrů z důvodu nestabilního 
podloží s vysokým podílem vody. Samonosná oce-
lová konstrukce o hmotnosti 270 tun je osazena 
tepelně izolačními sendvičovými pásy o tloušťce 
200 milimetrů. Z vnější části plášť budovy těsní 
bílý trapézový plech o celkové ploše 5200 m2. 
„Důvodem pro takovou barvu exteriéru je vysoká 
odrazivost slunečních paprsků v letním období,“ 
podotýká Milan Stránský. Podlaha je řešena jako 
bezespárová, resp. v celé ploše obsahuje pouze tři 
dilatační spáry. Položeno bylo 400 m3 leštěného 
drátkobetonu s tolerancí ±0‚5 mm na 1 m.

VELMI POMALÝ OBĚH
Pro základní představení několik čísel: Sklad má 
4256 paletových pozic, jeho rozměry jsou 51 x 41 m 
a čistá výška 13 m. Skladovat lze na ploše přibližně 
2100 m2, objem vzduchu k vymrazování dosahuje 
téměř 27 000 „kubíků“. Sklad lze namrazit i na 
−24 °C, běžná teplota se však bude pohybovat 
okolo −20 °C. Halu lze obsluhovat z jedné rampy, 
což může na první pohled působit jako nedosta-
tečné. „Z pohledu ABC analýzy zde budeme sklado-
vat spíše béčkové a céčkové artikly, a to majoritně 
pro jednoho klienta,“ vysvětluje Filip Žiačik. Podle 
něj bude v hale probíhat především naskladňování 
a vyskladňování celopalet s nižší obrátkou, tudíž je 
jedna univerzální rampa dostatečná.

C9. To je název nového mrazírenského 
skladu, který byl před pár týdny uveden do 
zkušebního provozu v logistickém areálu 
společnosti MD logistika v Dašicích. „Na 
základě dlouhodobé spolupráce a naší kva-
lity jsme vnímali poptávku od zákazníků, 
zda máme k dispozici další mrazák. Udělali 
jsme si detailní analýzu, ekonomický propo-
čet a společně s akcionáři si odsouhlasili, 
že do toho půjdeme,“ říká Filip Žiačik, pro-
vozní ředitel společnosti. Podle kalkulací 
vychází návratnost investice na přibližně 
10 až 13 let.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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„Většina pro jednoho 
klienta“

Nový mrazák pojme z 90 procent zboží od 
jednoho klienta a počítáme spíše s nižší 
obrátkovostí, proto jsme volili jako optimální 
jedna univerzální vrata. Vzhledem k tomu, 
že budova je propojena se stávajícím kom-
plexem, budeme moci velmi efektivně aloko-
vat zaměstnance podle aktuální potřeby pro 
manipulace jako zaskladňování či vyskladňo-
vání celopalet, případně picking.

FILIP ŽIAČIK
provozní ředitel

MD logistika

nologie. V případě výrazného teplotního výkyvu jde 
signál do řídicího systému strojovny a zároveň na 
mobilní telefon technického ředitele. Ten je scho-
pen zkontrolovat nebo upravit hodnoty na dálku; 
pokud to nelze, vyráží na místo servisní fi rma.

V souvislosti s otevřením nového skladu byl 
o zhruba třetinu navýšen výkon stávající strojovny. 
Odpadním teplem se vytápí podloží mrazírny 
(v něm je nataženo 6‚5 kilometru trubek podlaho-
vého topení) a také šatny zaměstnanců.

OBRATNÉ SYSTÉMOVÉ VOZÍKY
Výběrové řízení na dodávku vozíků s mrazíren-
skou úpravou vyhrála Toyota Material Handling 
CZ. Výhodou vítěze byla mj. dlouhodobá spo-
lupráce se zákazníkem a přítomnost servisu 
v podobě rezidentního technika přímo v provozu. 
V hale jsou provozovány dva nízkozdvižné vozíky 
BT Levio LPE 250 se stupačkou a posilovačem 
řízení pro rychlý horizontální transport. Klíčové 
stroje pro manipulaci představují dva vozíky do 
úzkých uliček BT Vector VCE 150A. Vozíky mají 
mrazírenskou úpravu pro práci při teplotách až do 
−35 °C. Systémový vozík je veden uličkami díky 
indukčnímu kabelu. Vzhledem k předpokládané 
neměnnosti rozvržení uliček může být indukce 
napevno v podlaze.

Klíčovým požadavkem zákazníka bylo uskladnit 
v nové hale co nejvíce palet a nemrazit vzduch. 
Řešení s velmi úzkými uličkami posílené navíc 
obratností modelu BT Vector, který díky řešení 
s kloubem potřebuje výrazně méně prostoru pro 
přejíždění mezi jednotlivými uličkami regálového 
systému, umožňuje uskladnit o desítky palet více 
ve srovnání s běžným systémovým vozíkem, a lépe 
tak využít dostupnou plochu i výšku skladu. Mani-
pulační technika je napojena na systém pro řízení 
fl otil I-Site a vozíky mají také radar, který signali-
zuje překážku. Model BT Vector disponuje dlouhou 
výdrží baterie díky systému Advanced Lifting Sys-
tem, který redukuje spotřebu energie pro zdvih celé 
kabiny i nákladu, a stabilizací při práci ve výšce.

Při vyskladnění se pohyb zboží ze skladu orientuje 
podle požadavků oddělení dopravy na seskupování 

Samotný sklad má předsazenou příjmovou/výdejo-
vou zónu pro 33 palet, která je chlazena na tep-
lotu těsně pod bodem mrazu. Sendvičová vrata pro 
vykládku/nakládku z kamionu jsou na vnější straně 
opatřena nafukovacím límcem. „Tento se nafoukne 
po zadokování kamionu, tím dojde k utěsnění, čímž 
jsou minimalizovány úniky chladu,“ vysvětluje 
Milan Stránský. V manipulační zóně se zboží pře-
kontroluje, případně opatří identifi kačními znaky. 
Poté se přesune skrze rychloběžná fóliová vrata 
do prostoru samotného skladu nebo z něj.

Sklad je poměrně unikátní v tom, že nemá žádný 
vnitřní sloup a jedná se o samonosnou konstrukci. 
Mohl tak být stoprocentně využit pro osazení sta-
cionárními regály, kdy se na jedno paletové místo 
počítalo se standardním zatížením 1 t. Instalovaná 
světla LED snižují spotřebu elektrické energie 
a oproti klasickým svítidlům zároveň vykazují nižší 
tepelný výkon vydávaný do okolí. Ve skladu ve výši 
3 m se nacházejí teplotní čidla kalibrovaná na chy-
bovost 0‚01 °C, která jednak zaznamenávají tep-
lotu a jednak slouží k řízení chladicího výkonu tech-

jednotlivých zákazníků k nakládkám a jejich časů 
přistavování do zón ve stávající mrazírenské hale 
či nové hale.

PRVNÍ HYBRIDNÍ KONDENZÁTOR
Zajímavé je strojní zázemí napojené na první hyb-
ridní kondenzátor na čpavek v České republice 
(kombinace kondenzování v suché i vlhké podobě) 
značky Jaeggi s úctyhodným výkonem 2525 kW. 
„Má podstatně lepší velikost teplosměnné plochy 
než odpařovací kondenzátory,“ vysvětluje Milan 
Stránský. 

Čtvrtého května se v Dašicích konalo slavnostní 
předání skladu do provozu. Možná si to za čas 
zopakují znovu. Potenciál Dašic roste s budová-
ním silnice R35 a konstantní poptávkou na trhu 
nejen po mrazírnách. „Nechci zatím prozrazovat 
nic bližšího, ale všeobecně mohu říci, že klienti 
nás stále poptávají,“ nechává Filip Žiačik v závěru 
nezodpovězenou otázku, zda MD logistika chystá 
další stavbu. Otázka tak možná nezní ani tak zda, 
ale spíš kdy se tak stane.

Chcete vidět, jak to vypadá v novém mrazáku 
MD logistiky v Dašicích? Navštivte zpravodajský 

web o logistice www.systemylogistiky.cz a rubriku 
Fotogalerie.
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NÍZKÁ OBRÁTKA 
V ÚZKÝCH ULIČKÁCH
PŘI MINUS
ČTYŘIADVACETI

FOTO: Stanislav D. Břeň

KKdo navštívil fi rmu v Dašicích na začátku prázd-
nin loňského roku, mohl být letos na jaře překva-
pen, jak jdou některé věci – třeba výstavba obřího 
mrazáku – rychle. Demolice někdejšího skladu 
z 90. let minulého století začala v půlce srpna, na 
konci září skončila a vzniklo pilotové pole, kolem 
Vánoc byla hotova hrubá stavba, plášť a střecha 
a po svátcích podlaha. Na začátku roku byla umís-
těna vstupní vrata, manipulační lávka a zavě-
šeny chladírenské technologie. Se začátkem jara 
vznikly díky instalovaným regálům úzké uličky, 
poté se uváděla do provozu manipulační technika 
a 10. dubna přešel sklad do zkušebního provozu. 
O tři dny později technický ředitel společnosti 
MD logistika Milan Stránský zahájil namrazování 
haly (každých 12 hodin se snížila teplota o 1 °C), 
posléze začal návoz zboží. Tepelně izolační utěs-
nění budovy bylo potvrzeno blow testem.

Realizací stavby byl pověřen generální dodavatel, 
který pracoval s řadou subdodavatelů. Budova je 
založena na 34 základových pilotech, které sahají 
až do hloubky 7–9 metrů z důvodu nestabilního 
podloží s vysokým podílem vody. Samonosná oce-
lová konstrukce o hmotnosti 270 tun je osazena 
tepelně izolačními sendvičovými pásy o tloušťce 
200 milimetrů. Z vnější části plášť budovy těsní 
bílý trapézový plech o celkové ploše 5200 m2. 
„Důvodem pro takovou barvu exteriéru je vysoká 
odrazivost slunečních paprsků v letním období,“ 
podotýká Milan Stránský. Podlaha je řešena jako 
bezespárová, resp. v celé ploše obsahuje pouze tři 
dilatační spáry. Položeno bylo 400 m3 leštěného 
drátkobetonu s tolerancí ±0‚5 mm na 1 m.

VELMI POMALÝ OBĚH
Pro základní představení několik čísel: Sklad má 
4256 paletových pozic, jeho rozměry jsou 51 x 41 m 
a čistá výška 13 m. Skladovat lze na ploše přibližně 
2100 m2, objem vzduchu k vymrazování dosahuje 
téměř 27 000 „kubíků“. Sklad lze namrazit i na 
−24 °C, běžná teplota se však bude pohybovat 
okolo −20 °C. Halu lze obsluhovat z jedné rampy, 
což může na první pohled působit jako nedosta-
tečné. „Z pohledu ABC analýzy zde budeme sklado-
vat spíše béčkové a céčkové artikly, a to majoritně 
pro jednoho klienta,“ vysvětluje Filip Žiačik. Podle 
něj bude v hale probíhat především naskladňování 
a vyskladňování celopalet s nižší obrátkou, tudíž je 
jedna univerzální rampa dostatečná.

C9. To je název nového mrazírenského 
skladu, který byl před pár týdny uveden do 
zkušebního provozu v logistickém areálu 
společnosti MD logistika v Dašicích. „Na 
základě dlouhodobé spolupráce a naší kva-
lity jsme vnímali poptávku od zákazníků, 
zda máme k dispozici další mrazák. Udělali 
jsme si detailní analýzu, ekonomický propo-
čet a společně s akcionáři si odsouhlasili, 
že do toho půjdeme,“ říká Filip Žiačik, pro-
vozní ředitel společnosti. Podle kalkulací 
vychází návratnost investice na přibližně 
10 až 13 let.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Případová studie č. 208
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PETR ŠVEJNOHA 
OBCHODNÍ ŘEDITEL, STOW

Poloautomatizovaný systém zaručuje nejvyšší 
možnou hustotu skladování podobně, jako 
tomu je u vjezdových regálů nebo regálů po-
jízdných. Výhodou oproti vjezdovému regálu 
je vyšší množství artiklů, které je možné do 
zastavěného prostoru uskladnit. Na každé 
úrovni v každém kanálu může být jiný druh 
zboží. Obsluha může snadno změnit systém 
LIFO na FIFO a naopak. Radio shuttle funguje 
nezávisle na počtu drah a jejich hloubce. Jeden 
radio shuttle se počítá pro zhruba tisíc palet 
při běžné obrátkovosti palet. Radioshuttle je 
vhodný tam, kde se vychystává nebo zakládá 
větší množství palet do jedné úrovně v kanálu. 
Samozřejmě, čím více radio-shuttlů fi rma pro 
manipulaci použije, tím rychlejší bude mít do 
určité míry zakládání či vychystávání.

ZOHLEDŇUJTE CELKOVÉ NÁKLADY, 
NE JEN POŘIZOVACÍ CENU
Systém, který funguje i ve skladech s řízenou tep-
lotou, má podstatný vliv na zvýšení efektivity skla-
dování, protože zatímco shuttle zaskladňuje nebo 
vyskladňuje paletu, manipulační technika může ve 
stejnou chvíli vykonávat jinou činnost. Dokonce je 
možné dosáhnout úspory z hlediska potřebného 
počtu manipulační techniky. Při výběru je tedy nut-
né brát předem v úvahu nejen pořizovací cenu, ale 
zaměřit se na celkové provozní náklady provozu, 
které vzniknou po implementaci systému.

S EFEKTIVITOU ÚZCE SOUVISÍ I ÚROVEŇ 
AUTOMATIZACE VE SKLADU
Z praxe můžeme uvést příklad řešení ve společnos-
ti PVB Kuraray Trosifol, kdy spolu v inteligentním 
materiálovém toku v kanálovém skladu komunikují 
poloautomatické satelitní vozíky (shuttle) s auto-
matickými vysokozdvižnými vozíky s výsuvným zve-
dacím zařízením. Při využití automatických vozíků 
pro manipulaci odpadá placení pracovní síly. Samo-
zřejmě automatizace je podstatně nákladnějším 
řešením, čili vše je otázkou kalkulací a zhodnocení 
doby návratnosti investice. Každopádně při auto-
matizaci je v rámci popisovaného příkladu centrál-
ním řídicím místem inteligentní koncepce materiá-
lových toků počítač řízení skladu. Ten komunikuje 
s počítačem řízení vozíků, satelitními vozíky, počí-
tačem řízení materiálových toků a systémem řízení 
kvality. Zodpovídá za veškerý pohyb zboží a vozíků 
a hlásí příjem zboží a expedici nadřazenému sys-
tému – kompletně a v reálném čase. Procesy ve 
skladu se automaticky ukládají v IT systému. Tím je 
zajištěna transparentnost a zpětná sledovatelnost 
všech procesů.

INZERCE

TANKOVÁNÍ MÝTO ONLINE SLUŽBY REFUNDACESERVIS VOZIDEL

Správná kombinace  
se vždy vyplatí!  
Tankování a refundace daní – nepřemožitelné 
duo pro lepší tok financí.
Bezhotovostní platby v rozsáhlé síti více než 
46 500 čerpacích stanic a vratky DPH či spotřební 
daně, to jsou služby z široké nabídky DKV, díky 
kterým ušetříte hned dvakrát.  

*  Platí pouze pro tankování 
mimo Českou republiku.

Zvolte evropskou jedničku v tankovacích 
kartách a vyžádejte si nabídku na míru ještě 
dnes: www.dkv-euroservice.com/cz.
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litru*
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Jedním z efektivních způsobů vysokohustotního skladování je využívání radio shuttle 
systémů. Toto řešení je vhodné zejména pro skladování stejného typu zboží, které je 
vyráběno ve velkých objemech.

Článek připravil Petr Neckař

VYSOKOHUSTOTNÍ 
SKLADOVÁNÍ
Systém je vhodný pro 
skladování velkého 
množství stejných 
produktů v dané 
regálové řadě.

HLOUBKA REGÁLU 
JE NEOMEZENÁ
Regály pro tento typ 
vysokohustotního 
skladování je možné 
postavit přesně podle 
potřeb fi rmy. Bývá tak 
zpravidla maximálně 
efektivně využit 
prostor.

SYSTÉM PŘINÁŠÍ 
ÚSPORY
Protože systém se 
satelitními nosiči 
nákladu (shuttle) 
umožňuje současné 
provádění dvou 
operací (satelitní 
vozík pracuje 
uvnitř regálového 
systému a řidič 
vysokozdvižného 
vozíku vně regálového 
systému), je možné 
dosáhnout výrazných 
časových i fi nančních 
úspor.

PPrincip tohoto řešení je velmi jednoduchý: díky vy-
užití „vozíku“ radio shuttle, na který jsou pomocí 
vysokozdvižného vozíku umísťovány palety, systém 
zaskladňuje tyto palety v jednotlivých regálových 
řadách. Tento proces je řízen dálkovým ovládáním 
z vozíku. Shuttle je mezi regálovými řadami přemís-
ťován rovněž vysokozdvižným vozíkem. Výhodou 
celého řešení je skutečnost, že na malé ploše za-
skladníte velké množství palet.

ÚSPORA MÍSTA DÍKY ELIMINACI 
PRACOVNÍCH ULIČEK
Mezi regály nejsou manipulační uličky, což významně 
šetří prostor. Na stejné ploše je tak možné skladovat 
více palet. Bezuličkové skladování je jednodušší pro 

Benchmarking: č. 153

RADIO SHUTTLE SYSTÉMY: 
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO 
VYSOKOHUSTOTNÍ SKLADOVÁNÍ
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obsluhu, provozně levnější, určený prostor lze maxi-
málně efektivně využít. Tento způsob skladování je 
vhodný v případech, kdy není nutný okamžitý přístup 
ke každé paletě. Systémy jsou využívány fi rmami jak 
v potravinářském průmyslu, tak v dalších logistických 
skladech. Nejde však jen o úsporu místa, ale také 
o podstatné zvýšení bezpečnosti ve skladu. Skladník 
totiž nemanipuluje palety do regálových pozic, pouze 
je zakládá na shuttle. Ten se v regálech pohybuje ve 
speciálních drahách. Je tedy podstatně eliminován 
pohyb manipulační techniky ve skladu. Jednotlivé 
shuttle systémy se liší podle výrobců, každopádně 
se doporučuje oslovit více potenciálních dodavatelů 
a zjistit jejich konkrétní podmínky a možnosti jednot-
livých systémů. Zajímat se kromě rychlosti vysklad-
nění a zaskladnění můžete například o to, jakým způ-
sobem je shuttle nabíjen, jak dlouho trvá nabíjení, 
jakým způsobem se ovládá apod.
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Správná kombinace  
se vždy vyplatí!  
Tankování a refundace daní – nepřemožitelné 
duo pro lepší tok financí.
Bezhotovostní platby v rozsáhlé síti více než 
46 500 čerpacích stanic a vratky DPH či spotřební 
daně, to jsou služby z široké nabídky DKV, díky 
kterým ušetříte hned dvakrát.  

*  Platí pouze pro tankování 
mimo Českou republiku.

Zvolte evropskou jedničku v tankovacích 
kartách a vyžádejte si nabídku na míru ještě 
dnes: www.dkv-euroservice.com/cz.
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30 centů 
na každém 
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Jedním z efektivních způsobů vysokohustotního skladování je využívání radio shuttle 
systémů. Toto řešení je vhodné zejména pro skladování stejného typu zboží, které je 
vyráběno ve velkých objemech.

Článek připravil Petr Neckař
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množství stejných 
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regálové řadě.
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dosáhnout výrazných 
časových i fi nančních 
úspor.

PPrincip tohoto řešení je velmi jednoduchý: díky vy-
užití „vozíku“ radio shuttle, na který jsou pomocí 
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řadách. Tento proces je řízen dálkovým ovládáním 
z vozíku. Shuttle je mezi regálovými řadami přemís-
ťován rovněž vysokozdvižným vozíkem. Výhodou 
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obsluhu, provozně levnější, určený prostor lze maxi-
málně efektivně využít. Tento způsob skladování je 
vhodný v případech, kdy není nutný okamžitý přístup 
ke každé paletě. Systémy jsou využívány fi rmami jak 
v potravinářském průmyslu, tak v dalších logistických 
skladech. Nejde však jen o úsporu místa, ale také 
o podstatné zvýšení bezpečnosti ve skladu. Skladník 
totiž nemanipuluje palety do regálových pozic, pouze 
je zakládá na shuttle. Ten se v regálech pohybuje ve 
speciálních drahách. Je tedy podstatně eliminován 
pohyb manipulační techniky ve skladu. Jednotlivé 
shuttle systémy se liší podle výrobců, každopádně 
se doporučuje oslovit více potenciálních dodavatelů 
a zjistit jejich konkrétní podmínky a možnosti jednot-
livých systémů. Zajímat se kromě rychlosti vysklad-
nění a zaskladnění můžete například o to, jakým způ-
sobem je shuttle nabíjen, jak dlouho trvá nabíjení, 
jakým způsobem se ovládá apod.
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V rámci poskytování logistických řešení 
zajišťují provideři nezřídka i celní služ-
by. Jde především o odbavení leteckých 
a námořních zásilek jak při exportu, tak 
i importu zboží ze třetích zemí, a to podle 
požadavku klientů v příslušném celním 
režimu. Tito poskytovatelé nabízejí zpra-
vidla i možnost dočasného uskladnění zá-
silek podléhajících celnímu řízení.

Článek připravil David Čapek

Se zavedením nového Celního kodexu EU, platného 
od 1. května 2016, se změnila i tuzemská legislativa. 
Cílem je menší administrativní zátěž pro hospodář-
ské subjekty a rovněž vytvoření elektronického pro-
středí pro cla a obchod prostřednictvím moderních 
nástrojů a technologií. Vyvíjejí a implementují se tak 
nové informační systémy řešící problematiku cel.

„Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ze strany 
celních orgánů došlo též k posílení následné dohle-
dové činnosti realizovaných celních prohlášení. To 
v praxi znamená, že jsou veškerá celní prohlášení 
následně kontrolována zejména z pohledu správ-
nosti popisu zboží a správnosti použitého sazební-
ho zařazení na dané zboží,“ vysvětluje Milan Kácl, 
vedoucí celní deklarace ve společnosti DHL Global 
Forwarding CZ. Poskytovatel celního zastoupení má 
proto být zkušený a ke každému celnímu prohlášení 
přistupovat odpovědně, aby se vyhnul případným 
postihům ze strany celních orgánů. Ty pak mají do-
pad nejen na něj, ale i na zastupovaného klienta.

Při výběru celního zastoupení by rozhodujícím fak-
torem neměla být jen cena za služby. Ti celní zá-
stupci, kteří kladou důraz na kvalitu, se nechávají 
certifi kovat celním úřadem, aby získali osvědčení 

CELNÍ ZASTOUPENÍ 
VE FORMĚ SERVISU

Využívá vaše 
společnost služby 

celního zástupce? 
Jste s nimi 

spokojeni?

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

hodnotě, balení, původu a klasifi kaci zboží, dále 
informace o osobách a dopravních prostředcích 
účastnících se dané transakce. Všechny tyto pod-
klady musí celnímu zástupci poskytnout dovozce 
nebo vývozce zboží.

Samostatnou otázkou je pak i zajištění celního dlu-
hu a platba cla. I tuto oblast by měl mít dovozce či 
vývozce vyřešenou – jako možná cesta se nabízí 
právě využití služeb celního zástupce.

AEO (oprávněný hospodářský subjekt). S tímto cer-
tifi kátem pak souvisejí i různá povolení pro celní od-
bavení, jimiž celní zástupce disponuje. Dalším vodít-
kem pro správnou volbu mohou být počty poboček 
a variabilita nabízeného servisu. V neposlední řadě 
pak i reference daného celního zástupce a to, které 
fi rmy zastupuje.

Předpokladem úspěšné spolupráce mezi vývozci 
nebo dovozci na jedné straně a celním zástupcem 
na straně druhé je komunikace. „V prvé řadě by 
měl celní zástupce pochopit, co dovozce a vývozce 
potřebuje a jaká jsou jeho očekávání. Dále by měl 
celní zástupce umět vysvětlit, jaký servis z oblasti 
celních služeb je pro dovozce a vývozce nejvhod-
nější a jakým způsobem jej bude celní zástupce 
poskytovat,“ konstatuje Milan Kácl. Důležité je mít 
vyjasněnou spolupráci i po legislativní stránce, tj. 
uzavřít příslušnou komisionářskou či mandátní 
smlouvu, případně plnou moc.

Opomenout nelze ani sdílení relevantních informa-
cí. Jak upřesňuje Lucie Svobodová, generální ředi-
telka společnosti Gefco Forwarding, požadovány 
jsou především přesné údaje o druhu, množství, 
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43

Praxe
Bureau Veritas spojuje síly s fi rmou Schutter Group. 
Více na www.systemylogistiky.cz.â

„Nezbytností je technické vybavení 
i certi� kace“

Vzhledem k tomu, že existuje tlak na podávání celních prohlášení elektronic-
kou cestou, nejlépe za použití zjednodušených celních postupů, je potřeba mít 
pro zajištění tohoto servisu potřebné softwarové i hardwarové vybavení. Též být 
řádně certifi kován celním orgánem, aby hospodářský subjekt mohl využívat tím-
to orgánem poskytovaná zjednodušení. Tím vším by měl kvalitní celní zástupce 
disponovat.

MILAN KÁCL
vedoucí celní deklarace

DHL Global ForwardingCZ

Benchmarking: č. 153
SKLADOVÁNÍ BEZ ČETNÝCH MANIPULAČNÍCH ULIČEK

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých různými společnostmi.

Specifi kace:
Radio shuttle – kanálový 
skladovací systém

VÝROBCE REGÁLU: Jungheinrich AG SSI Schäfer STILL ČR EAB

VÝROBCE SYSTÉMU 
SHUTTLE:

Jungheinrich AG SSI Schäfer STILL ČR EAB

DODAVATEL V ČR: Jungheinrich (ČR) SSI Schäfer Systems International STILL ČR Toyota Material Handling CZ

WEB ZASTOUPENÍ 
V ČR: 

www.jungheinrich.cz www.ssi-schaefer.cz www.still.cz www.toyota-forklifts.cz

FACEBOOK: www.facebook.com/

junghenrichcesko

www.facebook.com/SSI.

SCHAEFER.EN/

neuvedeno neuvedeno

NÁZEV 
POPISOVANÉHO 
MODELU 
PALETOVÉHO VOZÍKU 
(SYSTÉMU SHUTTLE): 

UPC  (Under Pallet Carrier)

IPC (In Pallet Carrier)

Schäfer Orbiter System /SOS/ STILLPalletShuttle RS150

RYCHLOST BEZ 
ZATÍŽENÍ (m/s):

0,944 1 0,96 1,1

RYCHLOST SE 
ZATÍŽENÍM (m/s):

1,056 0,6 0,72 0,7

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 
(kg):

1500 1500 1500 1500 (1800)

MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ 
PŘI OKOLNÍ NEJNIŽŠÍ 
TEPLOTĚ VE SKLADU 
(°C):

do –30 do –28 do 5 do –30

TYP BATERIE: 2x 12 / 58 V/Ah žádné baterie bezúdržbová baterie (lithium iron 

phosphate)

gelová (PB acid-gel) nebo Li-Ion

DOBA NABÍJENÍ 
BATERIE NA 100 % 
(hod.)

5 Díky technologii nabíjení Power Cap 

nejsou pro běžný provoz potřeba 

žádné baterie. 

4,5/5,5 hod. při 60% vybití 8

MOŽNOST 
AUTOMATICKÉHO 
POČÍTÁNÍ 
MANIPULOVANÝCH 
PALET (ano/ne):

ano ano ano ano

CENA JEDNOHO 
POPISOVANÉHO 
ZAKLADAČE 
SHUTTLE OD 
(v Kč bez DPH, cena 
bez regálů):

neuvedeno 27 000 eur neuvedeno neuvedeno
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ZZejména doprava se dnes stále neobejde bez zne-
čištění. Současné technologie až na výjimky neu-
možňují zcela bezemisní provoz tak, aby bylo možné 
zároveň konkurenceschopně podnikat. Velké změ-
ny nás stále čekají, mnohé jsme ale už uskutečnili. 
Když se vezmou emise u současných nákladních 
vozů a srovnají se s tím, co bylo standardem před 
dvaceti lety, došlo k naprosto razantnímu zlepšení. 
Bonifi kace vozů splňujících nejpřísnější ekologic-
ké normy vykonala své. Dokonce se zdá, že větší 
problém v tomto pohledu dnes představu-
jí spíše osobní vozy, které v reálném 
provozu překračují normy až mno-
honásobně. Do budoucna nás 
v dopravě čeká zřejmě přechod 
k elektrickému pohonu a s ur-
čitým zpožděním k palivovým 
článkům.

Mnoho se děje také v de-
velopmentu budov – i když 
málokdo si při pronájmu či 
výstavbě skladu stanoví jako 
prvořadý cíl snížení ekologické 
náročnosti, je zjevné, že zpřísňu-
jící se předpisy a snaha o úsporu 
energie vykonaly své. Stále více budov 
aspiruje například na získání náročnějších 
stupňů certifi kací BREEAM nebo LEED.

Je třeba uznat, že některé „ekologické“ počiny jsou 
spíše marketingovým tahem – například v posled-
ním roce se doslova roztrhl pytel se zaváděním 
elektromobilů do fl otil. Ale na druhou stranu je 
třeba přiznat i upřímnou snahu některých fi rem 
postupovat ekologicky. Už se objevují dokonce 
plány některých největších fi rem na zcela beze-
misní logistiku. Díky efektivitě mohou fi rmy dosáh-
nout i ekologických úspor. Tvrdí to Tomáš Martoch, 
koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, který 
se v rámci této platformy věnuje podpoře zavádě-
ní principů spolupráce v dodavatelském řetězci 
a o programu Lean and Green v logistice, jenž je 
zaměřen na snižování emisí CO2, bude mluvit i na 
blížícím se kongresu EASTLOG. Podívejme se na 
několik aktuálních počinů.

HLEDÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ
Společnost ESA logistika zařazuje od roku 2010 do 
své distribuční fl otily vozy na CNG. Včasnou výmě-
nou vozového parku dbá na to, aby vozidla splňo-
vala nejvyšší normy EURO, aktuálně více než 80 % 
jejího fl eetu splňuje normu EURO 5 a vyšší. Využívá 
také velkokapacitní „XXL soupravy“, které převezou 
více zboží než běžné soupravy při stejné emisní zá-
těži pro okolí.

Trend zelené logistiky je blízký například také spo-
lečnosti Yusen Logistics (Czech). Jak říká senior 
business development manager této fi rmy Hynek 
Staněk, jednou z cest je hledání alternativních zdro-
jů paliv: pro pohon vozidel (tahačů i fl otil osobních 
vozů) je to např. zmíněné CNG, v lodní dopravě je 
to mimo jiné snaha o využívání síly větru a solární 
energie. Druhou cestou je multimodální přeprava 
s cílem přesunutí objemů ze silnice na vlak a loď.

CNG USPOŘÍ I SNÍŽÍ HLUK
S ekologickým CNG se setkáváme i v segmentu ma-
nipulační techniky, kdy je benefi tem nejen snížení 
nákladů, ale i hlučnosti. „Osobně se mi líbí chytrá 
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řešení, která jsou ekologická, a ještě navíc přinášejí 
úspory. Příkladem je pohon manipulační techniky 
na stlačený zemní plyn, kdy náklady na pohonné 
hmoty v porovnání s motorovou naftou klesnou 
u vozíků na polovinu a ve fi rmě se citelně zlepší 
životní prostředí, téměř zcela vymizí emise pevných 
částic a sníží se hluková zátěž,“ popisuje Jindřich 
Kotyza, jednatel Linde Material Handling Česká re-
publika. Příklad jiného řešení, také ekologického, 
jsou regenerace a revitalizace trakčních baterií pro 

elektrické vozíky. Firmy ušetří za nákup no-
vých trakčních baterií a zátěž životního 

prostředí se sníží o likvidaci olova 
a kyseliny z vyřazovaných baterií 

a s tím spojené logistiky.

Nezapomínejme ani na elek-
tromobily. Například nizo-
zemská národní poštovní 
a doručovací služba PostNL 
v březnu oznámila, že bude vy-
užívat plně elektrické dodávky 

s nulovými emisemi od společ-
nosti Voltia. V březnu Voltia také 

pronajala tři elektrické dodávky 
do užívání společnosti Direct Parcel 

Distribution SK a tři na míru vyrobené 
elektrické dodávky rakouské společnosti Scha-

chinger Logistik.

TAKÉ DEVELOPEŘI UŽ „MYSLÍ ZELENĚ“
Téma ekologie se týká i developmentu. U develope-
rů se to projevuje už tím, že staví logistické parky 
v těsné blízkosti dálnic, aby kamiony nezatěžovaly 
zbytečně prostředí více, než je nutné. Pak je zde zřej-
má snaha o snižování energetické náročnosti bu-
dov. „Roli hraje světlá výška skladů, kdy při vyšší výš-
ce, 12 metrů, můžeme použít méně světel, protože 
se s rostoucí výškou zvětšuje světelný kužel a s ním 
i osvětlovaný prostor. Naše sklady projektujeme se 

„SROVNÁNÍ EMISÍ 
SOUČASNÝCH 

NÁKLADNÍCH VOZŮ SE
SE STANDARDEM PŘED 

20 LETY UKAZUJE 
RAZANTNÍ 

ZLEPŠENÍ.“
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Retail Business Mixer hodnotím jako jedinečnou příležitost se v hektickém 
pracovním tempu zastavit a užít si příjemný večer s našimi klienty i možnost 
navázat v této neformální a uvolněné atmosféře kontakty nové. Libí se mi, 
že se propojuje zábavný program s charitativním rozměrem večera.
Marián Budzel, 
sales & customer relations director, Raben Logistics Czech
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INZERCE

zesílenými stěnami, vzduchotěsnými okny a vraty 
a s izolovanými můstky, spotřebujeme pak méně 
energie při jejich vytápění,“ uvádí Tomáš Míček, ředi-
tel P3 pro Českou republiku. Trendem je i umísťování 
fotovoltaických článků na střechy skladů.

ROLI HRAJÍ I MALIČKOSTI
Ekologicky lze myslet i „v malém“. Například vede-
ní přeloučského závodu na výrobu automobilových 
zamykacích systémů KIEKERT-CS fi nančně motivuje 
zaměstnance k tomu, aby přinášeli inovativní návr-
hy znamenající úspory, mimo jiné v oblasti ekolo-
gie. Jednu ze zaměstnankyň napadlo, že by fi rma 
mohla na vodovodní baterie namontovat spořiče 
vody a tím ušetřit. Firma díky tomu šetří za vodu, 
pracovnice byla odměněna.

Myslet ekologicky neznamená pouze pořídit fl otilu 
ekologických vozidel, ale například třídit odpad nebo 
šetřit energie v kancelářích. Každý můžeme začít 
u sebe. A co vy? Myslíte ve vaší fi rmě ekologicky?

Žhavé téma

Provozování tahačů i manipulační techniky s CNG pohonem, nasazování elektric-
kých užitkových vozidel do dep místo dieselových dodávek, využívání gigalinerů 
v přepravách, ale i implementace štíhlé výroby. To vše patří mezi principy zelené 
logistiky. Co je ekologické, je mnohdy i ekonomicky výhodné.

Článek připravil Petr Neckař

KOMU V LOGISTICE
JE VLASTNÍ TÉMA

EKOLOGIE?
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Renata Švecová v datech

2007  Ukončila studium ČVUT. Věnovala se oboru 
management a ekonomika v dopravě. 2008  Dispečer dopravy a skladu. To byla její první 

pracovní pozice po ukončení studia. 2012  Začala pracovat jako logistik ve fi rmě 
LLENTAB. Chtěla pracovat v logistice, 
tuto práci si sama našla na Jobs.cz.

sklad a podobně. Ve čtvrtek a v pátek pak připravuje pod-
klady pro řádné převzetí materiálu na jednotlivých stavbách 
a předává informace o konkrétních vykládkách.

Při její práci je nutný důraz na přesné plánování. Musí 
být velmi efektivní. Kdyby kamion s potřebným nákla-
dem nepřijel na staveniště včas, vznikly by prostoje. 
Firma totiž zajišťuje dodávky na staveniště v režimu JIT, 
vše tedy musí být do detailu zorganizováno, aby nikde 
nevznikly ztrátové časy, které by zároveň znamenaly 
fi nanční ztráty. Nejen vzhledem k bezpečnosti i plá-
nování stavby ani není možné na staveništi složit tuny 
ocelových konstrukcí dříve, než je potřeba. „Zajištění 
dodávek JIT na dálku není problém. Stavby obvykle začí-
nají v pondělí a víme, že kamiony ze Švédska vyjíždějí ve 
čtvrtek nebo v pátek. Je potřeba vše pečlivě koordinovat. 
Navíc některé kamiony máme takzvaně 
mixované, to znamená, že vezou náklad 
pro různé stavby. Musí tedy přijet k nám, 
my je přeložíme a produkty prostřednic-
tvím našeho autodopravce, jehož činnost 
také koordinuji, rozvezeme na jednotlivé 
stavby,“ popisuje Renata Švecová.

Veškeré ocelové haly jsou stavěny na 
zakázku, tedy i výroba je zakázková, na 
míru. To samozřejmě práci logistika kom-
plikuje. Nejde o to přivézt stovky tun nějakých stejných 
profi lů a ty přerozdělit na jednotlivé stavby. Je potřeba, 
aby na konkrétní stavbu přijel konkrétní ocelový profi l 
s konkrétním číslem. Každý profi l je opatřen identifi kač-
ním štítkem, díky čemuž se přesně ví, pro kterou stavbu 
je určen.

ŽENY JSOU VE 
FIRMĚ NA RŮZNÝCH 
VÝZNAMNÝCH POZICÍCH
Když do fi rmy v roce 2012 nastoupila, přivítal ji převážně 
mužský kolektiv. Nicméně společnost LLENTAB byla již 
od svého založení v roce 1972 ženám vždy otevřená, 
a tak jsou ve struktuře společnosti ženy i na dalších 
významných pozicích. „Oceňuji, že znalosti logistiky, 
které jsem získala na škole, jsem zároveň mohla uplat-
nit i v praxi. Například při plánování jízd kamionů vím 
přesně, s jakými časy přestávek musím počítat, jaké 
doklady jsou potřeba atd.,“ říká Renata Švecová.

U Renaty Švecové se shromažďují poža-
davky montážníků, obchodníků i projek-
tantů, musí tedy brát podněty jednotli-
vých oddělení v potaz a reagovat na ně 
adekvátně. Její kancelář je jednou z nej-
frekventovanějších ve firmě. Veškeré 
problémy, když přijdou, se snaží s klidem 
a pohodou sobě vlastní vyřešit. Ve fi rmě 
LLENTAB si cení nejen možnosti práce 
v rámci mezinárodní korporace, ale také 
skvělého kolektivu. Renata Švecová je 

typem nekonfl iktního člověka a vždy se snaží najít kom-
promisní řešení. Cení si i vedení fi rmy, díky kterému má 
vytvořeny podmínky pro to, aby svou práci mohla zod-
povědně dělat. Má rozhodovací možnosti, je tedy kom-
petentním partnerem pro jednotlivá oddělení, umí se 
adekvátně rozhodnout i v náročných situacích.

Líbí se jí také, že pracuje ve společnosti, jejíž řešení 
stavby abnormálně nezatěžuje životní prostředí. „Když se 
klient po letech rozhodne své skladové prostory přemístit 
do jiné lokality, hala se rozebere, převeze a lze ji posta-
vit na jiném místě,“ uvádí Renata Švecová. Doplňuje, že 
fi rma myslí ekologicky. I v extrémním případě, kdy by po 
mnoha letech provozu haly byla potřeba demolice, tak 
lze ocel recyklovat roztavením v ocelárně a následně 
znovu použít při výrobě nové oceli.

RÁDA BĚHÁ, CVIČÍ TAI-ČI 
A PRACUJE NA ZAHRADĚ
Společnost LLENTAB je mezinárodní a vzhledem 
k obsahu své práce se Renata Švecová neobejde bez 
znalosti angličtiny. Ve volných chvílích se v ní navíc stále 
snaží zdokonalovat. Ráda také sportuje. V létě běhá, teď 
se začala věnovat tai-či, tedy spojení sebeobrany, sportu, 
relaxace a meditace, které má kořeny v Číně. Mezi rela-
xaci Renaty Švecové však patří nejen toto cvičení, ale 
i práce na zahradě, kterou má u domu. Manuální práce 
ji uklidňuje.

„VZHLEDEM 
K NAVAZUJÍCÍM 

PROCESŮM MUSÍM 
BÝT EFEKTIVNÍ A VŠE 
PŘESNĚ PLÁNOVAT.“

Zajímají vás další 
údaje? Zeptejte se 

Renaty Švecové.

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Zajímavosti z praxe

hal ročně je díky konstrukcím 
fi rmy LLENTAB v ČR postaveno 
(aktuálně v ČR postaveno více 
než 1000 hal).

kamionů. Tolik přeprav ze 
Švédska do ČR a SR ročně 
řeší.

tun materiálu. Zhruba tak 
těžký je celkově náklad, 
jehož dopravu ročně zařizuje 
a koordinuje.

Více 
než 100

295

5900

Žena v logistice

ZAJIŠŤUJE DODÁVKY 
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
JUST IN TIME
Renata Švecová vystudovala na ČVUT obor management 
a ekonomika v dopravě, práce ji baví. Její pracovní týden je 
poměrně pestrý. V pondělí objednává kamiony pro přepravy 
ze Švédska do ČR a SR. Základem úspěchu její činnosti 
je tak velmi přesné plánování. Úterý a středu považuje za 
administrativní dny. Řeší faktury, objednává materiál na 

Renata Švecová:
KAŽDÝ LOGISTIK MUSÍ MÍT SMYSL 
PRO PŘESNÉ PLÁNOVÁNÍ

SSpolečnost LLENTAB, která působí v osmi evropských 
zemích, se zabývá výrobou montovaných ocelových hal. 
Dodává veškeré konstrukce a opláštění hal. Samotná 
výroba probíhá ve Švédsku. Renata Švecová je jako logis-
tik odpovědná za zajištění kompletní přepravy materiálu 
ze Švédska do České republiky a na Slovensko. Sou-
časně zajišťuje logistiku dodávek materiálu na jednot-
livé stavby v ČR a SR. Řeší tedy mezinárodní i tuzemské 
přepravy. Není bez zajímavosti, že také na centrále ve 
Švédsku má logistiku na starost žena. S nadsázkou by 
se tak dalo říct, že kompletní distribuci nadnárodní spo-
lečnosti LLENTAB řídí ženy.

Renata Švecová pracuje ve společnosti LLENTAB jako logistik. V této profesi sice častěji 
pracují muži, ale jí převážně mužský kolektiv vyhovuje. Už při studiu vysoké školy byla 
na ČVUT v ročníku jednou z mála žen. V práci vyniká díky svým organizačním a komu-
nikačním schopnostem, také díky znalosti plánování přeprav.

Článek připravil Petr Neckař

Renata Švecová je zodpovědná za 
přesné a včasné dodávky ocelových 
konstrukcí a opláštění hal na 
staveniště.
FOTO: LLENTAB
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Renata Švecová v datech
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LLENTAB. Chtěla pracovat v logistice, 
tuto práci si sama našla na Jobs.cz.
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systemylogistikyREAGUJTE, DISKUTUJTE, BUĎTE VE SPOJENÍ 

Zjistěte víc:

V příspěvku na FB SL z 19/04

link: www.facebook.com/systemylogistiky

Pavel Marek

Nyní je na řadě tento rok 
investice do nového e-sho-
pového řešení nové gene-
race v řádu milionu korun. 
Věříme, že to zákazníci 
ocení a že nás to posune 
ve službách pro všechny. 
Také bychom rádi dokon-
čili rekonstrukce prostor, 
které jsme započali a kte-
ré budou k dispozici našim 
dalším divizím. Zda se roz-
hodneme uvolnit fi nanční 
prostředky pro výstavbu 
nové haly a v jakém systé-
mu, je otázkou a momen-
tálně ve stadiu informací 
a přání.

Zjistěte víc:

V příspěvku na Twitteru SL z 21/04

link: www.twitter.com/SysLogistiky

Systémy Logistiky 

Přední logističtí manažeři ne-
jsou známí herci ani zpěváci, 
aby je každý poznával na ulici, 
ale ve světě logistiky je většinou 
lidem z oboru netřeba předsta-
vovat (i když mnohdy může být 
známější jméno než tvář). Po-
znáváte někoho?

Šárka Hojdyszová 

Poznávám : )

PŘEDSTAVUJE:

TVÁŘÍ 
V TVÁŘV TVÁŘV TVÁŘ

Workshop věnovaný logistické 
podpoře výroby.

TÉMATA PRO LETOŠNÍ ROK:
•Člověk a stroj v intralogistice
•Dopravníky v moderní výrobě

• Bezpečnost automatizovaného 
logisticko-výrobního provozu

• Využití robotizace pro aplikaci 
identifikace

FACEBOOK.COM/ATOZLOGISTIKA

WWW.EASTLOG.CZ 

TRENDLOG

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

REGISTRUJTE SE NA:

TVÁŘÍ 

LIDSKÁ PRÁCE 
SEZONA  2:

TRTRT ERER NENE DNDN LDLD OLOL GOGO
17/05/2017 PRAHA

388-17_EASTLOG_autoinz_TRENDLOG_80x340.indd   1 05.05.17   14:35
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Logistika v síti

S v a č i n k a  d r o n e m ,  K L M  o  t e n d r o v á n í , 

s e l h á n í  k a m i o ň á k ů …

Na sociálních sítích a webu redakce Systémů Logistiky se mluvilo o příloze e-commer-
ce, setkání Klubu logistických manažerů na téma tendrování, budoucnosti logistiky, jak 
byla představena na Toyota Demo Days, nebo rozšíření služby Kolonial.cz.

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Panna Vorlová

Tak na takovouhle sváču bude same-day delivery 
asi potřeba…

Zjistěte víc:

V článku 18/04 na webu SL

link: www.systemylogistiky.cz

Panna Vorlová

Už se těším, až všichni budeme mít růz-
né ceny. To se na Heurece zblázní...

Martin Pilous

Na Heuréce se to nijak neprojeví, slevu 
dává přímo e-shop.

Zjistěte víc:

Podívejte se na video z 22/04 na FB SL

link: www.facebook.com/systemylogistiky
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byste ale měli při výběru sledovat? 
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Žhavé téma

ZZejména doprava se dnes stále neobejde bez zne-
čištění. Současné technologie až na výjimky neu-
možňují zcela bezemisní provoz tak, aby bylo možné 
zároveň konkurenceschopně podnikat. Velké změ-
ny nás stále čekají, mnohé jsme ale už uskutečnili. 
Když se vezmou emise u současných nákladních 
vozů a srovnají se s tím, co bylo standardem před 
dvaceti lety, došlo k naprosto razantnímu zlepšení. 
Bonifikace vozů splňujících nejpřísnější ekologic-
ké normy vykonala své. Dokonce se zdá, že větší 
problém v tomto pohledu dnes představu-
jí spíše osobní vozy, které v reálném 
provozu překračují normy až mno-
honásobně. Do budoucna nás 
v dopravě čeká zřejmě přechod 
k elektrickému pohonu a s ur-
čitým zpožděním k palivovým 
článkům.

Mnoho se děje také v de-
velopmentu budov – i když 
málokdo si při pronájmu či 
výstavbě skladu stanoví jako 
prvořadý cíl snížení ekologické 
náročnosti, je zjevné, že zpřísňu-
jící se předpisy a snaha o úsporu 
energie vykonaly své. Stále více budov 
aspiruje například na získání náročnějších 
stupňů certifikací BREEAM nebo LEED.

Je třeba uznat, že některé „ekologické“ počiny jsou 
spíše marketingovým tahem – například v posled-
ním roce se doslova roztrhl pytel se zaváděním elek-
tromobilů do flotil. Ale na druhou stranu je třeba při-
znat i upřímnou snahu některých firem postupovat 
ekologicky. Už se objevují dokonce plány některých 
největších firem na zcela bezemisní logistiku. Díky 
efektivitě mohou firmy dosáhnout i ekologických 
úspor. Tvrdí to Tomáš Martoch, koordinátor Čes-
ko-Slovenské iniciativy ECR, který se v rámci této 
platformy věnuje podpoře zavádění principů spolu-
práce v dodavatelském řetězci a o programu Lean 
and Green v logistice, jenž je zaměřen na snižování 
emisí CO2, bude mluvit i na blížícím se kongresu 
EASTLOG. Podívejme se na několik aktuálních po-
činů.

HLEDÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ
Společnost ESA logistika zařazuje od roku 2010 do 
své distribuční flotily vozy na CNG. Včasnou výmě-
nou vozového parku dbá na to, aby vozidla splňo-
vala nejvyšší normy EURO, aktuálně více než 80 % 
jejího fleetu splňuje normu EURO 5 a vyšší. Využívá 
také velkokapacitní „XXL soupravy“, které převezou 
více zboží než běžné soupravy při stejné emisní zá-
těži pro okolí.

Trend zelené logistiky je blízký například také spo-
lečnosti Yusen Logistics (Czech). Jak říká senior 
business development manager této firmy Hynek 
Staněk, jednou z cest je hledání alternativních zdro-
jů paliv: pro pohon vozidel (tahačů i flotil osobních 
vozů) je to např. zmíněné CNG, v lodní dopravě je 
to mimo jiné snaha o využívání síly větru a solární 
energie. Druhou cestou je multimodální přeprava 
s cílem přesunutí objemů ze silnice na vlak a loď.

CNG USPOŘÍ I SNÍŽÍ HLUK
S ekologickým CNG se setkáváme i v segmentu ma-
nipulační techniky, kdy je benefitem nejen snížení 
nákladů, ale i hlučnosti. „Osobně se mi líbí chytrá 

Jaká „zelená“ 
opatření děláte 

u vás?

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky
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Provozování tahačů i manipulační techniky s CNG pohonem, nasazování elektric-
kých užitkových vozidel do dep místo dieselových dodávek, využívání gigalinerů 
v přepravách, ale i implementace štíhlé výroby. To vše patří mezi principy zelené 
logistiky. Co je ekologické, je mnohdy i ekonomicky výhodné.

Článek připravil Petr Neckař

řešení, která jsou ekologická, a ještě navíc přinášejí 
úspory. Příkladem je pohon manipulační techniky 
na stlačený zemní plyn, kdy náklady na pohonné 
hmoty v porovnání s motorovou naftou klesnou 
u vozíků na polovinu a ve firmě se citelně zlepší 
životní prostředí, téměř zcela vymizí emise pevných 
částic a sníží se hluková zátěž,“ popisuje Jindřich 
Kotyza, jednatel Linde Material Handling Česká re-
publika. Příklad jiného řešení, také ekologického, 
jsou regenerace a revitalizace trakčních baterií pro 

elektrické vozíky. Firmy ušetří za nákup no-
vých trakčních baterií a zátěž životního 

prostředí se sníží o likvidaci olova 
a kyseliny z vyřazovaných baterií 

a s tím spojené logistiky.

Nezapomínejme ani na elek-
tromobily. Například nizo-
zemská národní poštovní 
a doručovací služba PostNL 
v březnu oznámila, že bude vy-
užívat plně elektrické dodávky 

s nulovými emisemi od společ-
nosti Voltia. V březnu Voltia také 

pronajala tři elektrické dodávky 
do užívání společnosti Direct Parcel 

Distribution SK a tři na míru vyrobené 
elektrické dodávky rakouské společnosti Scha-

chinger Logistik.

TAKÉ DEVELOPEŘI UŽ „MYSLÍ ZELENĚ“
Téma ekologie se týká i developmentu. U develope-
rů se to projevuje už tím, že staví logistické parky 
v těsné blízkosti dálnic, aby kamiony nezatěžovaly 
zbytečně prostředí více, než je nutné. Pak je zde zřej-
má snaha o snižování energetické náročnosti bu-
dov. „Roli hraje světlá výška skladů, kdy při vyšší výš-
ce, 12 metrů, můžeme použít méně světel, protože 
se s rostoucí výškou zvětšuje světelný kužel a s ním 
i osvětlovaný prostor. Naše sklady projektujeme se 

„SROVNÁNÍ EMISÍ 
SOUČASNÝCH 

NÁKLADNÍCH VOZŮ SE 
SE STANDARDEM PŘED 

20 LETY UKAZUJE 
RAZANTNÍ  

ZLEPŠENÍ.“

KOMU V LOGISTICE
JE VLASTNÍ TÉMA

EKOLOGIE? Potkejte také stovky 
VIP z retailu a FMCG!

22. června 2017 — Občanská plovárna v Pr� e 

www.retailbusinessm� er.� 

Retail Business Mixer hodnotím jako jedinečnou příležitost se v hektickém 
pracovním tempu zastavit a užít si příjemný večer s našimi klienty i možnost 
navázat v této neformální a uvolněné atmosféře kontakty nové. Libí se mi, 
že se propojuje zábavný program s charitativním rozměrem večera.
Marián Budzel, 
sales & customer relations director, Raben Logistics Czech
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zesílenými stěnami, vzduchotěsnými okny a vraty 
a s izolovanými můstky, spotřebujeme pak méně 
energie při jejich vytápění,“ uvádí Tomáš Míček, ředi-
tel P3 pro Českou republiku. Trendem je i umísťování 
fotovoltaických článků na střechy skladů.

ROLI HRAJÍ I MALIČKOSTI
Ekologicky lze myslet i „v malém“. Například vede-
ní přeloučského závodu na výrobu automobilových 
zamykacích systémů KIEKERT-CS finančně motivuje 
zaměstnance k tomu, aby přinášeli inovativní návr-
hy znamenající úspory, mimo jiné v oblasti ekolo-
gie. Jednu ze zaměstnankyň napadlo, že by firma 
mohla na vodovodní baterie namontovat spořiče 
vody a tím ušetřit. Firma díky tomu šetří za vodu, 
pracovnice byla odměněna.

Myslet ekologicky neznamená pouze pořídit flotilu 
ekologických vozidel, ale například třídit odpad nebo 
šetřit energie v kancelářích. Každý můžeme začít 
u sebe. A co vy? Myslíte ve vaší firmě ekologicky?

44_45_Zhave tema_ekologie.indd   All Pages 05.05.17   9:51

Žhavé téma: Komu je téma 
ekologie v logistice vlastní? 

Export na východ, 
import z východu. 

V jaké relaci jsou 
v současnosti 

oba toky? A jak 
to bude vypadat 
v budoucnosti? 

Které země 
na východ od 
našich hranic 
jsou zajímavé 

z pohledu 
logistiky? 

550  logistiků 
na jednom místě

17–18/05 2017 Praha
www.eastlog.cz

470  maloobchod níků 
a dodavatelů

31/05–01/06 2017 Praha
www.samoska-kongres.cz

200   slovenských 
logistiků

08–09/06 2017 Bratislava
www.log-in.sk

Spádové regály. Jak optimálně řešit vychystávání ve výrobě? 
Zaměříme se na jednu z nejefektivnějších metod. 

Fotogalerie, videa, 
dodatečné materiály, 
rozhovory…
www.systemylogistiky.cz
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Přeskočili jste něco v tomto 
čísle? Chcete vědět, co 
bude v příštím? Pro získání 
informací slouží tato 
závěrečná strana.
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Březnové setkání Klubu 
logistických manažerů 
se zabývalo otázkou 
migrace výrob a návazně 
dodavatelských řetězců. 

ANTONÍN KREJČÍ 
PROJECT LOGISTICS 
DIRECTOR 
MAGNA EXTERIORS

„LOGISTIKA  
TO ZAŘÍDÍ“
V naší společnosti řídíme 
také centrálně výrobní kapa-
city jako lakovny a vstřikovny 
a sledujeme naplněnost výrob-
ního programu. Z toho důvodu 
víme, jak si stojí jednotlivé závody 
ve skupině. Když jsou někde vyčer-
pány výrobní kapacity, snažíme se pře-
nést část výroby jinam. V poslední době 
se to u nás týkalo hlavně Rumunska. A je 
potom na logistice, aby vše vyšlo. Musíme 
připravit efektivnější balení a optimalizovat 
dopravu.

„REGIONÁLNÍ SUPPLY CHAIN USPOŘÍ“
Dříve měla každá země svou infrastrukturu – výrobu a logistiku, ale nyní 
využíváme synergie bez ohledu na hranice. Minulý rok jsme zavřeli výrobní 
závod na Slovensku a cílem bylo vytížit další závody a jejich výrobní linky na 
maximum. Slovenská výroba se přenesla částečně do Rakouska, Maďarska, 
Polska i Česka. Logistika se tomu procesu musela přizpůsobit. Nyní například 
importujeme vodu z Maďarska a Rakouska, což jsou sice vícenáklady, ale 
zmiňovaná úspora z výroby to převážila. Upřednostňujeme tak více pohled na 
celý řetězec napříč středoevropským regionem. 

výhodnější postavení na trhu. Naopak, ukazuje se, 
že například fúze velkých společností (coby pro-
středek k úspoře nákladů i eliminaci konkurence) 
bývají namnoze neúspěšné. Transakční náklady 
jsou vysoké, firemní kultury odlišné a společnosti 
do sebe dlouho „vrůstají“, řízení se komplikuje, 
klesá flexibilita a možnost reagovat rychle na změ-
ny. Na druhou stranu nehledat nové příležitosti pro 
podnikání může znamenat stagnaci, ztrátu kon-
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CCentralizace, nebo decentralizace? Otázka, která 
zazněla na březnovém setkání Klubu logistických 
manažerů, se věnovala především migraci výrob 
a návazné logistice. Odpověď, která se týká Evropy 
a zahrnuje výrobní a logistické provozy, není zcela 
jednoduchá. Korektní by bylo říci: Centralizuje se 
i decentralizuje. A proto výroba i logistika dále mig-
rují, vracejí se do původních zemí nebo fúzují. Žád-
né z řešení ale neskýtá příležitost pro dlouhodobě 

Dění v klubu…
V Klubu logistických manažerů se v březnu diskutovalo 
především o migraci výroby a návazně logistiky. Setkání 
se konalo v golfovém resortu v Hodkovičkách.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

OBĚD KLM

V atmosféře krásného, už téměř jarního dne 
se nesla březnová diskuse Klubu logistických 
manažerů. Setkání se věnovalo problematice 
stěhování výrob a logistickým souvislostem. 
Tou hlavní souvislostí ale bylo, že nejsou lidé 
– napříč Evropou. 

MIGROVAT? 
ALE KAM?

16/03/2017

Má smysl přesou-
vat výrobu v rámci 

Evropy?

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

taktu s trhem a potřebami zákazníků a technický 
či technologický propad. Příznivci revoluce jsou 
spíše pro fúze a akvizice, fanoušci evoluce volí 
dlouhodobý a konstantní přístup. 

Pokud se výroby přesouvají, vzniká přirozeně tlak 
na logistiku. V některých případech se postupuje 
formou centralizace, závod se uzavře a výroba pře-
vede jinam. Některé společnosti však zachovávají 
teritoriální diverzifikaci výrob a mění jejich objemy. 
Potom je na logistice, aby dokázala dále stlačit ná-
klady na dopravu a obaly a po určený časový úsek 
umožnila své firmě využívat část výrobních nebo 
skladovacích kapacit v jiném provozu koncernu. 

Velkým tématem, které souvisí s migrací výrob, 
jsou lidé. Napříč Evropou se stále hledají teritoria, 
kde ještě existuje levná pracovní síla. Navzdory 
tomu, že na konvergenci vůči průměru bývalé E15 

si stěžují asi všechny země CEE a SEE (a v Česku 
o tom také víme své), ubývá příležitostí, kam by 
bylo úspěšné přesunout výrobu. Každá země má 
svá specifika, poznat je a těžit z nich není jedno-
duché. Přichází stále nová legislativa, která má ev-
ropské pozadí, ale často i národní konotace (psali 
jsme v minulém vydání Systémů Logistiky). A tak 
pokud se firma zabydlí v zemi, kde existuje před-
vídatelné podnikatelské prostředí, vymahatelnost 
práva, kompetentní pracovní síla a rozumná logis-
tická infrastruktura, často v ní dlouhodobě zůstá-
vá. A snaží se dívat na tuto zemi jako na součást 
širšího regionu, v rámci něhož není ani tolik třeba 
přesouvat výrobu jako optimalizovat logistiku. 

Během diskuse také zaznělo, že část firem – 
a v České republice je řeč především o automobi-
lovém průmyslu – k sobě dokázala přitáhnout své 
dodavatele. Tento trend se v případě automobilek 

ROMAN PEKRT
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ESA 

„KRÁTKÉ SMLOUVY 
PRO AUTOMATIZACI“
Pokud logističtí provideři mohou počítat 
pouze s tří-, maximálně pětiletými kontrakty, 
je jasné, že investice do automatizovaných 
systémů ve skladech jsou z hlediska návrat-
nosti problematické.

DEBATUJTE S LOGISTICKÝMI PROFESIONÁLY! 
VSTUPTE DO KLM. 
SETKÁNÍ KAŽDÝ MĚSÍC.
Více na logistics@atoz.cz

na východ od Aše sešel i s trendem přesunu výrob 
některých OEM dodavatelů ze západní Evropy. Ten 
začal výrazněji před 15 lety, kdy spousta západ-
ních firem měla střední a východní Evropu už osa-
hánu a hledala úspory. Zpočátku sem přicházely 
jednoduché výroby těžící z nízké ceny pracovní síly, 
postupně se ale přesouvaly komplikovanější výro-
by, vývoj či centra R&D. Pro logistické providery to 
mělo spíše nevýhodu – ubylo přeprav na dlouhé 
vzdálenosti, přibyly kratší trasy a manipulace, do-
dávky JIT či JIS, objevily se sklady bezprostředně 
před výrobami a „vyluxoval“ se pracovní trh v blíz-
kosti automobilek. 

INZERCE

PETR MICHÁLEK 
COUNTRY MANAGER 
EWALS CARGO CARE

„KONCENTRACE POKROČILA“
Dodavatelé do automotive se dostali hodně 
blízko k automobilkám. Před deseti lety jsme 
jezdili pro komponenty do Španělska, Por-
tugalska nebo Francie, což už dneska není. 
V současnosti jezdíme hlavně Polsko, Slo-
vensko, Česko a občas Rumunsko. Hodně 
se to koncentrovalo. Máme třeba jednoho 
dodavatele pro automotive, pro kterého 
zajišťujeme 60 přeprav denně do výroby 
a 95 % cest nepřesáhne 300 kilometrů.

MIROSLAVA JECHOUX 
PREZIDENTKA 
KLUB LOGISTICKÝCH 
MANAŽERŮ

„AUTOMATIZACE JAKO NUTNOST“
Problém najít dělníky do výroby nebo skladu 
neplatí jen pro Českou republiku. Lidé 
nejsou v Rumunsku ani na Ukrajině, není 
zkrátka kam jít. Řešením je plně automatizo-
vat celou výrobu a být minimálně závislý na 
lidech. Když nemáte zaměstnance a potře-
bujete vyrábět, co můžete také dělat jiného? 
To už není ani otázka finanční, jde o to, jestli 
jste vůbec schopni dodat zakázky.

„ČEKÁNÍ NA AUTOMATIZACI“
Mlékařská výroba má poměrně lokální charakter, protože musí být blízko 
zdrojů syrového mléka a obchoduje se často pod značkami s lokální silou – jen 
některé značky mají v našem odvětví opravdu globální pokrytí. Mohu jen potvr-
dit, že na českém trhu pociťujeme aktuálně nedostatek pracovní síly ve všech 
lokalitách, kde působíme. Naše výrobní závody zaznamenávají v logistice per-
manentně deseti- až dvacetiprocentní podstav, což souvisí mimo jiné s tím, že 
se pracuje v chladných podmínkách v nepřetržitém provozu včetně víkendů, 
přičemž v regionu pro zaměstnance často existují jednodušší alternativy. Věřím 
tomu, že tato situace bude zvyšovat tlak na úroveň automatizace v našich 
provozech. Osobně mne překvapilo, že i v zemích jako Španělsko nebo Itálie, 
které rozhodně nepatří mezi země s nejnižší mírou nezaměstnanosti, je míra 
automatizace velmi pokročilá.

JIŘÍ HRDLIČKA 
ŘEDITEL SUPPLY 
CHAIN LACTALIS CZ

JAN TUREK 
SUPPLY CHAIN SERVICES 
MANAGER
COCA-COLA HBC ČR/SR
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Každý logistik musí mít 
smysl pro přesné plánování, 
říká Renata Švecová ze 
společnosti LLENTAB.

Žena v logistice

ZAJIŠŤUJE DODÁVKY 
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
JUST IN TIME
Renata Švecová vystudovala na ČVUT obor management 
a ekonomika v dopravě, práce ji baví. Její pracovní týden je 
poměrně pestrý. V pondělí objednává kamiony pro přepravy 
ze Švédska do ČR a SR. Základem úspěchu její činnosti 
je tak velmi přesné plánování. Úterý a středu považuje za 
administrativní dny. Řeší faktury, objednává materiál na 
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Renata Švecová:
KAŽDÝ LOGISTIK MUSÍ MÍT SMYSL 
PRO PŘESNÉ PLÁNOVÁNÍ

SSpolečnost LLENTAB, která působí v osmi evropských 
zemích, se zabývá výrobou montovaných ocelových hal. 
Dodává veškeré konstrukce a opláštění hal. Samotná 
výroba probíhá ve Švédsku. Renata Švecová je jako logis-
tik odpovědná za zajištění kompletní přepravy materiálu 
ze Švédska do České republiky a na Slovensko. Sou-
časně zajišťuje logistiku dodávek materiálu na jednot-
livé stavby v ČR a SR. Řeší tedy mezinárodní i tuzemské 
přepravy. Není bez zajímavosti, že také na centrále ve 
Švédsku má logistiku na starost žena. S nadsázkou by 
se tak dalo říct, že kompletní distribuci nadnárodní spo-
lečnosti LLENTAB řídí ženy.

Renata Švecová pracuje ve společnosti LLENTAB jako logistik. V této profesi sice častěji 
pracují muži, ale jí převážně mužský kolektiv vyhovuje. Už při studiu vysoké školy byla 
na ČVUT v ročníku jednou z mála žen. V práci vyniká díky svým organizačním a komu-
nikačním schopnostem, také díky znalosti plánování přeprav.

Článek připravil Petr Neckař

Renata Švecová v datech

2007  Ukončila studium ČVUT. Věnovala se oboru 
management a ekonomika v dopravě. 2008  Dispečer dopravy a skladu. To byla její první 

pracovní pozice po ukončení studia. 2012  Začala pracovat jako logistik ve firmě 
LLENTAB. Chtěla pracovat v logistice, 
tuto práci si sama našla na Jobs.cz.

Renata Švecová je zodpovědná za 
přesné a včasné dodávky ocelových 
konstrukcí a opláštění hal na 
staveniště.
FOTO: LLENTAB

sklad a podobně. Ve čtvrtek a v pátek pak připravuje pod-
klady pro řádné převzetí materiálu na jednotlivých stavbách 
a předává informace o konkrétních vykládkách.

Při její práci je nutný důraz na přesné plánování. Musí 
být velmi efektivní. Kdyby kamion s potřebným nákla-
dem nepřijel na staveniště včas, vznikly by prostoje. 
Firma totiž zajišťuje dodávky na staveniště v režimu JIT, 
vše tedy musí být do detailu zorganizováno, aby nikde 
nevznikly ztrátové časy, které by zároveň znamenaly 
finanční ztráty. Nejen vzhledem k bezpečnosti i plá-
nování stavby ani není možné na staveništi složit tuny 
ocelových konstrukcí dříve, než je potřeba. „Zajištění 
dodávek JIT na dálku není problém. Stavby obvykle začí-
nají v pondělí a víme, že kamiony ze Švédska vyjíždějí ve 
čtvrtek nebo v pátek. Je potřeba vše pečlivě koordinovat. 
Navíc některé kamiony máme takzvaně 
mixované, to znamená, že vezou náklad 
pro různé stavby. Musí tedy přijet k nám, 
my je přeložíme a produkty prostřednic-
tvím našeho autodopravce, jehož činnost 
také koordinuji, rozvezeme na jednotlivé 
stavby,“ popisuje Renata Švecová.

Veškeré ocelové haly jsou stavěny na 
zakázku, tedy i výroba je zakázková, na 
míru. To samozřejmě práci logistika kom-
plikuje. Nejde o to přivézt stovky tun nějakých stejných 
profilů a ty přerozdělit na jednotlivé stavby. Je potřeba, 
aby na konkrétní stavbu přijel konkrétní ocelový profil 
s konkrétním číslem. Každý profil je opatřen identifikač-
ním štítkem, díky čemuž se přesně ví, pro kterou stavbu 
je určen.

ŽENY JSOU VE 
FIRMĚ NA RŮZNÝCH 
VÝZNAMNÝCH POZICÍCH
Když do firmy v roce 2012 nastoupila, přivítal ji převážně 
mužský kolektiv. Nicméně společnost LLENTAB byla již 
od svého založení v roce 1972 ženám vždy otevřená, 
a tak jsou ve struktuře společnosti ženy i na dalších 
významných pozicích. „Oceňuji, že znalosti logistiky, 
které jsem získala na škole, jsem zároveň mohla uplat-
nit i v praxi. Například při plánování jízd kamionů vím 
přesně, s jakými časy přestávek musím počítat, jaké 
doklady jsou potřeba atd.,“ říká Renata Švecová.

U Renaty Švecové se shromažďují poža-
davky montážníků, obchodníků i projek-
tantů, musí tedy brát podněty jednotli-
vých oddělení v potaz a reagovat na ně 
adekvátně. Její kancelář je jednou z nej-
frekventovanějších ve firmě. Veškeré 
problémy, když přijdou, se snaží s klidem 
a pohodou sobě vlastní vyřešit. Ve firmě 
LLENTAB si cení nejen možnosti práce 
v rámci mezinárodní korporace, ale také 
skvělého kolektivu. Renata Švecová je 

typem nekonfliktního člověka a vždy se snaží najít kom-
promisní řešení. Cení si i vedení firmy, díky kterému má 
vytvořeny podmínky pro to, aby svou práci mohla zod-
povědně dělat. Má rozhodovací možnosti, je tedy kom-
petentním partnerem pro jednotlivá oddělení, umí se 
adekvátně rozhodnout i v náročných situacích.

Líbí se jí také, že pracuje ve společnosti, jejíž řešení 
stavby abnormálně nezatěžuje životní prostředí. „Když se 
klient po letech rozhodne své skladové prostory přemístit 
do jiné lokality, hala se rozebere, převeze a lze ji posta-
vit na jiném místě,“ uvádí Renata Švecová. Doplňuje, že 
firma myslí ekologicky. I v extrémním případě, kdy by po 
mnoha letech provozu haly byla potřeba demolice, tak 
lze ocel recyklovat roztavením v ocelárně a následně 
znovu použít při výrobě nové oceli.

RÁDA BĚHÁ, CVIČÍ TAI-ČI 
A PRACUJE NA ZAHRADĚ
Společnost LLENTAB je mezinárodní a vzhledem 
k obsahu své práce se Renata Švecová neobejde bez 
znalosti angličtiny. Ve volných chvílích se v ní navíc stále 
snaží zdokonalovat. Ráda také sportuje. V létě běhá, teď 
se začala věnovat tai-či, tedy spojení sebeobrany, sportu, 
relaxace a meditace, které má kořeny v Číně. Mezi rela-
xaci Renaty Švecové však patří nejen toto cvičení, ale 
i práce na zahradě, kterou má u domu. Manuální práce 
ji uklidňuje.

„VZHLEDEM 
K NAVAZUJÍCÍM 

PROCESŮM MUSÍM 
BÝT EFEKTIVNÍ A VŠE 
PŘESNĚ PLÁNOVAT.“

Zajímají vás další 
údaje? Zeptejte se 

Renaty Švecové.

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Zajímavosti z praxe

hal ročně je díky konstrukcím 
firmy LLENTAB v ČR postaveno 
(aktuálně v ČR postaveno více 
než 1000 hal).

kamionů. Tolik přeprav ze 
Švédska do ČR a SR ročně 
řeší.

tun materiálu. Zhruba tak 
těžký je celkově náklad, 
jehož dopravu ročně zařizuje 
a koordinuje.

Více 
než 100

295

5900
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Prvotním impulzem 
k tomu, aby Ikea v České 
republice spustila službu 
Klikni a vyzvedni, byly 
dotazy zákazníků, kdy 
fi rma spustí on-line shop. 
Více v rozhovoru s Ninou 
Malákovou. 

Interview

Česká republika je tedy unikát?

Ne tak docela. Také některé další země se roz-
hodly jít do svého lokálního řešení. To naše jsme 
například převzali z Německa, které si zavedlo svůj 
internetový prodej, otestovalo jej a postupně také 
vylepšilo. Nám se jejich řešení zdálo vhodné i pro 
naši zemi, a proto jsme je implementovali také do 
České republiky.

Jak dlouho vlastně český 
e-shop běží?

Začali jsme postupně, a to službou 
Klikni a vyzvedni, kterou jsme spus-
tili koncem loňského června. Léto 
jsme následně využili pro přípravu 
služby Klikni a dovezeme, která fun-
guje od konce září.

Jak dlouho tyto služby mohou využívat 
Němci?

Už víc než dva roky. Němci s tímto řešením dosa-
hují velmi dobrých výsledků. Měli jsme možnost si 
ho otestovat a přitom se ukázalo, že je vhodné i pro 
naši republiku. Existuje tedy velká pravděpodob-
nost, že bude mít dobré výsledky i u nás.

Nechceme z lidí dělat roboty. Rozhovor s novým generálem Toyoty MH 
Jaroslavem Žlábkem na www.systemylogistiky.cz.
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O SPUŠTĚNÍ E-SHOPU VE SPOLEČNOSTI IKEA S NINOU MALÁKOVOU
Prvotním impulzem k tomu, aby Ikea v České republice spustila službu Klikni 
a vyzvedni, s níž si spotřebitelé nakoupí v e-shopu a zboží si poté vyzvednou na 
pobočce, případně Klikni a dovezeme, jejímž prostřednictvím jim je zboží dopra-
veno domů, byly dotazy zákazníků, kdy fi rma spustí on-line shop. „A protože našim 
zákazníkům nasloucháme, vyslyšeli jsme jejich přání a spustili e-shop ještě dřív, než 
Ikea přijde s globálním řešením pro všechny země, kde působí,“ říká Nina Maláková, 
manažerka e-commerce společnosti Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Interview připravil Pavel Neumannfoto: Zboží & Prodej

a na co máme opravdu velmi dobré ohlasy, je to, 
že si zákazníci mohou zboží objednat nejen na 
konkrétní den, ale i na konkrétní hodinu. K tomu 
zabezpečujeme také jeho vynášku.

V minulosti se Ikea zaměřovala 
především na zákazníky, kteří fyzicky 
navštěvovali kamenné pobočky. 
Změnila se od té doby situace natolik, 
že je e-shop prostě nutností? 

Základem prodeje nadále zůstává obchodní dům, 
protože jde o místo, kam zákazník přijde a kde 
může načerpat inspiraci a kde vidí naše komplet-
ní řešení. Navíc se zde může zabavit celá rodina, 
například v dětském koutku či v kavárně a restau-
raci. Na druhé straně je nutné přiznat, že čas vel-
mi rychle běží a svět i chování a očekávání našich 
zákazníků také. Proto se i Ikea rozhodla je naplnit 
a spustila tento nový prodejní kanál. Jeho důleži-
tost je vysoká už teď a do budoucna zcela jistě 
ještě poroste. Chceme mít co nejvíc prodejních ka-
nálů, abychom dovedli zajistit, že si zákazník bude 
moci nakoupit kdykoli, kdekoli a jakkoli.

Kolik má samotný e-shop 
zaměstnanců? A bylo nutné nabrat 
nové zaměstnance, nebo jste si 
vystačili se stávajícími?

Celá operativa našeho internetového obchodu 
probíhá v našich obchodních domech. To se týká 
zejména oddělení logistiky a oddělení služeb zá-
kazníkům. Znamená to, že tuto práci vykonávají 

i zaměstnanci, kteří u nás již pra-
covali. Nicméně s novými úkoly 
bylo do internetového obchodu 
zapotřebí nabrat také nové lidi. 
V České republice jsme jich do čtyř 
obchodních domů přijali patnáct. 
Druhou oblastí je tým lidí na úrov-
ni regionu, a to nejen pro Českou 
republiku, ale také pro Slovensko 
a Maďarsko. Tato skupina lidí má 

na starosti naplánování spuštění internetového 
obchodu, zabezpečení přípravy jednotlivých ob-
chodních domů, aby byly na spuštění opravdu při-
praveny, a dále pak implementaci e-shopu. Tohle 
zabezpečuje tým čtyř lidí.

Bylo zapotřebí německý model pro 
české prostředí nějak upravit?

Ne, nic jsme neupravovali. Pouze pracujeme na 
postupném vylepšování, aby řešení bylo pro zá-
kazníka co nejpohodlnější. Co bych ráda vyzdvihla 

â

Impulz
 k otevření

e-shopu 
vyslali

zákazníci

Kompletní dodávky od návrhů až 
po realizaci

Inspekční servis regálů po celé ČR 

Naše zkušenosti jsou zárukou 
vaší spokojenosti

Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 622 279
proman@proman.cz, www.proman.cz

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN
INZERCE

Dokážete už teď, a to i s ohledem na 
vánoční prodeje, říci, jak moc je váš 
e-shop úspěšný?

Byla to pro nás prvotní zkušenost, která nám mimo 
jiné potvrdila, že vzorec prodejů je v době vánoč-
ních svátků stejný jako v kamenném obchodě, 
tedy přináší větší obraty. Abych byla konkrétnější, 
o Vánocích nám ve srovnání s předvánočním ob-
dobím vzrostl počet objednávek o čtyřicet procent. 
Protože přes internet prodáváme zejména nábytek, 
byli jsme zvědaví, jak půjdou také doplňky. A po-
tvrdilo se, že se jich přes Vánoce prodalo o mnoho 
více. Šlo zejména o skladovací a kuchyňské doplň-
ky a velmi mnoho textilu. Nicméně základem byl 
opět nábytek.

Co je nejprodávanější položkou 
v kamenné prodejně a v e-shopu?

On-line se nejvíc prodávají ložnice, tedy skříně 
a postele, dále obýváky a sedačky a mnoho kan-
celářského nábytku, který využívají fi rmy a školy. 
A co je i pro nás velmi překvapivé, je to, že měsíc 
od měsíce stále narůstá podíl kuchyní. Začalo to 
všechno prodejem spotřebičů, nicméně už se nám 
úspěšně rozbíhá také prodej kuchyňského nábyt-
ku. Co se týká nejvíce prodávané položky, v obou 
kanálech vede postel Hemnes.

Co mají zákazníci raději? Službu Klikni 
a vyzvedni, anebo Klikni a dovezeme 
domů?

Více objednávek máme přes službu Klikni a dove-
zeme domů.

Můžete prozradit 
průměrnou hodnotu 
objednávky v e-shopu?

Ano, je to přibližně deset tisíc ko-
run, tedy šestkrát víc než v obchod-
ním domě. Musím přiznat, že jsme 
s takovou výší ani nepočítali. Před-
stavovali jsme si o dvacet procent 
méně.

Kolik objednávek 
registrujete denně?

Momentálně máme v celé České republice více 
než sto objednávek, přičemž jsme začínali zhruba 
na třiceti. Z toho je vidět stoupající trend. Nicméně 

počet objednávek se v různých regionech liší, nej-
více jich je samozřejmě v Praze.

Logistiku zajišťujete vlastními silami?

Dopravu zajišťujeme prostřednictvím našeho exter-
ního dodavatele, v obchodním domě na pražském 

Zličíně mají vlastní dopravu.

Cena za dopravu není zrovna 
nízká, jak ji vnímají vaši 
zákazníci?

Ano, od zákazníků máme signály, 
že cena za tuto službu je vysoká, 
nicméně je třeba si uvědomit, že se 
skládá z několika částí, a to z ceny 
za naložení a samotnou dopravu. 
Cena za naložení je tři sta korun. 
Tuto cenu jsme oproti minulosti sní-
žili z pěti set na tři sta. Dále ceník 

zohledňuje hodnotu nakoupeného zboží, zatímco 
dříve se odvíjel pouze od přepravní vzdálenosti. 
Chci tím ale upozornit na skutečnost, že pro nás 

„Operativa 
internetového 

obchodu probíhá 
v obchodních 
domech, to se 
týká zejména 

oddělení 
logistiky.“

„Dopravu 
zajišťujeme 

prostřednictvím 
našeho externího 

dodavatele.“
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NA 500 
ÚČASTNÍKŮ 
Celodenní kongres na podporu 
tradičního trhu umožňuje setkání členů 
maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých 
maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů 
i zástupců státních a profesních organizací.

DOPOLEDNÍ 
ODBORNÝ 
PROGRAM
Odborný program probíhá po 
celý druhý den konání akce. 
Dopolední část přináší aktuální 
informace o dění a trendech 
na maloobchodním trhu 
i inspirativní trendy ze zahraničí.  ODPOLEDNÍ 

WORKSHOPY
Úzce specializované odpolední sekce 
přinášejí praktické případové studie 
dotýkající se konkrétních oblastí 
každodenní práce majitele prodejny či 
spolupráce obchodníků s dodavateli. 

VEČERNÍ 
PARTY
Neformální party v předvečer 
kongresu je ideálním místem pro 
utužení stávajících a navázání 
nových obchodních kontaktů. 
Součástí party je raut, živá hudba, 
ochutnávky, prezentace a soutěže na 
stáncích partnerů.

PREZENTACE 
PARTNERŮ 
Součástí akce jsou také prezentace 
partnerů kongresu na stáncích. Jak 
během večerní party, tak během 
celého odborného programu mají 
možnost představit účastníkům 
kongresu své nové produkty a služby, 
připravit soutěž, anketu, ochutnávku či 
sampling. 

POTKEJTE 500 TRADIČNÍCH 
OBCHODNÍKŮ 
A JEJICH DODAVATELŮ  
A NABÍDNĚTE JIM 
MODERNÍ LOGISTIKU!

ZLATÍ PARTNEŘI: STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNER: PARTNER TŘÍDĚNÍ: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE: ORGANIZÁTOR:ODBORNÍ PARTNEŘI: HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ PARTNER: ZÁŠTITA:
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Jak si najmout manipulační techniku? Pronájem manipulační 
techniky se stává stále zajímavější variantou. Jaká hlavní kritéria 

byste ale měli při výběru sledovat? 
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Žhavé téma

ZZejména doprava se dnes stále neobejde bez zne-
čištění. Současné technologie až na výjimky neu-
možňují zcela bezemisní provoz tak, aby bylo možné 
zároveň konkurenceschopně podnikat. Velké změ-
ny nás stále čekají, mnohé jsme ale už uskutečnili. 
Když se vezmou emise u současných nákladních 
vozů a srovnají se s tím, co bylo standardem před 
dvaceti lety, došlo k naprosto razantnímu zlepšení. 
Bonifikace vozů splňujících nejpřísnější ekologic-
ké normy vykonala své. Dokonce se zdá, že větší 
problém v tomto pohledu dnes představu-
jí spíše osobní vozy, které v reálném 
provozu překračují normy až mno-
honásobně. Do budoucna nás 
v dopravě čeká zřejmě přechod 
k elektrickému pohonu a s ur-
čitým zpožděním k palivovým 
článkům.

Mnoho se děje také v de-
velopmentu budov – i když 
málokdo si při pronájmu či 
výstavbě skladu stanoví jako 
prvořadý cíl snížení ekologické 
náročnosti, je zjevné, že zpřísňu-
jící se předpisy a snaha o úsporu 
energie vykonaly své. Stále více budov 
aspiruje například na získání náročnějších 
stupňů certifikací BREEAM nebo LEED.

Je třeba uznat, že některé „ekologické“ počiny jsou 
spíše marketingovým tahem – například v posled-
ním roce se doslova roztrhl pytel se zaváděním elek-
tromobilů do flotil. Ale na druhou stranu je třeba při-
znat i upřímnou snahu některých firem postupovat 
ekologicky. Už se objevují dokonce plány některých 
největších firem na zcela bezemisní logistiku. Díky 
efektivitě mohou firmy dosáhnout i ekologických 
úspor. Tvrdí to Tomáš Martoch, koordinátor Čes-
ko-Slovenské iniciativy ECR, který se v rámci této 
platformy věnuje podpoře zavádění principů spolu-
práce v dodavatelském řetězci a o programu Lean 
and Green v logistice, jenž je zaměřen na snižování 
emisí CO2, bude mluvit i na blížícím se kongresu 
EASTLOG. Podívejme se na několik aktuálních po-
činů.

HLEDÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ
Společnost ESA logistika zařazuje od roku 2010 do 
své distribuční flotily vozy na CNG. Včasnou výmě-
nou vozového parku dbá na to, aby vozidla splňo-
vala nejvyšší normy EURO, aktuálně více než 80 % 
jejího fleetu splňuje normu EURO 5 a vyšší. Využívá 
také velkokapacitní „XXL soupravy“, které převezou 
více zboží než běžné soupravy při stejné emisní zá-
těži pro okolí.

Trend zelené logistiky je blízký například také spo-
lečnosti Yusen Logistics (Czech). Jak říká senior 
business development manager této firmy Hynek 
Staněk, jednou z cest je hledání alternativních zdro-
jů paliv: pro pohon vozidel (tahačů i flotil osobních 
vozů) je to např. zmíněné CNG, v lodní dopravě je 
to mimo jiné snaha o využívání síly větru a solární 
energie. Druhou cestou je multimodální přeprava 
s cílem přesunutí objemů ze silnice na vlak a loď.

CNG USPOŘÍ I SNÍŽÍ HLUK
S ekologickým CNG se setkáváme i v segmentu ma-
nipulační techniky, kdy je benefitem nejen snížení 
nákladů, ale i hlučnosti. „Osobně se mi líbí chytrá 

Jaká „zelená“ 
opatření děláte 

u vás?

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Provozování tahačů i manipulační techniky s CNG pohonem, nasazování elektric-
kých užitkových vozidel do dep místo dieselových dodávek, využívání gigalinerů 
v přepravách, ale i implementace štíhlé výroby. To vše patří mezi principy zelené 
logistiky. Co je ekologické, je mnohdy i ekonomicky výhodné.

Článek připravil Petr Neckař

řešení, která jsou ekologická, a ještě navíc přinášejí 
úspory. Příkladem je pohon manipulační techniky 
na stlačený zemní plyn, kdy náklady na pohonné 
hmoty v porovnání s motorovou naftou klesnou 
u vozíků na polovinu a ve firmě se citelně zlepší 
životní prostředí, téměř zcela vymizí emise pevných 
částic a sníží se hluková zátěž,“ popisuje Jindřich 
Kotyza, jednatel Linde Material Handling Česká re-
publika. Příklad jiného řešení, také ekologického, 
jsou regenerace a revitalizace trakčních baterií pro 

elektrické vozíky. Firmy ušetří za nákup no-
vých trakčních baterií a zátěž životního 

prostředí se sníží o likvidaci olova 
a kyseliny z vyřazovaných baterií 

a s tím spojené logistiky.

Nezapomínejme ani na elek-
tromobily. Například nizo-
zemská národní poštovní 
a doručovací služba PostNL 
v březnu oznámila, že bude vy-
užívat plně elektrické dodávky 

s nulovými emisemi od společ-
nosti Voltia. V březnu Voltia také 

pronajala tři elektrické dodávky 
do užívání společnosti Direct Parcel 

Distribution SK a tři na míru vyrobené 
elektrické dodávky rakouské společnosti Scha-

chinger Logistik.

TAKÉ DEVELOPEŘI UŽ „MYSLÍ ZELENĚ“
Téma ekologie se týká i developmentu. U develope-
rů se to projevuje už tím, že staví logistické parky 
v těsné blízkosti dálnic, aby kamiony nezatěžovaly 
zbytečně prostředí více, než je nutné. Pak je zde zřej-
má snaha o snižování energetické náročnosti bu-
dov. „Roli hraje světlá výška skladů, kdy při vyšší výš-
ce, 12 metrů, můžeme použít méně světel, protože 
se s rostoucí výškou zvětšuje světelný kužel a s ním 
i osvětlovaný prostor. Naše sklady projektujeme se 

„SROVNÁNÍ EMISÍ 
SOUČASNÝCH 

NÁKLADNÍCH VOZŮ SE 
SE STANDARDEM PŘED 

20 LETY UKAZUJE 
RAZANTNÍ  

ZLEPŠENÍ.“

KOMU V LOGISTICE
JE VLASTNÍ TÉMA

EKOLOGIE? Potkejte také stovky 
VIP z retailu a FMCG!

22. června 2017 — Občanská plovárna v Pr� e 

www.retailbusinessm� er.� 

Retail Business Mixer hodnotím jako jedinečnou příležitost se v hektickém 
pracovním tempu zastavit a užít si příjemný večer s našimi klienty i možnost 
navázat v této neformální a uvolněné atmosféře kontakty nové. Libí se mi, 
že se propojuje zábavný program s charitativním rozměrem večera.
Marián Budzel, 
sales & customer relations director, Raben Logistics Czech
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zesílenými stěnami, vzduchotěsnými okny a vraty 
a s izolovanými můstky, spotřebujeme pak méně 
energie při jejich vytápění,“ uvádí Tomáš Míček, ředi-
tel P3 pro Českou republiku. Trendem je i umísťování 
fotovoltaických článků na střechy skladů.

ROLI HRAJÍ I MALIČKOSTI
Ekologicky lze myslet i „v malém“. Například vede-
ní přeloučského závodu na výrobu automobilových 
zamykacích systémů KIEKERT-CS finančně motivuje 
zaměstnance k tomu, aby přinášeli inovativní návr-
hy znamenající úspory, mimo jiné v oblasti ekolo-
gie. Jednu ze zaměstnankyň napadlo, že by firma 
mohla na vodovodní baterie namontovat spořiče 
vody a tím ušetřit. Firma díky tomu šetří za vodu, 
pracovnice byla odměněna.

Myslet ekologicky neznamená pouze pořídit flotilu 
ekologických vozidel, ale například třídit odpad nebo 
šetřit energie v kancelářích. Každý můžeme začít 
u sebe. A co vy? Myslíte ve vaší firmě ekologicky?
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Žhavé téma: Komu je téma 
ekologie v logistice vlastní? 

Export na východ, 
import z východu. 

V jaké relaci jsou 
v současnosti 

oba toky? A jak 
to bude vypadat 
v budoucnosti? 

Které země 
na východ od 
našich hranic 
jsou zajímavé 

z pohledu 
logistiky? 

550  logistiků 
na jednom místě

17–18/05 2017 Praha
www.eastlog.cz

470  maloobchod níků 
a dodavatelů

31/05–01/06 2017 Praha
www.samoska-kongres.cz

200   slovenských 
logistiků

08–09/06 2017 Bratislava
www.log-in.sk

Spádové regály. Jak optimálně řešit vychystávání ve výrobě? 
Zaměříme se na jednu z nejefektivnějších metod. 

Fotogalerie, videa, 
dodatečné materiály, 
rozhovory…
www.systemylogistiky.cz
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Přeskočili jste něco v tomto 
čísle? Chcete vědět, co 
bude v příštím? Pro získání 
informací slouží tato 
závěrečná strana.

Březnové setkání Klubu 
logistických manažerů 
se zabývalo otázkou 
migrace výrob a návazně 
dodavatelských řetězců. 

ANTONÍN KREJČÍ 
PROJECT LOGISTICS 
DIRECTOR 
MAGNA EXTERIORS

„LOGISTIKA  
TO ZAŘÍDÍ“
V naší společnosti řídíme 
také centrálně výrobní kapa-
city jako lakovny a vstřikovny 
a sledujeme naplněnost výrob-
ního programu. Z toho důvodu 
víme, jak si stojí jednotlivé závody 
ve skupině. Když jsou někde vyčer-
pány výrobní kapacity, snažíme se pře-
nést část výroby jinam. V poslední době 
se to u nás týkalo hlavně Rumunska. A je 
potom na logistice, aby vše vyšlo. Musíme 
připravit efektivnější balení a optimalizovat 
dopravu.

„REGIONÁLNÍ SUPPLY CHAIN USPOŘÍ“
Dříve měla každá země svou infrastrukturu – výrobu a logistiku, ale nyní 
využíváme synergie bez ohledu na hranice. Minulý rok jsme zavřeli výrobní 
závod na Slovensku a cílem bylo vytížit další závody a jejich výrobní linky na 
maximum. Slovenská výroba se přenesla částečně do Rakouska, Maďarska, 
Polska i Česka. Logistika se tomu procesu musela přizpůsobit. Nyní například 
importujeme vodu z Maďarska a Rakouska, což jsou sice vícenáklady, ale 
zmiňovaná úspora z výroby to převážila. Upřednostňujeme tak více pohled na 
celý řetězec napříč středoevropským regionem. 

výhodnější postavení na trhu. Naopak, ukazuje se, 
že například fúze velkých společností (coby pro-
středek k úspoře nákladů i eliminaci konkurence) 
bývají namnoze neúspěšné. Transakční náklady 
jsou vysoké, firemní kultury odlišné a společnosti 
do sebe dlouho „vrůstají“, řízení se komplikuje, 
klesá flexibilita a možnost reagovat rychle na změ-
ny. Na druhou stranu nehledat nové příležitosti pro 
podnikání může znamenat stagnaci, ztrátu kon-

27

CCentralizace, nebo decentralizace? Otázka, která 
zazněla na březnovém setkání Klubu logistických 
manažerů, se věnovala především migraci výrob 
a návazné logistice. Odpověď, která se týká Evropy 
a zahrnuje výrobní a logistické provozy, není zcela 
jednoduchá. Korektní by bylo říci: Centralizuje se 
i decentralizuje. A proto výroba i logistika dále mig-
rují, vracejí se do původních zemí nebo fúzují. Žád-
né z řešení ale neskýtá příležitost pro dlouhodobě 

Dění v klubu…
V Klubu logistických manažerů se v březnu diskutovalo 
především o migraci výroby a návazně logistiky. Setkání 
se konalo v golfovém resortu v Hodkovičkách.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

OBĚD KLM

V atmosféře krásného, už téměř jarního dne 
se nesla březnová diskuse Klubu logistických 
manažerů. Setkání se věnovalo problematice 
stěhování výrob a logistickým souvislostem. 
Tou hlavní souvislostí ale bylo, že nejsou lidé 
– napříč Evropou. 

MIGROVAT? 
ALE KAM?

16/03/2017

Má smysl přesou-
vat výrobu v rámci 

Evropy?

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

taktu s trhem a potřebami zákazníků a technický 
či technologický propad. Příznivci revoluce jsou 
spíše pro fúze a akvizice, fanoušci evoluce volí 
dlouhodobý a konstantní přístup. 

Pokud se výroby přesouvají, vzniká přirozeně tlak 
na logistiku. V některých případech se postupuje 
formou centralizace, závod se uzavře a výroba pře-
vede jinam. Některé společnosti však zachovávají 
teritoriální diverzifikaci výrob a mění jejich objemy. 
Potom je na logistice, aby dokázala dále stlačit ná-
klady na dopravu a obaly a po určený časový úsek 
umožnila své firmě využívat část výrobních nebo 
skladovacích kapacit v jiném provozu koncernu. 

Velkým tématem, které souvisí s migrací výrob, 
jsou lidé. Napříč Evropou se stále hledají teritoria, 
kde ještě existuje levná pracovní síla. Navzdory 
tomu, že na konvergenci vůči průměru bývalé E15 

si stěžují asi všechny země CEE a SEE (a v Česku 
o tom také víme své), ubývá příležitostí, kam by 
bylo úspěšné přesunout výrobu. Každá země má 
svá specifika, poznat je a těžit z nich není jedno-
duché. Přichází stále nová legislativa, která má ev-
ropské pozadí, ale často i národní konotace (psali 
jsme v minulém vydání Systémů Logistiky). A tak 
pokud se firma zabydlí v zemi, kde existuje před-
vídatelné podnikatelské prostředí, vymahatelnost 
práva, kompetentní pracovní síla a rozumná logis-
tická infrastruktura, často v ní dlouhodobě zůstá-
vá. A snaží se dívat na tuto zemi jako na součást 
širšího regionu, v rámci něhož není ani tolik třeba 
přesouvat výrobu jako optimalizovat logistiku. 

Během diskuse také zaznělo, že část firem – 
a v České republice je řeč především o automobi-
lovém průmyslu – k sobě dokázala přitáhnout své 
dodavatele. Tento trend se v případě automobilek 

ROMAN PEKRT
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ESA 

„KRÁTKÉ SMLOUVY 
PRO AUTOMATIZACI“
Pokud logističtí provideři mohou počítat 
pouze s tří-, maximálně pětiletými kontrakty, 
je jasné, že investice do automatizovaných 
systémů ve skladech jsou z hlediska návrat-
nosti problematické.

DEBATUJTE S LOGISTICKÝMI PROFESIONÁLY! 
VSTUPTE DO KLM. 
SETKÁNÍ KAŽDÝ MĚSÍC.
Více na logistics@atoz.cz

na východ od Aše sešel i s trendem přesunu výrob 
některých OEM dodavatelů ze západní Evropy. Ten 
začal výrazněji před 15 lety, kdy spousta západ-
ních firem měla střední a východní Evropu už osa-
hánu a hledala úspory. Zpočátku sem přicházely 
jednoduché výroby těžící z nízké ceny pracovní síly, 
postupně se ale přesouvaly komplikovanější výro-
by, vývoj či centra R&D. Pro logistické providery to 
mělo spíše nevýhodu – ubylo přeprav na dlouhé 
vzdálenosti, přibyly kratší trasy a manipulace, do-
dávky JIT či JIS, objevily se sklady bezprostředně 
před výrobami a „vyluxoval“ se pracovní trh v blíz-
kosti automobilek. 

INZERCE

PETR MICHÁLEK 
COUNTRY MANAGER 
EWALS CARGO CARE

„KONCENTRACE POKROČILA“
Dodavatelé do automotive se dostali hodně 
blízko k automobilkám. Před deseti lety jsme 
jezdili pro komponenty do Španělska, Por-
tugalska nebo Francie, což už dneska není. 
V současnosti jezdíme hlavně Polsko, Slo-
vensko, Česko a občas Rumunsko. Hodně 
se to koncentrovalo. Máme třeba jednoho 
dodavatele pro automotive, pro kterého 
zajišťujeme 60 přeprav denně do výroby 
a 95 % cest nepřesáhne 300 kilometrů.

MIROSLAVA JECHOUX 
PREZIDENTKA 
KLUB LOGISTICKÝCH 
MANAŽERŮ

„AUTOMATIZACE JAKO NUTNOST“
Problém najít dělníky do výroby nebo skladu 
neplatí jen pro Českou republiku. Lidé 
nejsou v Rumunsku ani na Ukrajině, není 
zkrátka kam jít. Řešením je plně automatizo-
vat celou výrobu a být minimálně závislý na 
lidech. Když nemáte zaměstnance a potře-
bujete vyrábět, co můžete také dělat jiného? 
To už není ani otázka finanční, jde o to, jestli 
jste vůbec schopni dodat zakázky.

„ČEKÁNÍ NA AUTOMATIZACI“
Mlékařská výroba má poměrně lokální charakter, protože musí být blízko 
zdrojů syrového mléka a obchoduje se často pod značkami s lokální silou – jen 
některé značky mají v našem odvětví opravdu globální pokrytí. Mohu jen potvr-
dit, že na českém trhu pociťujeme aktuálně nedostatek pracovní síly ve všech 
lokalitách, kde působíme. Naše výrobní závody zaznamenávají v logistice per-
manentně deseti- až dvacetiprocentní podstav, což souvisí mimo jiné s tím, že 
se pracuje v chladných podmínkách v nepřetržitém provozu včetně víkendů, 
přičemž v regionu pro zaměstnance často existují jednodušší alternativy. Věřím 
tomu, že tato situace bude zvyšovat tlak na úroveň automatizace v našich 
provozech. Osobně mne překvapilo, že i v zemích jako Španělsko nebo Itálie, 
které rozhodně nepatří mezi země s nejnižší mírou nezaměstnanosti, je míra 
automatizace velmi pokročilá.

JIŘÍ HRDLIČKA 
ŘEDITEL SUPPLY 
CHAIN LACTALIS CZ

JAN TUREK 
SUPPLY CHAIN SERVICES 
MANAGER
COCA-COLA HBC ČR/SR
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Každý logistik musí mít 
smysl pro přesné plánování, 
říká Renata Švecová ze 
společnosti LLENTAB.

Žena v logistice

ZAJIŠŤUJE DODÁVKY 
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
JUST IN TIME
Renata Švecová vystudovala na ČVUT obor management 
a ekonomika v dopravě, práce ji baví. Její pracovní týden je 
poměrně pestrý. V pondělí objednává kamiony pro přepravy 
ze Švédska do ČR a SR. Základem úspěchu její činnosti 
je tak velmi přesné plánování. Úterý a středu považuje za 
administrativní dny. Řeší faktury, objednává materiál na 
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Renata Švecová:
KAŽDÝ LOGISTIK MUSÍ MÍT SMYSL 
PRO PŘESNÉ PLÁNOVÁNÍ

SSpolečnost LLENTAB, která působí v osmi evropských 
zemích, se zabývá výrobou montovaných ocelových hal. 
Dodává veškeré konstrukce a opláštění hal. Samotná 
výroba probíhá ve Švédsku. Renata Švecová je jako logis-
tik odpovědná za zajištění kompletní přepravy materiálu 
ze Švédska do České republiky a na Slovensko. Sou-
časně zajišťuje logistiku dodávek materiálu na jednot-
livé stavby v ČR a SR. Řeší tedy mezinárodní i tuzemské 
přepravy. Není bez zajímavosti, že také na centrále ve 
Švédsku má logistiku na starost žena. S nadsázkou by 
se tak dalo říct, že kompletní distribuci nadnárodní spo-
lečnosti LLENTAB řídí ženy.

Renata Švecová pracuje ve společnosti LLENTAB jako logistik. V této profesi sice častěji 
pracují muži, ale jí převážně mužský kolektiv vyhovuje. Už při studiu vysoké školy byla 
na ČVUT v ročníku jednou z mála žen. V práci vyniká díky svým organizačním a komu-
nikačním schopnostem, také díky znalosti plánování přeprav.

Článek připravil Petr Neckař

Renata Švecová v datech

2007  Ukončila studium ČVUT. Věnovala se oboru 
management a ekonomika v dopravě. 2008  Dispečer dopravy a skladu. To byla její první 

pracovní pozice po ukončení studia. 2012  Začala pracovat jako logistik ve firmě 
LLENTAB. Chtěla pracovat v logistice, 
tuto práci si sama našla na Jobs.cz.

Renata Švecová je zodpovědná za 
přesné a včasné dodávky ocelových 
konstrukcí a opláštění hal na 
staveniště.
FOTO: LLENTAB

sklad a podobně. Ve čtvrtek a v pátek pak připravuje pod-
klady pro řádné převzetí materiálu na jednotlivých stavbách 
a předává informace o konkrétních vykládkách.

Při její práci je nutný důraz na přesné plánování. Musí 
být velmi efektivní. Kdyby kamion s potřebným nákla-
dem nepřijel na staveniště včas, vznikly by prostoje. 
Firma totiž zajišťuje dodávky na staveniště v režimu JIT, 
vše tedy musí být do detailu zorganizováno, aby nikde 
nevznikly ztrátové časy, které by zároveň znamenaly 
finanční ztráty. Nejen vzhledem k bezpečnosti i plá-
nování stavby ani není možné na staveništi složit tuny 
ocelových konstrukcí dříve, než je potřeba. „Zajištění 
dodávek JIT na dálku není problém. Stavby obvykle začí-
nají v pondělí a víme, že kamiony ze Švédska vyjíždějí ve 
čtvrtek nebo v pátek. Je potřeba vše pečlivě koordinovat. 
Navíc některé kamiony máme takzvaně 
mixované, to znamená, že vezou náklad 
pro různé stavby. Musí tedy přijet k nám, 
my je přeložíme a produkty prostřednic-
tvím našeho autodopravce, jehož činnost 
také koordinuji, rozvezeme na jednotlivé 
stavby,“ popisuje Renata Švecová.

Veškeré ocelové haly jsou stavěny na 
zakázku, tedy i výroba je zakázková, na 
míru. To samozřejmě práci logistika kom-
plikuje. Nejde o to přivézt stovky tun nějakých stejných 
profilů a ty přerozdělit na jednotlivé stavby. Je potřeba, 
aby na konkrétní stavbu přijel konkrétní ocelový profil 
s konkrétním číslem. Každý profil je opatřen identifikač-
ním štítkem, díky čemuž se přesně ví, pro kterou stavbu 
je určen.

ŽENY JSOU VE 
FIRMĚ NA RŮZNÝCH 
VÝZNAMNÝCH POZICÍCH
Když do firmy v roce 2012 nastoupila, přivítal ji převážně 
mužský kolektiv. Nicméně společnost LLENTAB byla již 
od svého založení v roce 1972 ženám vždy otevřená, 
a tak jsou ve struktuře společnosti ženy i na dalších 
významných pozicích. „Oceňuji, že znalosti logistiky, 
které jsem získala na škole, jsem zároveň mohla uplat-
nit i v praxi. Například při plánování jízd kamionů vím 
přesně, s jakými časy přestávek musím počítat, jaké 
doklady jsou potřeba atd.,“ říká Renata Švecová.

U Renaty Švecové se shromažďují poža-
davky montážníků, obchodníků i projek-
tantů, musí tedy brát podněty jednotli-
vých oddělení v potaz a reagovat na ně 
adekvátně. Její kancelář je jednou z nej-
frekventovanějších ve firmě. Veškeré 
problémy, když přijdou, se snaží s klidem 
a pohodou sobě vlastní vyřešit. Ve firmě 
LLENTAB si cení nejen možnosti práce 
v rámci mezinárodní korporace, ale také 
skvělého kolektivu. Renata Švecová je 

typem nekonfliktního člověka a vždy se snaží najít kom-
promisní řešení. Cení si i vedení firmy, díky kterému má 
vytvořeny podmínky pro to, aby svou práci mohla zod-
povědně dělat. Má rozhodovací možnosti, je tedy kom-
petentním partnerem pro jednotlivá oddělení, umí se 
adekvátně rozhodnout i v náročných situacích.

Líbí se jí také, že pracuje ve společnosti, jejíž řešení 
stavby abnormálně nezatěžuje životní prostředí. „Když se 
klient po letech rozhodne své skladové prostory přemístit 
do jiné lokality, hala se rozebere, převeze a lze ji posta-
vit na jiném místě,“ uvádí Renata Švecová. Doplňuje, že 
firma myslí ekologicky. I v extrémním případě, kdy by po 
mnoha letech provozu haly byla potřeba demolice, tak 
lze ocel recyklovat roztavením v ocelárně a následně 
znovu použít při výrobě nové oceli.

RÁDA BĚHÁ, CVIČÍ TAI-ČI 
A PRACUJE NA ZAHRADĚ
Společnost LLENTAB je mezinárodní a vzhledem 
k obsahu své práce se Renata Švecová neobejde bez 
znalosti angličtiny. Ve volných chvílích se v ní navíc stále 
snaží zdokonalovat. Ráda také sportuje. V létě běhá, teď 
se začala věnovat tai-či, tedy spojení sebeobrany, sportu, 
relaxace a meditace, které má kořeny v Číně. Mezi rela-
xaci Renaty Švecové však patří nejen toto cvičení, ale 
i práce na zahradě, kterou má u domu. Manuální práce 
ji uklidňuje.

„VZHLEDEM 
K NAVAZUJÍCÍM 

PROCESŮM MUSÍM 
BÝT EFEKTIVNÍ A VŠE 
PŘESNĚ PLÁNOVAT.“

Zajímají vás další 
údaje? Zeptejte se 

Renaty Švecové.

systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Zajímavosti z praxe

hal ročně je díky konstrukcím 
firmy LLENTAB v ČR postaveno 
(aktuálně v ČR postaveno více 
než 1000 hal).

kamionů. Tolik přeprav ze 
Švédska do ČR a SR ročně 
řeší.

tun materiálu. Zhruba tak 
těžký je celkově náklad, 
jehož dopravu ročně zařizuje 
a koordinuje.

Více 
než 100

295

5900
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Prvotním impulzem 
k tomu, aby Ikea v České 
republice spustila službu 
Klikni a vyzvedni, byly 
dotazy zákazníků, kdy 
fi rma spustí on-line shop. 
Více v rozhovoru s Ninou 
Malákovou. 

Interview

Česká republika je tedy unikát?

Ne tak docela. Také některé další země se roz-
hodly jít do svého lokálního řešení. To naše jsme 
například převzali z Německa, které si zavedlo svůj 
internetový prodej, otestovalo jej a postupně také 
vylepšilo. Nám se jejich řešení zdálo vhodné i pro 
naši zemi, a proto jsme je implementovali také do 
České republiky.

Jak dlouho vlastně český 
e-shop běží?

Začali jsme postupně, a to službou 
Klikni a vyzvedni, kterou jsme spus-
tili koncem loňského června. Léto 
jsme následně využili pro přípravu 
služby Klikni a dovezeme, která fun-
guje od konce září.

Jak dlouho tyto služby mohou využívat 
Němci?

Už víc než dva roky. Němci s tímto řešením dosa-
hují velmi dobrých výsledků. Měli jsme možnost si 
ho otestovat a přitom se ukázalo, že je vhodné i pro 
naši republiku. Existuje tedy velká pravděpodob-
nost, že bude mít dobré výsledky i u nás.

Nechceme z lidí dělat roboty. Rozhovor s novým generálem Toyoty MH 
Jaroslavem Žlábkem na www.systemylogistiky.cz.
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O SPUŠTĚNÍ E-SHOPU VE SPOLEČNOSTI IKEA S NINOU MALÁKOVOU
Prvotním impulzem k tomu, aby Ikea v České republice spustila službu Klikni 
a vyzvedni, s níž si spotřebitelé nakoupí v e-shopu a zboží si poté vyzvednou na 
pobočce, případně Klikni a dovezeme, jejímž prostřednictvím jim je zboží dopra-
veno domů, byly dotazy zákazníků, kdy fi rma spustí on-line shop. „A protože našim 
zákazníkům nasloucháme, vyslyšeli jsme jejich přání a spustili e-shop ještě dřív, než 
Ikea přijde s globálním řešením pro všechny země, kde působí,“ říká Nina Maláková, 
manažerka e-commerce společnosti Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Interview připravil Pavel Neumannfoto: Zboží & Prodej

a na co máme opravdu velmi dobré ohlasy, je to, 
že si zákazníci mohou zboží objednat nejen na 
konkrétní den, ale i na konkrétní hodinu. K tomu 
zabezpečujeme také jeho vynášku.

V minulosti se Ikea zaměřovala 
především na zákazníky, kteří fyzicky 
navštěvovali kamenné pobočky. 
Změnila se od té doby situace natolik, 
že je e-shop prostě nutností? 

Základem prodeje nadále zůstává obchodní dům, 
protože jde o místo, kam zákazník přijde a kde 
může načerpat inspiraci a kde vidí naše komplet-
ní řešení. Navíc se zde může zabavit celá rodina, 
například v dětském koutku či v kavárně a restau-
raci. Na druhé straně je nutné přiznat, že čas vel-
mi rychle běží a svět i chování a očekávání našich 
zákazníků také. Proto se i Ikea rozhodla je naplnit 
a spustila tento nový prodejní kanál. Jeho důleži-
tost je vysoká už teď a do budoucna zcela jistě 
ještě poroste. Chceme mít co nejvíc prodejních ka-
nálů, abychom dovedli zajistit, že si zákazník bude 
moci nakoupit kdykoli, kdekoli a jakkoli.

Kolik má samotný e-shop 
zaměstnanců? A bylo nutné nabrat 
nové zaměstnance, nebo jste si 
vystačili se stávajícími?

Celá operativa našeho internetového obchodu 
probíhá v našich obchodních domech. To se týká 
zejména oddělení logistiky a oddělení služeb zá-
kazníkům. Znamená to, že tuto práci vykonávají 

i zaměstnanci, kteří u nás již pra-
covali. Nicméně s novými úkoly 
bylo do internetového obchodu 
zapotřebí nabrat také nové lidi. 
V České republice jsme jich do čtyř 
obchodních domů přijali patnáct. 
Druhou oblastí je tým lidí na úrov-
ni regionu, a to nejen pro Českou 
republiku, ale také pro Slovensko 
a Maďarsko. Tato skupina lidí má 

na starosti naplánování spuštění internetového 
obchodu, zabezpečení přípravy jednotlivých ob-
chodních domů, aby byly na spuštění opravdu při-
praveny, a dále pak implementaci e-shopu. Tohle 
zabezpečuje tým čtyř lidí.

Bylo zapotřebí německý model pro 
české prostředí nějak upravit?

Ne, nic jsme neupravovali. Pouze pracujeme na 
postupném vylepšování, aby řešení bylo pro zá-
kazníka co nejpohodlnější. Co bych ráda vyzdvihla 

â

Impulz
 k otevření

e-shopu 
vyslali

zákazníci

Kompletní dodávky od návrhů až 
po realizaci

Inspekční servis regálů po celé ČR 

Naše zkušenosti jsou zárukou 
vaší spokojenosti

Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 622 279
proman@proman.cz, www.proman.cz

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN
INZERCE

Dokážete už teď, a to i s ohledem na 
vánoční prodeje, říci, jak moc je váš 
e-shop úspěšný?

Byla to pro nás prvotní zkušenost, která nám mimo 
jiné potvrdila, že vzorec prodejů je v době vánoč-
ních svátků stejný jako v kamenném obchodě, 
tedy přináší větší obraty. Abych byla konkrétnější, 
o Vánocích nám ve srovnání s předvánočním ob-
dobím vzrostl počet objednávek o čtyřicet procent. 
Protože přes internet prodáváme zejména nábytek, 
byli jsme zvědaví, jak půjdou také doplňky. A po-
tvrdilo se, že se jich přes Vánoce prodalo o mnoho 
více. Šlo zejména o skladovací a kuchyňské doplň-
ky a velmi mnoho textilu. Nicméně základem byl 
opět nábytek.

Co je nejprodávanější položkou 
v kamenné prodejně a v e-shopu?

On-line se nejvíc prodávají ložnice, tedy skříně 
a postele, dále obýváky a sedačky a mnoho kan-
celářského nábytku, který využívají fi rmy a školy. 
A co je i pro nás velmi překvapivé, je to, že měsíc 
od měsíce stále narůstá podíl kuchyní. Začalo to 
všechno prodejem spotřebičů, nicméně už se nám 
úspěšně rozbíhá také prodej kuchyňského nábyt-
ku. Co se týká nejvíce prodávané položky, v obou 
kanálech vede postel Hemnes.

Co mají zákazníci raději? Službu Klikni 
a vyzvedni, anebo Klikni a dovezeme 
domů?

Více objednávek máme přes službu Klikni a dove-
zeme domů.

Můžete prozradit 
průměrnou hodnotu 
objednávky v e-shopu?

Ano, je to přibližně deset tisíc ko-
run, tedy šestkrát víc než v obchod-
ním domě. Musím přiznat, že jsme 
s takovou výší ani nepočítali. Před-
stavovali jsme si o dvacet procent 
méně.

Kolik objednávek 
registrujete denně?

Momentálně máme v celé České republice více 
než sto objednávek, přičemž jsme začínali zhruba 
na třiceti. Z toho je vidět stoupající trend. Nicméně 

počet objednávek se v různých regionech liší, nej-
více jich je samozřejmě v Praze.

Logistiku zajišťujete vlastními silami?

Dopravu zajišťujeme prostřednictvím našeho exter-
ního dodavatele, v obchodním domě na pražském 

Zličíně mají vlastní dopravu.

Cena za dopravu není zrovna 
nízká, jak ji vnímají vaši 
zákazníci?

Ano, od zákazníků máme signály, 
že cena za tuto službu je vysoká, 
nicméně je třeba si uvědomit, že se 
skládá z několika částí, a to z ceny 
za naložení a samotnou dopravu. 
Cena za naložení je tři sta korun. 
Tuto cenu jsme oproti minulosti sní-
žili z pěti set na tři sta. Dále ceník 

zohledňuje hodnotu nakoupeného zboží, zatímco 
dříve se odvíjel pouze od přepravní vzdálenosti. 
Chci tím ale upozornit na skutečnost, že pro nás 

„Operativa 
internetového 

obchodu probíhá 
v obchodních 
domech, to se 
týká zejména 

oddělení 
logistiky.“

„Dopravu 
zajišťujeme 

prostřednictvím 
našeho externího 

dodavatele.“
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INTEGRATED LOGISTICS
Dodavatelská a distribuční řešení řízená 
jedním kontaktním místem a řídicím 
centrem pro zajištění integrity vašeho 
dodavatelského řetězce

CORE FREIGHT
Komplexní nabídka spolehlivých 
přepravních řešení určená pro pravidelné 
nebo mimořádné přepravy

STRATEGIC-XPERT
Řešení LLP a 4PL, která zaručují kompletní 
řízení vašeho dodavatelského řetězce, 
stejně jako optimalizaci celních a daňových 
procedur

www.gefco.cz

ONE TIME SOLUTIONS
Špičkové služby pro specifické, mimořádné 
potřeby, časově náročná řešení nebo 
logistiku eventů

GEO-GATEWAYS
Spolehlivá, bezpečná a globální řešení 
door-to-door

INDUSTRY SOLUTIONS
Odborné zkušenosti pro všechny 
průmyslové segmenty

DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
V KAŽDÉ FÁZI VAŠEHO


