
Automobilový průmysl v České republice je na svém vrcholu. Ruku v ruce 
s tím jdou také investice do logistiky na straně automobilek i jejich 
dodavatelů. Více než v jiných odvětvích se prosazují automatizovaná 
a robotizovaná řešení. Do budoucna lze očekávat, že tento trend bude 
sílit. Výrobci aut v České republice už pomýšlejí na to, že příští rok chtějí 
překonat další rekord.

Automobilová 
logistika 
na vzestupu



pro jakékoliv 
hřiště

Pro každý typ skladu máme šampiona, se kterým vždy zabodujete. 
Ať potřebujete kličkovat v úzkých uličkách nebo provést složitou akci, 
vždy je tu pro vás kompletní tým šampiónů Linde.

Pozvěte si posily na hostování zdarma. Naše demo vozíky u vás ve fi rmě na celých 24 hodin. Kontaktujte naše zákaznické centrum:
Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafi cká 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, info@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

TÝM ŠAMPIÓNŮ

Linde do toho! 

T20 SP R16 V10
 • neúnavný kanonýr pro dlouhé  

 sprinty

 • unikátní 45° postavení obsluhy,  
 které nenutí ke zbytečnému  
 otáčení

 • masivní chrániče proti poškození

 • univerzál pro jakékoli hřiště

 • díky velkému výběru šasi,   
 různých výšek zdvihu a rozličné  
 výdrže baterie, bude hrát 
 přesně tak, jak potřebujete 

 • technicky všestranný 
 s variabilním příslušenstvím

 • kompaktní, rychlý, 
 ve vrcholové kondici

 • výklopné bočnice obsluhy 
 pro ukázkové akce po křídlech

 • plná šatna vybavení 
 pro různé podmínky

hostování 
zdarma

V10
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ZZ montážní linky sjíždí poslední vůz a au
tomobily se budou nadále už jen dovážet. 
Nikomu z výrobců se nevyplatilo zde vyrábět 
a konkurence levnějších značek byla příliš vy
soká. To je zpráva stará pár dní, která přišla 
z Austrálie, kde defi nitivně skončila výroba 
tradiční australské značky Holden. U pro
tinožců tak završili desetiletí trvající tradici 
výroby automobilů.

Česká republika je na 
opačné straně nejen geo
grafi cky, ale také z pohle
du odbytu vozů. Letos by si 
automobilový průmysl měl 
poznačit další rekord. Místní továrny vyrobí 
kolem 1‚4 milionu motorových vozidel, vloni 
to bylo 1‚344 milionu. Za první tři čtvrtletí 
překročily automobilky milionovou hranici, 
čímž se produkce meziročně zvýšila o čtyři 
procenta. Tržby výrobců rostly o 12 procent 
a dosáhly rekordní úrovně 1‚02 bilionu korun.

Sílu průmyslu přitom neprokazuje jen seg
ment osobních vozů, ale dramaticky roste 
i zájem o nákladní automobily. Za tři kvar
tály letošního roku se zvýšil odbyt o více než 
30 procent. Kdo by si ještě před pár lety 
pomys lel, že to bude možné, když sledoval 
například skomírání proslulé značky Tatra.

Místní automobilky tedy aktuálně narážejí 
„pouze“ na strop produkčních kapacit a per
sonálních sil. Podle mnoha indicií je však do 
budoucna čeká trnitá cesta k elektromobilitě, 
jejíž ostny mohou potrhat i nejednoho doda
vatele. Jak se s tím automobilky na českém 
území vyrovnají, budeme vědět již za pár let. 
A můžeme si jen přát, abychom si v médiích 

přečetli zcela jinou zprávu 
než tu, která přišla před pár 
dny z Austrálie.

Stanislav D. Břeň

„Dramaticky roste 
i zájem o nákladní 
automobily.“

Hlavní partner přílohy: 

Partneři přílohy:

Příloha v elektronické podobě 
ke stažení na
www.systemylogistiky.czpro jakékoliv 

hřiště
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Foto: Christer Andreasson

VYHNOUT SE AUSTRALSKÉMU SCÉNÁŘI
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V České republice je výroba pro automobilový průmysl nejsilnějším odvět
vím a pochopitelně i v logistice se jedná o jeden z nejvýznamnějších oborů, 
jehož specifika jsou především ve vysokých nárocích na obrátku materiálu 
i zásob – automobilky drží pouze minimální hladiny zásob. Podívejme se na 
způsoby manipulace.

Článek připravil Petr Neckař

Obor automotive určuje trendy ve výrobě 
i v logistice a ovlivňuje mnoho dalších oborů. 
„Je to dáno schopností automobilek a jejich 
dodavatelů typu Siemens, Bosch, Conti
nental, Valeo a jiných implementovat nové, 
třeba i dosud v širším měřítku nevyzkoušené 
technologie a postupy. Rozsah manipulace 
a logistiky v těchto firmách patří k velmi frek
ventovaným a důležitým činnostem a každá 
inovace znamená velký prostor pro zvýšení 

bezpečnosti, zefektivnění procesů a úspory 
provozních nákladů,“ předesílá Aleš Hušek, 
vedoucí oddělení Logistics Solutions a spe
cialista na automatizaci a systémové sklady 
společnosti Toyota Material Handling CZ. Toto 
stanovisko potvrzují i realizace s automatic
kými vozíky Toyota Autopilot právě u subdo
davatelů výrobců automobilů, konkrétně ve 
společnostech Bosch Diesel v Jihlavě nebo 
Continental Automotive v Jičíně.

FOTO: Petr Neckař

V OBLASTI MANIPULACE  
SE PROSAZUJE AUTOMATIZACE
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STÁHNĚTE SI 
PŘÍLOHU V PDF 
K DISPOZICI NA  
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ

„V AUTOMOTIVE ZCELA 
JASNÝ TREND: VYUŽITÍ 
TAŽNÝCH SOUPRAV.“

Kam směřuje 
manipulace 

v automotive?
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ROSTE ZÁJEM 
O PLNĚ AUTOMATICKÉ TAHAČE
Významným trendem je využívání tahačů pro 
zavážení výrobních linek. „V poslední době se 
začínají prosazovat plně automatické taha
če. Výhody tohoto řešení jsou především ve 
vysoké efektivitě, přesnosti a v nízkých pro
vozních nákladech. Jeden tahač dokáže od
vézt najednou až šest palet. Nahradí tak více 
čelních vozíků, a především ve vícesměnném 
provozu i velké množství pracovníků,“ kon
statuje Martin Koudelka, vedoucí marke
tingového oddělení fi rmy Jungheinrich (ČR). 
Dodává, že v neposlední 
řadě přinášejí automatické 
tahače i výrazně vyšší bez
pečnost do výrobních pro
vozů. Tahač nemá vidle, je 
velmi kompaktní, obratný, 
přípojné vozíky přesně ko
pírují trasu tahače a v případě automatizace 
je pak riziko srážky s pevnou i pohyblivou 
překážkou téměř vyloučeno díky moderním 
laserovým a radarovým senzorům.

SIMULACE UKAZUJÍ 
MOŽNOSTI MANIPULACE
Vzhledem k tomu, že výrobní procesy se 
stávají složitějšími, zvyšuje se důležitost 
přizpůsobení manipulační fl otily. „Jedná se 
o rostoucí trend v průmyslu, protože podniky 
hledají dodavatele vybavení pro manipulaci, 
které vyhovuje jejich konkrétním potřebám,“ 
potvrzuje Petr Tomeček, produktový spe
cialista společnosti HYSTER CZ. Ještě před 
objednáním konkrétních strojů pomáhají de
fi novat efektivitu simulace využití plánované 
techniky. „Simulátor skladu například umož
ňuje podnikům vyzkoušet různé scénáře, 
což poskytuje celou řadu výsledků, které dů
sledně simulují každodenní provozní změny. 
3D obrazy jsou platformou pro vyzkoušení 
různých možností. Každá simulace se zabý

vá významnými detaily, jako je vybití akumu
látoru, nabíjení, měnící se časy a rychlostní 
schéma, schéma směn, časy přerušení, po
čítá i s možností povolení řídit některé typy 
vozíků atd.,“ specifi kuje Petr Tomeček.

IMPLEMENTACE SYSTÉMŮ 
S UMĚLOU INTELIGENCÍ
Jaká bude budoucnost? Václav Jung, pro
jektový manažer fi rmy STILL ČR, říká, že 
standardní automatické systémy s využitím 
navigace pomocí magnetických bodů nebo 

laserů pro fi rmy v automo
tive přestávají být zajíma
vé. „Do svých moderních 
logistických procesů chtějí 
postupně implementovat 
plně autonomní systémy 
s vlastní umělou inteligen

cí. Myslím si, že manipulačním prostředkem 
budoucnosti bude multifunkční vozík, který 
dokáže nahradit všechny druhy standardní 
manipulační techniky. Od tahačů, čelních 
vozíků až po skladovou techniku. Předpo
kládám, že stroje budou vybaveny plně au
tonomním systémem navigace – například 
pomocí 3D radaru – se schopností vlastního 
rozhodování, jak nejlépe, nejrychleji a nej
bezpečněji bude konkrétně požadovaná ma
nipulace provedena,“ tvrdí Václav Jung.

„Potenciál pro úspory je ve vychystávání, značení 
a kontrole dílů“

 Automatizace v automotive se zatím dostala pouze do těsné blízkosti 
montážních linek. Další prostor pro automatizaci je dále v celém logis-
tickém toku dílů od dodavatele k fi nálnímu výrobci. Tam však bude 
třeba další vývoj identifi kačních systémů, a to jak unifi kace značení 
dílů a obalů, tak především čtecích zařízení. Ona totiž záměna dílů nebo 
dodání poškozeného dílu či pouze poškozeného obalu s potenciálně 
poškozenými díly k montážní lince je právě to, proč je automotive tak 
náročný na kvalitu logistiky. Právě ve vychystávání, značení a kontrole 
dílů je nasazena největší část logistických zdrojů, tam je určitě nej-
větší prostor pro automatizaci a tím i úsporu nákladů z dlouhodobého 
pohledu. Zatím tyto požadavky kontroly zvládá člověk, byť je mnohdy 
nutné nasadit kontrolu v několika stupních, je však otázkou, kdy to 
bude zvládat stroj.

HYNEK STANĚK
senior manager 

business
 development division

Yusen Logistics (Czech)
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ROSTE POPTÁVKA PO DOPRAVNÍ KAPACITĚ
Automobily a produkty automotive se po Evropě nejčastěji přepravují kamio
ny a vlaky, mezi kontinenty pak také po moři a v menší míře i letecky. Celý 
segment automotive neustále roste, automobilky navyšují výrobu nad plán, 
tím jsou vyšší nároky na přepravy a roste poptávka po dopravní kapacitě.

Článek připravil Petr Neckař

va. Další zajímavou a neustále rostoucí částí 
přeprav pro automotive jsou pak expresní 
paletové přepravy po Evropě mezi dodavateli 
automobilového průmyslu a samotnými auto
mobilkami,“ konstatuje Tomáš Holomoucký, 
ředitel společnosti DB Schenker. Doplňuje, že 
náhradní díly se do ČR vozí zejména ze zá
padní Evropy, pro některé značky pak např. 
z Rumunska nebo Chorvatska. V Evropě se 
vyrobí drtivá většina automobilů a náhradních 
dílů pro evropský trh. Velká část dílů pro auto
mobily se vyrábí právě v ČR.

ZZ ČR směřují automobily zejména do západní 
Evropy, například do Německa, Velké Britá
nie nebo Francie. Komponenty pak směřují 
do automobilek po celé Evropě, jako příklad 
můžeme uvést železniční přepravy do závodů 
Volkswagen v ruských městech Kaluga a Niž
nij Novgorod. Například DB Schenker zajišťu
je letecké přepravy náhradních dílů značek 
koncernu Volkswagen pro asijský trh prostřed
nictvím crossdockového skladu v Singapuru. 
„Velké objemy přeprav ve směru Evropa a Asie 
zaznamenává samozřejmě železniční přepra

FOTO: Petr Neckař
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„PŘEPRAVA V OBLASTI 
AUTOMOTIVE  

V POSLEDNÍCH LETECH 
KONTINUÁLNĚ STOUPÁ.“

„Zajímavé řešení: 
podpora podnikajících 

řidičů“

Jednoznačným trendem v automotive 
přepravách je rostoucí poptávka po mul-
timodálních přepravách, které jsou sice 
časově náročnější, ale finančně příznivější 
a ekologičtější. V současnosti je nedosta-
tek řidičů a při využití tohoto způsobu po 
většinu času řidiče nepotřebujete, čímž se 
snižují náklady na transport. Ty se odvíjejí 
i od toho, jestli přepravce používá své nebo 
pronajaté lodě. Dalším trendem, který vní-
mám, je podpora řidičů v podnikání v rámci 
dohodnuté spolupráce. Princip je jednodu-
chý: podnikající řidiči mohou využít výhody 
našeho fleetu při nákupu vozidel, čímž se 
jim sníží náklady při pořízení vozidla. Stejně 
je možné pomoci partnerovi například 
v oblasti pořízení karet na pohonné hmoty. 
To má vliv na loajalitu řidičů.

Martin ZÁLESKÝ
country manager

Ekol Logistics

PRIM HRAJE MULTIMODÁLNÍ 
PŘEPRAVA
Například společnost GEFCO přepraví ročně 
v rámci ČR i za její hranice okolo 500 000 
hotových vozů. „Prim v přepravě automobilů 
i dalších produktů z oblasti automotive hraje 
multimodální přeprava nastavená individuál
ně podle požadavků klienta, cílové destinace 
i s ohledem na optimalizaci nákladů na pře
pravu. Vzhledem k tomu, že jde o velkoob
jemovou, pravidelnou a dobře predikovatel
nou přepravu, je pro pozemní část přepravy 
prioritně využívána želez
nice, která zároveň splňu
je vysoké požadavky na 
minimalizaci ekologických 
dopadů,“ říká Jaroslava 
Zábrodská, FVL business 
development manažerka 
společnosti GEFCO. Trans
kontinentální přeprava 
vozů i produktů je často realizována kombi
nací pozemní a námořní přepravy. Po moři 
přepraví GEFCO ročně téměř milion hotových 
vozů, zejména v rámci pravidelných linek ze 

smluvních přístavů. Nejsilnější toky v oblasti 
automotive jsou firmou GEFCO realizovány 
do Ruska, Francie a Dánska. Z transkonti
nentální přepravy zajišťuje transfery hoto
vých vozů do Jižní Ameriky. Jde o pravidel
nou dlouhodobou přepravu vozů pro lokální 
trh, která je realizována kombinací železniční 
přepravy na trase Kolín – Le Havre s námořní 
přepravou do Buenos Aires, odkud jsou vozy 
dále vezeny kamionem. Další exponovanou 
trasou je pak spojení Česká republika – Čína.

Na této trase jsou převáženy většinou pro
dukty pro oblast automotive, využívána je 

na ní především železniční 
přeprava s návaznou silnič
ní přepravou v cílové desti
naci. Jak říká Jaroslava Zá
brodská, pro přepravu do 
tohoto regionu je možné, 
podle cílové destinace, 
využít asi 20 železničních 
tras, nejčastěji jde o trasy 

Praha – čínské terminály Juwy a Wuchan – 
Šanghaj, Hongkong a kterékoliv jiné místo 
v Číně, kde je železnice. Co se týče dovozu 
dílů, GEFCO v poslední době pozoruje velký 
nárůst železniční přepravy náhradních dílů 
pro oblast automotive z oblasti jihovýchodní 
Asie. Jde převážně o přepravu z čínské Šan
ghaje, dále pak do Hamburku a odtud do 
Kolína nebo Jažlovic.

U OBALŮ HRAJE ROLI HLAVNĚ 
FUNKČNOST A ODOLNOST
Automobilový průmysl je průkopníkem v ná
ročných požadavcích na obaly. Obaly v au
tomotive se používají hlavně pro přepravu 
mezi výrobci dílů a montážními závody. Proto 
se zde neklade důraz na image obalu, loga 
a marketing tak, jak je zvykem např. v seg
mentu potravinářství nebo kosmetiky. „Klade 
se velký důraz na funkčnost, odolnost, kva
litu, efektivitu při přepravě, kompatibilitu 
s manipulací, bezpečnost obalu a v nepo
slední řadě i ergonomii pro obsluhu. Tyto 
skutečnosti velmi nahrávají obalům z plastů 
a jejich derivátům. Lze proto s jistotou říct, 
i když to ekologové asi neuslyší rádi, že tren
dem v oblasti obalů v automotive sektoru 
je využití plastů,“ uvádí Miroslav Brožíček, 
majitel společnosti Bropack solutions. Uvádí 
konkrétní příklady: plastové palety namísto 
dřevěných, plastové proložky namísto karto
nových, k překrytí nebo ochraně proti prachu 
či korozi jsou mastné papíry nahrazeny plas
tovými obaly, vaky, pytlíky nebo archy.

Obaly v segmentu automotive můžeme roz
dělit na dva druhy; vratné a jednorázové. 
Vratné obaly jsou převážně vyrobeny z plas

tu nebo kovu, jde o kontejnery, bedny pro 
zámořskou přepravu, palety, přepravní boxy, 
závěsné klece a KLT boxy. Tyto vratné obaly 
se často kombinují s nevratnými obaly typu 
proložka, krycí obal, vymezovací mřížka, fixa
ce atd. Jak říká Miroslav Brožíček, jako jed
norázové obaly jsou v automotive přepravě 
využívány hlavně dřevěné obaly, kartonové 
obaly a dále krycí/ochranné a fixační obaly, 
kam spadají fólie mnoha typů a fixační pásky. 
„Obaly v současné době jsou dosti sofistiko
vané a jejich správné používání může uži
vateli výrazně pomoci využít jejich výhodu. 
V oblasti balení je vždy vhodné před výběrem 
způsobu balení zpracovat celkovou analýzu, 
která definuje ideální nejefektivnější varian
tu,“ dodává Miroslav Brožíček.
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ČLOVĚK V AUTOMOTIVE  
SE NA LINCE UŽ DNES  

CHOVÁ JAKO ROBOT
V automobilkách a u jejich dodavatelů se rozšiřuje implementace automati
zace. A možná rychleji, než se působně předpokládalo. Český zaměstnanec 
je oproti západnímu stále levný, což hraje v neprospěch automatizace, ale 
na druhou stranu českých zaměstnanců je teď, s nadsázkou řečeno, jako 
šafránu, což zase automatizaci nahrává.

Článek připravil Petr Neckař

Je důležité si uvědomit, že automatizace 
v automotive není samoúčelná. „Automati
zace je pomocný prvek, který urychluje to, 
co běžně probíhá jiným způsobem. Hodně 
se dnes mluví o trendu Průmysl 4.0, ale 
my jsme robotizovaná pracoviště dodávali 
už před dvanácti a více lety. Jedná se tedy 
o kontinuálně probíhající proces, který je 
ovšem aktuálně eskalován úbytkem počtu 
zaměstnanců, těžko se hledají lidé,“ kon
statuje Jiří Vítek, vedoucí obchodního úseku 
firmy T M T.

„Obecným trendem při vývoji všech automa
tizovaných zařízení jsou zvyšující se výkony, 
ergonomie obsluhy a snižující se nároky na 
údržbu,“ dodává Jan Rindt, obchodní mana
žer pro automatizované systémy společnos
ti SSI Schäfer Systems International. Nyní 
jsou technologie ekonomicky dostupnější, 
což také nahrává Průmyslu 4.0. Ve skla
dovacích halách nacházejí 
uplatnění například AGV vo
zíky. „Manipulační techniku 
mohou firmy využívat na bez
pilotní i na manuální režim. 
Záleží na konkrétních poža
davcích. Trendem je 3D ma
pping. AGV vozík si automaticky snímá jed
notlivé vzdálenosti k definovaným bodům, 
čímž je určena jeho aktuální pozice. Podle 
situace vozík zastaví, zpomalí, zdvihne pa
letu, převeze ji a podobně,“ říká Marek Ma
ťovčík, jednatel společnosti SysTech Group. 
Doplňuje, že jde o maximálně bezpečnost
ní systém, protože chrání jak zaměstnan

ce ve skladu, tak i materiál a regály. AGV 
vozík jezdí v přesně definovaných drahách, 
je kladen důraz na maximální bezpečnost 
materiálového toku. Pro implementaci AGV 
v automotive společnosti je nutné nejprve 
znát logistické procesy, požadovanou kapa
citu skladování, respektive hodinový výkon 
naskladnění a zaskladnění.

AUTOMATIZOVANÉ ZASKLADŇOVÁNÍ 
SE VÍCE AUTOMATIZUJE
V automotive nacházejí uplatnění různé 
automatizované systémy skladování. „Mo
mentálně pracujeme na několika projektech 
například pro výrobce automobilů a různé 
subdodavatele z oblasti automotive. U au
tomatických systémů skladování řešíme 
implementaci grafické indikace, aby byla 

maximálně zjednodušena 
práce operátora. Na liště se 
mu rozsvítí, kde co má z po
lice systému vyskladnit, vidí 
na ní i počet kusů, které má 
vyskladnit, laserový ukazatel 
navíc míří na místo, kde má 

produkt odebrat. Po potvrzení odebrání se na 
odkládacím vozíku rozsvítí bod u přepravky, 
do které má operátor tento odebraný pro
dukt uložit,“ popisuje princip inovace Bohu
mil Tejnický, manager design & engineering 
společnosti Kardex. Doplňuje, že nyní firma 
pro automobilku řeší i možnosti automatické
ho potvrzování picku, aby nebylo nutné ode

brání potvrdit ručně manipulantem. V tomto 
směru pomáhají světelné závory, které za
jišťují potvrzení, že produkt byl vyskladněn. 
Projekt se teď testuje.

„V automotive se pomocí vertikálních výtaho
vých systémů skladují menší ručně manipulo
vatelné díly, zejména náhradní díly a nástroje. 
Ve srovnání se západem, kde se automati
zace prosazuje rychleji, je zde ještě relativně 
levná pracovní síla. Většímu nasazení auto
matizovaných systémů v automotive brání 
finance. Ty jsou zásadní věcí. Doporučuji zo
hledňovat nejen pořizovací hodnotu, ale cel
kovou efektivitu,“ uvádí Petr Altman, obchod
ní manažer společnosti Kasys. S efektivitou 
souvisejí i logistické vláčky. „V automotive 
roste zájem o logistické soupravy. Automatic

„NEJSOU LIDI!  
I TO NAHRÁVÁ ROZVOJI 

AUTOMATIZACE.“
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„Automatizace je 
otázkou efektivity“

S automatizací v automotive souvisí nejen 
roboti, ale také dopravníky. Návratnost 
investice na západě je rychlejší než u nás, 
přesto se automatizace i v Česku postupně 
rozšiřuje. V automobilkách jsou používány 
dopravníkové modulární pásy, na kterých se 
pohybují zaměstnanci. Jde o pásy s integro-
vaným motorem. Pro představu: auto jede 
na dopravníku uprostřed, zleva a zprava 
jsou modulární dopravníky, na nichž v taktu 
jedou zaměstnanci. Tím, že nemusí zaměst-
nanci dělat kroky navíc, ušetří až čtyřicet 
procent času. Zátěžové modulární doprav-
níky s nízkou spotřebou energie tedy zrych-
lují a optimalizují výrobu.

Jan OPLETAL
jednatel

WRH Global CZ

ky řízené vozíky jsou výrazným trendem v au
tomotive,“ potvrzuje Ludvík Novák, vedoucí 
prodeje společnosti WANZL.

BUDOUCNOST JE 
V KOLABORATIVNÍCH ROBOTECH
V oblasti automotive dochází k uplatňování 
robotů. „Kolaborativní roboti mohou být vy
užiti například k přeložení zboží z dopravníku 
na paletu. Na jedné lince v automotive firmě 
v Indii jsem viděl, že součástka do motoru, 
která vážila čtyři kilogramy, byla kolaborativ
ním robotem zvednuta z dopravníku a umís
těna na přesnou pozici v motoru. Dělník ke 
kolaborantu přiřazený jen připevnil šrouby. 

FOTO: YALE CZ

Automatizovaný retrak zvyšuje 
efektivitu skladování ve 
společnosti Continental v Jičíně.
FOTO: Toyota Material Handling CZ

V automotive je jednoznačně budoucnost 
v kolaborativních robotech,“ míní Matěj 
Pivokonský, koordinátor PR společnosti 
EPRIN. Zdůrazňuje, že člověk bude pro řadu 
úkonů stále nezastupitelný.

V automobilkách se používají i nekolabora
tivní roboti. „Člověk v automotive se na lince 
už dnes chová jako robot. Pokud má firma 
dostatečný rozpočet na kompletně automa
tickou linku, může ji s využitím průmyslo
vých robotů mít. Když člověka robot někde 
nahradí, zaměstnanec se v procesu výroby 
jen přesune jinam. Každopádně v automati
zaci je budoucnost, a to nejen v automotive, 
o čemž svědčí i iniciativa Průmysl 4.0,“ uvádí 
Matěj Pivokonský. Doplňuje, že je ještě řada 
procesů, které robot nezvládá bez větší chy

bovosti. Automatizace je ale stále ve vývoji. 
Například boom kolaborativních robotů je te
prve na samém začátku. Teď se jejich výrobci 
zaměřují na co nejvyšší nosnosti a přesnosti 
robotů, je už i kolaborativní robot s dvěma 
rameny, která simulují lidské ruce, ale zatím 
nemají vysokou nosnost.



hlavní sponzor přílohy:

VELETRH VE ZNAMENÍ 
INTRALOGISTICKÝCH 
INOVACÍ A ROBOTIZACE ČČeská republika patří podle statistik Mezi

národní federace pro robotiku k evropským 
lídrům v zavádění průmyslových robotů. 
V roce 2015 se u nás používalo o 40 % více 
robotů než o pět let dříve a prodalo se více 
robotů než ve Velké Británii. Nabídka MSV 
ukázala trendy průmyslové robotiky, konkrét
ní aplikace i unikáty, jako třeba nejsilnějšího 
robota světa. Roboti, kteří mají v budoucnu 
zastávat práci lidí v továrnách, se nebudou 
vizuálně příliš lišit od dnešních robotů. „Vět
šina podstatných změn se v poslední době 
odehrává na poli softwaru a aplikací, tedy ne 
na poli tradičního hardwaru, jako jsou me
chanické součásti robotů, ale spíš v tom, co 
je dělá mnohem inteligentnějšími, kolabora
tivnějšími a lépe připravenými pro dnešní éru 
digitalizace,“ vysvětlil ředitel robotiky společ
nosti ABB Vítězslav Lukáš. Roboti se už teď 
umějí na základě dat získaných z okolí sa
mostatně rozhodovat a tento trend se podle 
něj v budoucnu dále prohloubí. České fi rmy 
také stále častěji využívají virtuální realitu, 
například si namodelují výrobní linku a její 
jednotlivé součásti včetně robotů ještě před 
samotnou fyzickou instalací.

ROBOT VAŘIL KÁVU
Roboti byli na výstavišti prezentováni i zábav
nou formou. Na stánku fi rmy DEL robot ve 
funkci číšníka podával vybraný nápoj, u spo
lečnosti KUKA robot vařil kávu, u Siemensu 
míchal drinky a v expozici společnosti Nex
net si zájemci mohli s robotem zahrát stolní 
fotbal. „Průmyslové roboty se ve strojírenství 
stále více prosazují. V oboru obrábění roste 
obliba nasazení robotů v oblasti automatické 
výměny obrobků, případně i výměny nástrojů 
u větších obráběcích strojů,“ uvádí Jindřich 
Vaňous, ředitel organizační složky KUKA Ro
boter. Firma EPRIN na MSV představila něko

magnum optimum®

	

	

	

Skládací paletový kontejner s nosností 750 kg

O řešení využívající roboty roste ve 
fi rmách zájem také v souvislosti 
s nedostatkem pracovních sil.
FOTO: Petr Neckař

V Brně se v říjnu konal Mezinárodní 
strojírenský veletrh, jehož součás
tí byl veletrh Transport a Logistika. 
Hlavním tématem MSV byl Prů mysl 
4.0 a projekt Automatizace. Na své 
si přišly fi rmy nejen z oblasti auto
motive, veletrh byl totiž nabitý in
spirativními řešeními.

Článek připravil Petr Neckař
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lik interaktivních prvků, například technologii 
Bin picking, která funguje na bázi rozlišování 
ve 3D. Díky této technologii může aplikační 
robot vyskladňovat produkty, které jsou 
různě rozložené v přepravce, protože zná 
jejich přesnou polohu. Firma dále prezen
tovala kolaborativního robota, který kolem 
sebe nepotřebuje žádnou ochrannou zónu. 
„Kolaborativní robot je vhodný například ke 
kooperaci s člověkem do uskladňovacích 
a vyskladňovacích zón. Jeho cílem není na
hradit člověka, ale zjednodušit a zefektivnit 
mu práci,“ sděluje Matěj Pivokonský, koor
dinátor PR společnosti EPRIN. Firma v Brně 
představila mimo jiné i technologii RTLS, 
která nachází uplatnění v rámci trackingu 
techniky ve skladech.

SMĚREM K AUTOMATIZACI
Podívejme se podrobněji na to, jaké trendy 
a novinky na veletrhu Transport a Logistika 
prezentovaly některé z fi rem. Tomáš Heinzl 

„Trendy: optimalizace procesů 
a realizace simulací“

 Prezentujeme technologii AGV vozíků, jejíž uplatnění je například 
v automotive fi rmách. Implementujeme Free navigační systém na stá-
vající techniku a představujeme řadu dalších technologií souvisejících 
s trendem automatizace, zrychlení intralogistiky a zvýšení její kvality. 
Trendem jsou optimalizace procesů a realizace simulací s akcentem na 
maximalizaci produktivity.

MAREK MAŤOVČÍK
jednatel

SysTech Group

z obchodního oddělení fi rmy VVV SYSTÉM 
na veletrhu představoval trendy v oblasti da
tových terminálů, různé snímače čárového 
kódu. Největší poptávka je na trhu podle jeho 
slov po terminálech se systémem Android, 
trendem je důraz na ergonomii a odolnost 
proti pádům, prachu a vodě. Automatizaci 
skladových procesů se věnovala expozice 
společnosti Kardex. Bohumil Tejnický, ma

nager design & engineering této fi rmy, uvedl, 
že např. u vertikálních výtahových systémů 
je výrazným trendem apel na technologii, 
aby manipulant neztrácel čas hledáním, aby 
ho systém navigoval, kde má co vzít a uložit. 
Základní technologie automatizovaných sys
témů Kardex se moc nemění, ale podstatně 
se vyvíjejí doplňkové technologie.
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Automatický vertikální sklad Modula od ital
ského výrobce společně prezentovaly firmy 
ACCORD PRAHA a Bohemia  SysTech Group. 
„Mezi novinky oproti předchozímu veletrhu 
patří například laserový ukazatel pozice 
v kombinaci s alfanumerickou diodovou liš
tou a další příslušenství. Cílem novinek je 
zrychlit proces manipulace,“ 
sděluje Josef Netolický, jed
natel společnosti ACCORD 
PRAHA. Firma představila 
i automatický elektrický za
kladač Hubmaster od špa
nělského výrobce. Jeho vý
hodou je možnost otáčet se s paletami na 
místě o 360 stupňů, stačí mu tedy poměrně 
úzké regálové uličky. Jak funguje? Podívej
te se na video na Facebooku Systémů Lo
gistiky. Martin Červenka, CEO společnosti 
TRIDAS, k účasti na veletrhu uvedl: „Pre
zentujeme dřevěné a přepravní překližkové 
obaly včetně zámořského balení, které musí 
splňovat různé standardy. Návštěvnost vele
trhu je dobrá, jsme spokojeni.“

VÝPLŇ BALÍKU  
JAKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ
Exportní balení bylo prezentováno i u expozi
ce firmy BRANOPAC CZ. Její obchodní ředitel 
Miloš Bílský nám řekl: „Trendem je maximál

ní ochrana produktů a dílů 
jak ve skladech, tak při pře
pravách. Představili jsme 
i produkt vhodný zejména 
pro eshopy: stroj se speci
ální výplňovou fólií, kterou 
může eshop poděkovat zá

kazníkům za nákup. Může na ní být jakýkoliv 
nafouknutý nápis. Nejde už jen o ochranu 
zboží v balíku, ale i o estetiku a marketing, 
který právě výplň může zajistit,“ konstatuje 
Miloš Bílský.

Pozitivní hodnocení na mikrofon Systémů 
Logistiky zaznělo například v expozici T M T. 
„Potkali jsme spoustu našich zákazníků 
a získali jsme také řadu nových kontaktů,“ 

„LETOŠNÍ MSV NAVŠTÍVILO 
1631 VYSTAVOVATELŮ  

Z 32 ZEMÍ.“

hodnotí Jiří Vítek, vedoucí obchodního úseku 
firmy T M T. Firma u svého stánku prezento
vala mimo jiné 3D model paletizační linky, 
na němž ukazovala jednotlivá řešení a tren
dy. Lukáš Bartoníček, vedoucí obchodu pro 
Českou republiku firmy Torwegge CZ, řekl: 
„Prezentujeme komponenty pro manipulaci 
a dopravu, zejména kladky, kolečka, válečky 
a dopravníky. Například u koleček materiály 
zůstávají obdobné, ale trendem je změna za
oblení pro lepší manipulaci, zákazníci chtějí 
stále menší průměry koleček a stále vyšší 
nosnosti, hodně se také doplňují zábrany 
proti najetí na nohu.“ Společnost WANZL 
prezentovala například vozíky do logistických 
vláčků. „Dodáváme podvozky se systémem 
řízených náprav, díky čemuž vozíky za taha
čem perfektně kopírují stopu. Jsme dodava
telem mnoha firem nabízejících tahače, na
příklad firmy STILL ČR. Jsou různé možnosti, 
jak může regálový podvozek vypadat, děláme 
je podle přání zákazníků,“ specifikuje Ludvík 
Novák, vedoucí prodeje společnosti WANZL.

NOVINKY V INTRALOGISTICKÝCH 
ŘEŠENÍCH
Jako velmi úspěšný hodnotí veletrh i spo
lečnost WRH Global CZ. „Představovali 
jsme dopravníkový systém, který nachází 
uplatnění například v eshopech, dále jsme 
prezentovali vysokotlaký zvlhčovací systém, 
který je dalším vývojovým krokem v oblasti 
zvlhčování a tím i snižování prašnosti,“ popi
suje jednatel WRH Global CZ Jan Opletal. Na 
veletrhu zaujala také společnost SELS. Její 
prokurista a business development manager 
Petr Čermák nám řekl: „Prezentujeme elek
trické bateriové tahače MasterMover, jejichž 
pomocí je jediný operátor schopen manipu
lovat břemeny o hmotnosti desítek kilogramů 
až desítek tun. Díky tomuto trendovému způ
sobu manipulace, o kterém mnozí stále ještě 
nevědí, firmy šetří finanční prostředky, proto
že tahač přináší zefektivnění do logistického 
procesu. Manipulace je snadná, s mnohatu
novými náklady mohou lehce manipulovat 
i ženy, což je důležité v dnešní době, kdy je 
o zaměstnance nouze.“
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Samotné automobilky se snaží skladování 
vytěsnit na minimum. „V automotive fi rmách 
jsou často využívány dodávky JIT. Do auto
mobilek tedy dodavatelé přivážejí palety tak, 
jak budou vstupovat do montážních proce
sů, v potřebném čase, množství a pořadí. 
Kamion nacouvá k vykládce, zboží z něj 
se neskladuje, ale často přemisťuje přímo 
do výrobního procesu, což koresponduje 
s cílem automobilek minimalizovat skladové 
zásoby,“ popisuje Jiří Vítek, vedoucí obchod
ního úseku fi rmy T M T. To vše vyvíjí tlak na 
subdodavatele, kteří mnohdy musí zajišťovat 
meziskladování, kde samozřejmě stacionár
ní regály hrají hlavní roli.

CENA SKLADOVACÍHO MÍSTA ROSTE
I u dodavatelů automobilek se setkáváme 
s automatizovanými systémy, které v přípa
dech, kde je to vhodné, nahrazují do té doby 
využívané stacionární regály. Nárůst auto
matizovaných systémů oproti stacionárním 
se zvyšuje v segmentu skladování drobných 
dílů. Výhoda je, že výrobní fi rma může na
místo skladování plochu využít pro výrobu, 
díky čemuž nemusí třeba stavět novou halu. 

„Automatizované systémy, například vertikál
ní výtahové systémy, jsou v provozech stále 
víc. Roste totiž jak cena práce, tak i cena 
nemovitostí, tedy i cena skladovacího pro
storu. Cena těchto strojů se s časem diame
trálně nezvyšuje. Trendem je zaměření se na 
softwarová řešení těchto systémů, aby bylo 
dosaženo ještě vyšší efektivity,“ říká Bohu
mil Tejnický, manager design & engineering 
společnosti Kardex.

Stacionární regálové systémy, ať už jakéhoko
liv typu, jsou z hlediska konstrukce víceméně 
už roky podobné, co se ale vyvíjí, je příslušen
ství. Vždy se vychází z požadavků a potřeb kaž
dého zákazníka. Výrobci regálů se velmi často 
podílejí na navržení optimálního konceptu pro 
konkrétní řešení. „Vždy je nutné myslet nejen 
na současné zatížení regálu, ale i na budoucí 
potřeby skladování,“ konstatuje Marian Gono, 
generální ředitel společnosti SSI Schäfer Sys
tems International, který potvrzuje trend auto
matizace skladových a logistických procesů. 
Podrobně jsme se stacionárním regálovým 
systémům věnovali v minulém vydání časo
pisu Systémy Logistiky.

„Stacionární regály 
nevymizí“

Automatizovat jde hodně logistických 
procesů, včetně nahrazení stacionárních 
regálů tam, kde to má koncepčně, tech-
nicky a ekonomicky význam, což se týká 
hlavně skladování drobných dílů. Ve fi r-
mách, které navštěvuji, převládají klasické 
stacionární regály s manuální obsluhou. 
Stacionární regály jsou ve skladech stěžej-
ním produktem. Jsou a budou potřeba. Co 
se ale může měnit, je způsob zaskladňo-
vání a vyskladňování. To automatizovat lze. 
Základem je, aby skladové řešení bylo pro 
konkrétní provoz přínosné.

Pavel 
HALOUSKA

obchodní 
zástupce
PROMAN

VYPLATÍ SE MYSLET 
NA BUDOUCÍ POTŘEBY SKLADOVÁNÍ

Klasické regálové systémy tvoří základní kámen skladování nejen ve fi r
mách z automotive oblasti. Systém skladování závisí na potřebném typu 
skladování a na tom, zda se jedná o skladování krátkodobé nebo dlouho
dobé, hodně tedy záleží na obrátkovosti. Možností skladování je celá řada, 
je nutné vždy najít to nejefektivnější řešení pro konkrétní provoz.

Článek připravil Petr Neckař

Foto: Stanislav D. Břeň
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Mnohé výrobní a logistické fi rmy se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. 
Udržení pracovníků je velkým tématem i v logistice automobilek. Každo
pádně ty jsou fi rmami, kterým se náborové aktivity poměrně daří. Nejdů
ležitější roli při náboru výrobního personálu do automobilek hraje mzda, 
která je největším lákadlem.

Článek připravil Petr Neckař

spolujízdy autem nebo přispívají na ubyto
vání pro přespolní. Tím si významně rozšíří 
náborový rádius. „Zaměstnanci automobilek 
jsou odměňováni adekvátně k lokálnímu 
trhu práce, nejsou odměňováni adekvátně 
k tomu, jak jsou odměňováni lidé v Němec
ku, kteří dělají stejnou práci, ale mají luxusní 
platy ve srovnání s tím, co mají lidé stejné 
profese v Rumunsku nebo Turecku. Logis
tika v automotive, stejně jako v ecommer
ce, je díky vyšším maržím z hlediska platů 
o malinko velkorysejší, než třeba nabízejí 
zaměstnavatelé v retailu,“ říká Jiří Halbrš
tát, manažer marketingu a náboru agentury 
ManpowerGroup.

HR MANAGEMENT MÁ V AUTOMOBILKÁCH 
MAXIMÁLNÍ PODPORU

FOTO: Martin Mašín

AAutomobilky investují obrovské fi nance do 
HR marketingu. Mají velké personálně 
marketingové týmy, které se systematicky 
věnují tomu, aby jejich fi rma byla atraktivní 
pro uchazeče o zaměstnání. Vedou velké 
náborové kampaně, kde využívají všechny 
myslitelné nástroje, zároveň ale pracují na 
tom, aby přetavily zpětnou vazbu uchazečů 
a zaměstnanců k tomu, aby byly stále lepším 
zaměstnavatelem.

Kromě platu, bonusů a příspěvků automo
bilky řeší i dobrou dostupnost pro zaměst
nance. Zřizují autobusové linky, přispívají 
na dopravu, pomáhají lidem organizovat 
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Automobilky se zaměřují i na pracovní pod
mínky – rekonstruují kantýny, budují odpočin
kové zóny, pohodlné šatny, nabízejí možnost 
mimořádných přestávek nad rámec zákoní
ku práce, dotované občerstvení během dne 
atd. „Výhodou mohou být i fi remní rekreační 
střediska a možnost velmi výhodného leasin
gu na vyráběná auta,“ specifi kuje Jiří Halbrš
tát. Důležitá je i fi remní kultura a organizace 
práce. Zásadním faktorem pro udržení za
městnanců ve výrobě a logistice je kvalita li
niového managementu. „Pokud mistři na lidi 
řvou a nechovají se k nim slušně, neudržíte 
zaměstnance ani skvělými benefi ty. Proto se 
řada velkých podniků věnuje rozvoji manaže
rů na všech úrovních. Pro lidi je také důležitá 
možnost občasné změny práce, aby dlouho
době nedělali stále totéž. Fluktuaci snižují 
občasné rotace na jednotlivých úkonech, 
což také zvyšuje schopnost zastupitelnosti,“ 
popisuje principy HR managementu Jiří Hal
brštát. Okolní fi rmy u automobilek mnohdy 
přicházejí o zaměstnance. „Jde o zátěžový 
test pro management fi rem. V dnešní době 

se jedná v mnoha lokalitách o hru na silněj
šího. Nejsouli ochotny bojovat výší mzdy, je 
nutné se pozitivně odlišit jinak, například 
méněsměnnými provozy nebo kratšími úvaz
ky,“ doporučuje Jindřich Hodek, obchodní ře
ditel společnosti INDEX NOSLUŠ.

INZERCE

„Důležité jsou nástupní podmínky 
i adaptační proces“

 Mezi automobilkami je náborový proces nejvíce propracovaný a celý 
management chápe jeho význam, proto jej i podporuje. Nejen fi nan-
cemi, ale i vnitřním přístupem k nováčkům a jejich adaptaci na novém 
pracovišti. Nemají problém dohodnout a fi nancovat zaměstnancům 
dopravu, mají poměrně atraktivní systém mzdy a dalších benefi tů, mají 
na nábor specializované zaměstnance a k tomu využívají vybrané agen-
tury. Ty společnosti, které dokáží a jsou ochotné pracovat se mzdou, 
mají šanci si dobré lidi udržet i najít nové. V dnešní době zaměstnanci 
slyší nejen na variabilní složku mzdy, ale zejména na fi xní. Na fi xní mzdu 
se v minulosti sahalo velmi málo a jen drobně, což se dnes mění.

JINDŘICH HODEK
obchodní ředitel
INDEX NOSLUŠ
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P
NA DOHLED OD MONTÁŽNÍ LINKY

Blízkost stěžejních dodavatelů k vý
robcům automobilů přináší úsporu 
dopravních nákladů, ale také nervů 
s každým vypraveným kamionem. 
Na druhé straně je to vykoupeno ne
dostatkem pracovních sil a vyššími 
cenami pronájmu průmyslových hal.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Požadavky automobilek na dodavatele se 
v průběhu let vyvíjejí, jejich gros ale zůstává. 
Chtějí dodavatele spolehlivé, cenově dostupné, 
inovující a také ideálně v těsné blízkosti svých 
montážních linek. „S ohledem na skutečnost, 
že výrobní podniky fungují z veliké části na 
principu justintime výroby, je pro ně blízkost 
dodavatelského řetězce jedním ze zásadních 
požadavků. Vyšší poptávka dodavatelů samo
zřejmě zvyšuje ceny pozemků a tlačí na rozvoj 
průmyslových zón,“ říká Dan Šobotník, analytik 
společnosti 108 AGENCY. Jako čerstvý příklad 
tohoto tvrzení lze uvést chystané navýšení stát
ní podpory průmyslové zóny Kvasiny – Solnice, 
kde má v sousedství areálu 
společnosti ŠKODA AUTO 
vzniknout průmyslová zóna 
o rozloze 35 ha.

„Platí pravidlo, že čím blíže je 
dodavatel automobilky fabri
ce klienta, tím lépe. Blízkost 
lokality klientovi logicky vylepšuje pozici pro
najímatele, kteří si mohou určovat podmínky,“ 
uvádí Laurent Jechoux, associate v týmu pro
nájmu industriálních nemovitostí společnosti 
Cushman & Wakefield. V případě, že tento 
požadavek na umístění nemůže být splněn, 
dodavatelé se následně snaží umístit ve stra
tegických lokalitách, kde další kritéria, jako 
například dostupnost pracovní síly a možnost 
expanze, jsou klíčová a rozhodující. „Takový pří
pad může umožnit lepší disponibilitu a větší 
prostor pro vyjednávání lepších podmínek 
nájmu nebo koupě,“ dodává Laurent Jechoux.

CHYBĚJÍ SILNICE I BYTY
Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou repub
liku, zasazuje problematiku do ještě širší
ho rámce a upozorňuje na – eufemisticky 
řečeno – kapacitní nedokonalosti dopravní 
infrastruktury: „Každý úsek nebo křižovat
ka, kde jsou časté kolony, představují pro 
výrobu a dodávku v režimu JIT nebo JIS 
velké riziko. Proto je v segmentu automotive 
největší zájem o lokality s dobrou a chytře 
vyřešenou dopravní dostupností.“ Zároveň 
ovšem připouští, že ti, kteří nemusí dodá
vat přímo na montážní linku, mohou půso

bit i ve vzdálenějších loka
litách do přibližně 100 km. 
Dan Šobotník připomíná, že 
nejde pouze o silnice, ale 
i nepřipravenost okolních 
obcí z pohledu nabídky bytů. 
Lukáš Šaling, associate di
rector industrial & logistics 

společnosti CBRE, doplňuje: „Pokud pak 
přijde do regionu investice, ať už v podobě 
automobilky či jiného výrobce, cena pozem
ků a okolních budov se zvýší, protože daný 
region tím dostane ekonomickou injekci, 
která má pozitivní vliv na celý region.“ Na 
výrobu dále navazují další potřebné obory, 
zejména logistika a R&D.

Pro některé oslovené odborníky nemá otáz
ka blízkosti k automobilce univerzální od
pověď. „Každá automobilka má jinou stra
tegii na negociaci s dodavateli podle typu 

Nároky zákazníků budou 
vyžadovat digitalizaci
ve výrobě a logistice.
Zvládněte s námi 
tuto změnu rychleji!

„POTENCIÁLNÍ  
ZAMĚSTNANCE SI  

ČASTO STAHUJE SAMA 
AUTOMOBILKA.“
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FOTO: archiv

„Záleží na tom, 
zda jde o dodávky JIT“

Vše záleží na požadavku rychlosti dodávky dílů či kompletovaného 
celku na hlavní výrobní linku dané automobilky. Díly, které musejí být 
na lince v přesně daný okamžik, není možné dovážet ze vzdálenějších 
lokalit. Jedná se o dodávky JIT, u kterých vzdálenost představuje hlavní 
požadavek na umístění dodavatelů. Nicméně existují i takové typy dodá-
vek, které nemusí být na výrobní lince v přesný okamžik a díky tomu 
mohou být dodávány jedním dodavatelem do více automobilek z větších 
vzdáleností a v delší časové sekvenci.

JAN PALEK
country manager pro 

ČR a Slovensko
Goodman

Nároky zákazníků budou 
vyžadovat digitalizaci
ve výrobě a logistice.
Zvládněte s námi 
tuto změnu rychleji!

INZERCE

dodávek (Tier 1, 2 atd.). V praxi to zname
ná, že automobilky dávají doporučení svým 
dodavatelům, jaké lokality by byly vhodné,“ 
vysvětluje Pavel Sovička, generální ředitel 
Panattoni Europe pro Českou republiku 
a Slovensko. Podle něj se někdy vyplatí, 
aby dodavatelé působili co nejblíže provo
zu automobilky, a jindy raději dále, aby si 

nekonkurovali na pracovním trhu. Cena by 
měla být vždy otázkou nabídky a poptávky. 
V této souvislosti Pavel Sovička kritizuje již 
zmiňovaný rozvoj Kvasin: „To je typický 
příklad pokřivení trhu, kde díky pobídkám 
vlády zásadně investuje automobilka, ale 
veškerá infrastruktura je poddimenzovaná 
a možnosti další výstavby pro dodavatele 
jsou výrazně omezeny. Tím rostou vstupy 
v oblasti HR i nemovitostí, které se násled
ně promítají do celkového nákladu na jeden 
vyrobený automobil.“

S názorem, že automobilky požadují mít do
davatele v bezprostřední blízkosti, nesouhla
sí David Vais, senior business development 
manager společnosti CTP: „Jednak bývá 
v okolí automobilky nedostatek pracovních 
sil a jednak jsou ceny průmyslových loka
lit v jejich bezprostřední blízkosti zpravidla 
vyšší.“ Navíc automatizace a neustálé zdo
konalování logistických procesů podle něj 
umožňují lepší plánování a přesnou dodávku 
jednotlivých komponentů i ze vzdálenějších 
míst od automobilky.
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S LIDMI NA NULE
Maximální přiblížení dodavatelů k automo
bilce přináší některé problémy. Jeden z nich 
má nálepku HR. „Dopad na dodavatele, 
kteří se nacházejí v okolí automobilek, může 
nastat z    ejména s hledáním zaměstnanců. 
Sama automobilka je schopná poskytnout 
lidem vyšší mzdu než dodavatel a v přípa
dě opravdu velké investice se může stát, že 
automobilka vyčerpává převážnou část pra
covní síly v dané lokalitě,“ podotýká Lukáš 
Šaling. To alespoň částečně nemusí platit 
pro automobilky a jejich dodavatele, kteří se 
ocitají v blízkosti velkých měst. Tam – pomi
nemeli aktuální období konjunktury a prak
ticky plnou zaměstnanost – bývá dostupnost 
pracovní síly relativně vysoká. „Řešením je, 
že pokud dodavatel automobilky nepracuje 
v režimu JIT, pak nemusí být v její přímé blíz
kosti a může vyrábět v jiném regionu, kde 
je pracovní síla dostupnější. Logicky se ale 
navyšují náklady na logistiku,“ upozorňuje 
Lukáš Šaling.

Blízkost k automobilce přináší i vyšší nákla
dy v kategorii HR. „Noví zájemci o logistické 
prostory v blízkosti automobilek vždy musejí 
vynaložit zvýšené náklady na pracovní sílu, 
které se s automobilkami typicky pojí,“ na
vazuje Petr Zaoral, ředitel oddělení průmy
slových prostor společnosti Colliers Interna
tional. K tomuto pohledu se přiklání i Laurent 
Jechoux: „Největší aktuální problém v České 
republice, který se tyká všech sektorů, je 
nedostatek pracovní síly a nedostatek hal 
ihned k dispozici či projektů, které umožňují 
být etablované v blízkosti automobilek. Ne

„Dodavatelé usilují 
o optimalizaci 

dopravních nákladů“

Požadavky automobilek jsou stabilní. Doda-
vatelé jsou stále umístěni v rozumné vzdá-
lenosti od automobilky – nejlépe v rámci 
lokality, kde se automobilka nachází. A to 
zejména z toho důvodu, aby se optimalizo-
valy transportní náklady. Zásadní změny 
neočekáváme ani do budoucna. Vliv na dis-
ponibilitu industriálních prostor je velký. 
U stávajících automobilek, například u spo-
lečnosti ŠKODA AUTO, víceméně nejsou 
k dispozici žádné volné existující prostory. 
Rovněž nabízené prostory v dosahu vznika-
jících automobilek rychle mizí.

Petr ZAORAL
ředitel oddělení průmyslových prostor

Colliers International

dostatek vhodných pozemků a pracovní síly 
jsou největší výzvou pro trh v nadcházejících 
letech.“ Tomáš Míček rovněž potvrzuje, že 
nedostatek potenciálních zaměstnanců vede 
k tomu, že si fi rmy v segmentu automotive na 
pracovním trhu vzájemně konkurují. Poten
ciální zaměstnance si často stahuje sama 
automobilka, většinou totiž může nabídnout 
zajímavější podmínky. Je to tedy paradox.“

POMALÉ POVOLOVÁNÍ, 
RYCHLÁ VÝSTAVBA
Složitá je rovněž administrativa povolova
cích procesů, která se nevyhýbá ani územím 
pro průmysl již určeným. „Momentálně se 
jeví v České republice jako velmi kompliko
vaný povolovací proces, kterému čelí jak 
developer, tak i uživatel nebo majitel haly,“ 
informuje Lukáš Šaling. Samotná výstavba 
potom bývá poměrně rychlá, i velké haly se 
staví v horizontu osmi až 12 měsíců. „Speku
lativní výstavba nedává proto smysl jak de
veloperovi, tak uživateli haly. Při takto rychlé 
době výstavby se může hala plně přizpůsobit 
a postavit na míru podle požadavku nájemce 
či majitele haly,“ vysvětluje Lukáš Šaling. Jan 
Palek, country manager Goodman pro ČR 
a Slovensko, ale namítá, že dodání budovy 
se může komplikovat vlivem zdlouhavých pro
cesů během vyřizování stavebních povolení.

Při hledání vhodných průmyslových hal v blíz
kosti automobilek patří mezi nejčastější pro
blémy vedle dostupnosti také výše pronájmu 
průmyslových hal. „V případě provozů ŠKODA 
AUTO se jedná o dominanci na trhu ze stra

ny lokálních developerů, kteří nabízejí fl exi
bilní délky kontraktů, ale za ceny o zhruba 
20–30 % vyšší, než je průměrný náklad na 
pronájem v celé ČR a střední Evropě,“ míní 
Pavel Sovička s tím, že v případě ostatních 
automobilek jsou v rozumné vzdálenosti při
praveny průmyslové zóny.

Mezi další otázky patří diverzifi kace rizik. 
„Dodavatelé pro automobilky se totiž stále 
častěji zaměřují na zakázky různých auto
mobilek, které ideálně obsluhují z jednoho 
závodu. Nechtějí tak být v bezprostřední 
blízkosti pouze jedné z nich, a tím riskovat 
ztrátu zakázek od těch ostatních,“ vysvět
luje David Vais. Dan Šobotník také zmiňuje 
časový nesoulad v délce kontraktů: „Deve
lopeři průmyslových hal vyžadují zpravidla 
10letý či delší nájemní závazek, zatímco 
logističtí či výrobní dodavatelé operují 
s kratším trváním kontraktů s automobil
kou s ohledem na standardní životní cyklus 
modelových řad vozů.“
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Pro více informací www.toyota-forklifts.cz

CO2

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY, 
ÚSPORY NÁKLADŮ

O 30 % NIŽŠÍ 
SPOTŘEBA ENERGIE

RYCHLÉ, 
PRŮBĚŽNÉ NABÍJENÍ

ŽÁDNÁ 
VÝMĚNA BATERIE

BEZ NABÍJECÍCH
MÍSTNOSTÍ

ŽIVOTNOST 
AŽ 5 000 CYKLŮ

ŽÁDNÁ 
ÚDRŽBA

MÉNĚ 
EMISÍ CO2

• 5 let zkušeností v ČR
• Návratnost investice do 1,5 roku*

• 5x více nabíjecích cyklů (DOD 80 %)
• 1 vozík - 1 baterie
• 10 let záruka

Tolik energie, kolik potřebujeteTolik energie, kolik potřebujete

Všichni o ní mluví, 
Toyota lithium-iontovou technologii prodává

TOYOTA LI-ION

*) v závislosti na typu a intenzitě provozu
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Zeptejte se nás na balíčky servisní podpory a my vám rádi připravíme nezávaznou nabídku!

Pojistěte si svůj náskok před 
konkurencí!

Kardex Remstar před-
stavuje jedinečnou koncepci 
proaktivního servisu, který zaručí 
bezproblémový chod vašich 
automatizovaných skladových 
systémů dnes i do budoucna.

Kombinací servisních balíčků 
vytvořených na míru vašim 
potřebám a nové koncepce 
proaktivního servisu zajistíte 
maximálně efektivní využití 
vašich automatizovaných 
skladových systémů. 
Díky řádným servisním 
prohlídkám a pravidelnému 
upgradu jeho softwaru bude váš 
automatizovaný skladový systém 
vždy přinášet ty výhody, které 
očekáváte. Chceme, stejně jako 
naši zákazníci, aby investice do 
systémů Kardex Remstar byla 
trumfem v jejich rukách 
a její návratnost byla co 
možná nejrychlejší.

Kardex Remstar 
Life Cycle Service

Optimální servisní řešení pro 
maximální spolehlivost 
automatizovaných systémů

Navštivte nás na adresse: 
www.kardex-remstar.com/servis.
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