
Fungující vnitropodniková logistika je základem každé výrobní nebo 
obchodní společnosti, která nakládá s materiálem nebo se zbožím. 
Perfektně sladěná manipulační technika, detailní znalost aktuálního 
využití skladů a důkladné zvládnutí procesů a datových toků vytváří 
důležitý předpoklad pro výkon celé společnosti. 

Intralogistické
pohyby



pro jakékoliv 
hřiště

Pro každý typ skladu máme šampióna, 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 jakékoliv 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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Stále existují provozy, kde podobnou mo
notónní a intelekt zabíjející práci vykonávají 
lidé. Naštěstí těchto činností ubývá, a to díky 
tomu, že cena lidské práce roste a na po
dobnou aktivitu se už vyplatí koupit automat. 

Lze si jen přát, aby lidské ruce v podobných 
činnostech stále častěji nahrazovaly ty robo

tické. Koboty se zdají být skvě
lou příležitostí pro monotónní 
manuální činnosti, kterých je i 
v intralogistice stále dost. 

Stanislav D. Břeň

Když jsem studoval střed
ní školu, hledal jsem jako 
spousta mých vrstevníků ně
jaký přivýdělek. Jedny prázd
niny jsem strávil ve fi rmě na 
Kladensku, která vyráběla 
střešní nosiče pro auto
mobily. Mých osm a někdy 
i více hodin v práci sestávalo 
z úkonu, který člověku doko
nale, ale dokonale vyčistil hlavu. Do rukou 
vzal asi metrový „jekl“, který na doraz natlačil 
do otvoru v mašině před ním, a sešlápl pedál. 
Ozval se zvuk, který byl napoprvé, napodru
hé, napotřetí… posté nepříjemný, ale posto
prvé jej člověk už ani nevnímal. Perforační 
stroj vytvořil na konci „jeklu“ dvě díry, profi l 
jsem otočil, opět vložil na doraz a následo
valo totéž. Dírami opatřený polotovar jsem 
položil do vozíku. Tento úkon se za směnu 
opakoval mnohokrát. 

„Tento úkon 
člověku 
dokonale, 
ale dokonale 
vyčistil hlavu.“

Intralogistika

LIDSKÉ RUCE 
„ODCHÁZEJÍ“

Hlavní partner přílohy:

Partneři přílohy:

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

FOTO: pixabay

Uvažujete 
o nasazení 

kobotů?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky
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NEBRAT AUTOMATIZACI NA LEHKOU VÁHU

Na českém trhu od roku 1996

 Kompletní vybavení skladů, archivů a spisoven. 

 Regálové mezzaniny a automatizace pro E-Commerce. 

 Paletové a policové regály, pevné a pojízdné. 

 Konzolové regály, plošiny. Páternostery. Automatizace. 

 Manipulační technika. 

 Projekty, dodávky, montáže, revize. 

 Společnost s ryze tuzemským kapitálem. 

BRNO | PRAHA | OSTRAVA

Ledárenská 25, 620 00  Brno, tel.: 537 036 612  |  pobočka Praha, tel.: 733 611 564
pobočka Ostrava, tel.: 604 226 797  |  e-mail: beg@beg.cz www.beg.cz

Trend automatizace byl zřejmý i na letošním 
veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu.

FOTO: Petr Neckař
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V
S rostoucími personálními náklady a se stále vyšší poptávkou po  pracovní 
síle dodavatelé manipulační techniky registrují nárůst poptávek po 
 autonomní manipulační technice. Také nabídka vozíků, které je možné jako 
automaty nasadit, se neustále rozšiřuje.

Článek připravil Petr Neckař

INZERCE
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V automatizované variantě je možné vybírat 
z široké škály techniky. Dodavatelé nabízejí 
autonomní nízkozdvižné a vysokozdvižné 
skladové vozíky, tahače, retraky, VNA vozíky 
a také tzv. želvy. Těmito vozíky jde v provo
zech pokrýt maximální počet různorodých 
aplikací. Aktuálním trendem je zavádění 
logistických procesů, které ve vysoké míře 
probíhají bez zásahu obsluhy. Tím dochází 
k eliminaci lidského faktoru v celém proce
su a k odstranění vedlejších efektů při mani
pulaci s břemenem, k nimž dochází působe
ním člověka, díky tomu tak odpadají nehody 
a škody. „Jedním z nejnovějších trendů jsou 

takzvané želvy, které dokážou autonomně 
přesunovat malé množství materiálu z bodu 
A do bodu B, což je výhodné zejména v po
loautomatizovaných provozech,“ konstatu
je Petr Štourač, specialista pro robotizaci 
a automatizaci společnosti Linde Material 
Handling Česká republika. Česká pobočka 
Linde nabízí i speciální čtyřcestné vozíky, 
které mohou být také robotického provede
ní a mohou být použity pro přepravu dlou
hých materiálů nebo například manipulaci 
se svitky až do nosnosti 50 tun. Je tedy 
zřejmé, že trend automatizace nelze brát 
na lehkou váhu.

ŘEŠENÍ PRO OPAKUJÍCÍ 
SE PROCESY
Automatizace není pro každou operaci a pro 
každý provoz. Důležité je, aby se jednalo 
o opakující se procesy. Typicky skladování 
ve VNA skladech, rozvoz k výrobním linkám 
tahači nebo různé rutinní operace ve výro
bě i skladech. „Plně automatické řešení má 
svá specifi ka, která je nutno respektovat. Je 
potřeba správně defi novat typ techniky, ma
teriálové toky, požadavky, očekávané výsled
ky atd. Ideální je udělat analýzu  stávajícího 
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provozu a simulaci nového řešení,“ sděluje 
Filip Šustek, specialista pro intralogistická 
řešení společnosti STILL ČR. Dodává, že 
mezi aktuální trendy patří větší integrace 
automatizovaných technologií mezi sebou, 
specializovaná řešení, využívání spíše auto
nomních technologií než automatizovaných 
anebo využití virtuální reality.

AUTOMATIZOVAT STARÉ STROJE? 
RADĚJI NE!
Teoreticky je možné osadit existující stroj 
automatickými komponenty, ale nedává to 
technicky ani ekonomicky smysl. „Samotný 
vozík není v automatickém 
projektu hlavní nákladovou 
položkou, musel by být na 
značnou dobu odstaven 
a potenciální problémy 
během instalace určitě 
nepřevýší možné zisky,“ sděluje Martin Kou
delka, vedoucí marketingového oddělení 
společnosti Jungheinrich (ČR). Náklady na 
dodatečné osazení všemi potřebnými prvky 
na místě jsou většinou velmi vysoké. „Mnoh

dy starší stroj nevyhoví po stránce základních 
parametrů. Dalším problémem může být 
stav stroje jako takového. Vždy tedy nabízí
me stroj nový, konfi gurovaný pro přípravu na 
automatizaci,“ tvrdí Filip Šustek.

Návratnost investice je velmi individuální 
v závislosti na rozsahu a použité techno
logii. „Máme realizaci automatického VNA 
skladu, kde se vynaložené prostředky vrá
tily ve formě provozních a mzdových úspor 

už během jednoho roku. 
Jedná se samozřejmě 
o třísměnný provoz s vy
sokou obrátkou. Nicméně 
s rostoucími náklady na 
lidskou práci se automa

tizace vyplácí již i u jednosměnných provo
zů,“ konstatuje Martin Koudelka. Výhodou 
těchto vozíků je i jejich dlouhá životnost 
díky nulovému poškození vlivem nesprávné 
obsluhy. „Očekáváme zrychlující se tempo 

automatizace logistiky. Technika je k tomu 
připravena, a i ze současných poptávek je 
patrný zvýšený zájem ze strany uživatelů,“ 
nezastírá Martin Koudelka.

PŘÍKLAD EFEKTIVNÍHO 
VYUŽITÍ Z PRAXE
O výhodách automatizované techniky se pře
svědčili například v jičínském závodě Conti
nental Automotive Czech Republic, kde je 
využíván automatizovaný retrak. Důvod pro 
využití automatizované manipulační techniky 
tam byl prostý: brzdové komponenty z plastů 
musejí po určitou dobu schnout a dozrávat 
za přísných teplotních, a hlavně vlhkostních 
podmínek, které nejsou vhodné pro delší 
pobyt člověka. Celý sklad v jičínském závo
dě je řízen podle požadavků výrobního sys
tému Continentalu (SAP). Software retraku 
Autopilot od fi rmy Toyota Material Handling 
CZ dostává z tohoto systému přes interfa
ce informace o paletách, které do skladu 
přicházejí. Skener na dopravníku každou 
příchozí paletu zkontroluje z hlediska věcné 
správnosti i z hlediska velikosti (celá pale
ta, půlpaleta na výšku). Pokud vše souhlasí, 
vozík paletu odebere a jeho systém určí na 
základě pečlivě vytvořeného algoritmu po
zici, na kterou paletu zaskladní. Efektivitu 
práce ve skladu řídí Order manager systému 
Autopilot. Je nastaven tak, aby retrak v tom
též cyklu vyskladnil paletu, která již vyhověla 
předepsané době zrání. Produktivita skladu 
je tímto obousměrným využitím velmi posíle
na. Znáte odpověď na otázku, jestli se auto
matizace vyplatí i vám?

„Podstatné je posouzení návratnosti 
investice“

 Cílem automatizace nejsou jen úspory provozních a personálních 
nákladů, vyšší úroveň bezpečnosti a šetrnější zacházení s technikou, 
ale také odstranění monotónní, neustále se opakující práce. Pro zave-
dení automatizované techniky je podstatná návratnost investice, bez-
pečnost a spolehlivost manipulace a zajištění veškerých potřeb zákaz-
níka. Širší zavádění automatizace v podmínkách ČR může současná 
situace na trhu práce jen urychlit.

Aleš HUŠEK
vedoucí oddělení

Logistics Solutions, Toyota 
Material Handling CZ

Jaký typ 
automatizace 

plánujete?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

INZERCE

„TEMPO AUTOMATIZACE 
LOGISTIKY SE ZRYCHLUJE.“
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Interim managers and specialists for your projects

www.automotive-interims.com / +420 605 885 981

• Logistics
• Quality
• Production
• Engineering
• Projects
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INZERCE

VÝTAHOVÉ ZAKLADAČE 
JAKO EFEKTIVNÍ SOUČÁST INTRALOGISTIKY

Komplexní řešení a systémy, které vzájemně propojují výrobní a sklado-
vou logistiku, jsou stále důležitější. V tomto směru nacházejí ve fi rmách 
uplatnění výtahové systémy, které se stávají velmi efektivní součástí 
 logistických řešení.

Článek připravil Petr Neckař

V I když fi rma obmění výrobní program, tyto 
systémy jí mohou nadále sloužit (na rozdíl 
od klasických regálů, kde je zákazník vždy li
mitován velikostí skladové buňky). „Systémy 
jsou modulární, to znamená, že je možné 
je i dodatečně zvýšit nebo snížit a také je 
bez problémů přestěhovat. Poptávka po 

Výtahové skladovací systémy jsou takříkajíc 
bezpečnou investicí do budoucna. Jsou totiž 
velice variabilní. Díky automatickému měření 
výšky uskladněného zboží je v systému možné 
skladovat zboží nejrůznějších rozměrů, od 
šroubků a komponentů až po palety. Firma je 
limitována pouze výškou výdejového otvoru.

nich jednoznačně roste, což souvisí s ros
toucí cenou skladových prostor a nedostat
kem pracovní síly. Tyto systémy totiž práci 
obsluhy výrazně usnadňují a snižují perso
nální nároky,“ konstatuje Martin Danisz, 
senior sales manager společnosti Kardex. 
Další výhodou je například krátké zaškolení 
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Už jste si nechali 
spočítat přínos 

výtahových 
zakladačů pro váš 

sklad?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

obsluhy. S použitím systémů navádění ob
sluhy se doba potřebná na zaškolení mi
nimalizuje a usnadňuje se tak také využití 
agenturních zaměstnanců.

Variabilita vertikálních výtahových systémů 
je velmi vysoká. Typické použití pro skla
dování drobného zboží není určitě jediným 
příkladem jejich využití. Uplatnění naleznou 
i při skladování celých palet a velmi těžkých 
břemen. Uveďme jeden příklad z praxe. 
Společnost Jungheinrich (ČR) 
realizovala hodně zajímavou 
instalaci v automotive výrobě, 
kde se ve vertikálním výtaho
vém zakladači skladují profor
my pro lisování. Jsou na celých 
paletách a díky uložení ve výta
hovém systému jsou dokonale 
chráněny před prachem a dal
šími vlivy.

mi nebo zcela automatickými systémy tak, 
aby byly zakladače součástí komplexního 
systému a pracovaly ještě efektivněji.

„IN“ JSOU 3D SIMULACE
A ještě jedna zajímavost: na veletrhu Logi
MAT společnost Kardex Remstar prezento
vala vytvoření projektu skladového řešení 
ve 3D. Díky simulaci může každá fi rma na

hlédnout na celý projekt svého 
automatizovaného skladu 
a vidět, jak bude do budouc
na fungovat. Další zajímavos
tí bylo využití tzv. augmented 
reality, například pro navádění 
obsluhy. Trend 3D vizualizací 
nedávno zástupcům médií 
prezentovala i fi rma DACHSER 
Czech Republic. Jan Polter, její 

obchodní a marketingový ředitel, říká, že 
nejde o levnou záležitost, na druhou stranu 
dokáže odhalit krizová místa projektu, což 
může přinést úsporu pozdějších dodateč
ných nákladů ve skladu.

„I KDYŽ FIRMA 
OBMĚNÍ VÝROBNÍ 

PROGRAM, 
VÝTAHOVÉ SYSTÉMY 

MOHOU NADÁLE 
SLOUŽIT.“



INTRALOGISTICKÁ 
ŘEŠENÍ NA VIDEU.

NAVŠTIVTE FB.COM/
SYSTEMYLOGISTIKY

flexibilita

100 % 
ergonomické 
řešení

až 85 % úspora 
místa

99,99 % 
přesnost práce

zvýšení 
produktivity 
až o 66 %

bezpečnost

maximální využití kapacity 
vašeho skladu

Intralogistika šitá na míru 
Kardex Shuttle XP

Moderní řešení pro váš sklad

Vertikální výtahové systémy 
pro maximální skladovou  
kapacitu na minimální 
zastavěné ploše

Díky kombinaci optimální kom-
primace, flexibility a bezpečnosti 
skladování je systém Kardex 
Shuttle XP unikátním skladovým 
řešením, které představuje 
bezpečnou investici s rychlou 
návratností.

Ať už přemýšlíte o reorgani-
zaci svého skladu, stěhování, 
výstavbě nové skladové haly, 
nebo jen hledáte rezervy svých 
stávajících skladových prostor, 
Kardex Remstar má pro vás 
komplexní řešení.

Příklady použití:

• expediční sklady a distribuční 
centra

• zásobování výroby

• sklady nástrojů

• příruční sklady údržby

• vychystávání objednávek pro 
E-Commerce

… a mnoho dalších aplikací

Již 18 let jsme na českém trhu odborníky na automatizované skladové systémy – rádi poradíme i vám ! 

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

RŮST POPTÁVKY OČEKÁVÁN 
NAPŘÍKLAD OD E-SHOPŮ
„Počet realizací v českých skladech roste, 
a i dynamika růstu se zvyšuje. Hodně uživate
lů si začíná uvědomovat výhody a všestran
nost těchto systémů. Typickým zákazníkem je 
výrobní společnost, kde vertikální zakladače 
slouží ke skladování, a hlavně vychystávání 
dílů do výroby. Druhým významným odvětvím 
jsou eshopy, kde zakladače výrazně zvyšují 
efektivitu vychystávání a snižují nároky na 
počet zaměstnanců, což je dnes velkým té
matem. Především u eshopů očekáváme 
další výrazný růst poptávky,“ sděluje Martin 
Koudelka, vedoucí marketingového oddělení 
společnosti Jungheinrich (ČR). Doplňuje, že 
tématem pro další roky jistě bude práce na 
maximálně efektivním propojování vertikál
ních zakladačů s ostatními poloautomatický
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Již 18 let jsme na českém trhu odborníky na automatizované skladové systémy – rádi poradíme i vám ! 

www.kardex-remstar.cz +420 595 701 111 info.remstar.cz@kardex.com
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CHCETE EFEKTIVNÍ INTRALOGISTIKU? 
NEPODCEŇTE PLÁNOVÁNÍ!

ZZa neefektivní interní logistikou ve firmách 
stojí především fakt, že v těchto společnos
tech není intralogistika vnímána jako část 
hodnotového řetězce, ale je viděna jako 
prostý náklad, potvrzuje Marek Drahuský, 
manažer logistických produktů ve společ
nosti ICZ. Náležitá pozornost a jí odpovída
jící investice se tak ubírají jinam, nejčastěji 
do výroby. Prozření nastává v období, jaké 
zažíváme dnes – ekonomika a výroba rostou, 
ale interní logistika stojí stále na principech 
„takhle to děláme od začátku“ a „naši kluci 
vědí, kde co je“, doplňuje Marek Drahuský.

ODHAD DALŠÍHO VÝVOJE
Obvyklý problém představuje skutečnost, že 
se při plánování nepodaří správně odhad
nout budoucí rozvoj firmy. František Vyma
zal, ředitel společnosti LOGSYS, k tomu po
znamenává: „Někdy je vyšší nárůst objemů 
zboží, někdy rozšíření sortimentu. Nastavené 
procesy pak mnohdy nestíhají reálný život 
a za běžného provozu je dost obtížné cokoliv 
měnit. Obtížné, ale mnohdy nezbytně nutné, 
pokud nemá dojít k eskalaci problému přes 
únosnou míru.“

Špatné plánování považuje za hlavní příči
nu neefektivní intralogistiky také Stanislav 
Batěk, managing business partner ve spo
lečnosti Automotive Interims. Kromě toho 
zmiňuje i neflexibilitu logistických týmů v re
akci na změny a nedostatečnou důslednost 
managementu týkající se udržitelnosti stan
dardní práce a neustálého rozvoje. Právě 
management firmy a jeho schopnost reago
vat i na krizové situace včetně znalosti sil

ných a slabých stránek vlastního týmu hraje 
v této oblasti klíčovou roli.

PROMYŠLENÝ PLÁN
Každý logistický manažer by měl dokázat 
účelně plánovat zdroje, kapacity či procesy. 
„Plánováním logistiky se rozumí kalkulace, 
např. výpočet skladové plochy, manipulační 
techniky, lidských zdrojů, obalů a mít efek
tivně naplánované procesy. Veškeré změny, 
třeba nové projekty, se musí ve velice krát
kém čase zohlednit a vyjádřit dopad do lo
gistiky,“ vysvětluje Stanislav Batěk. Zvláštní 
pozornost je zapotřebí věnovat lidským zdro
jům – vhodným způsobem pracovníky pro 
potřebné změny „získat“, průběžně je vzdělá
vat i motivovat a vyvarovat se okamžiku, kdy 
by je případné nekoncepčnosti ve fungování 
logistického provozu znechutily.

K efektivní intralogistice vede kromě jejích 
obecných principů především vyhrazení 
času a kapacit na straně firem. Ty by měly 
mít představu o tom, kam chtějí současný 
stav posunout. „Přípravu návrhů, jejich ve
rifikaci a následné zavedení změn nelze 
uskutečňovat bez účasti vlastních klíčových 
pracovníků, a to ani v případě, že se daná 
společnost rozhodla pro tuto činnost využít 
služeb partnera zabývajícího se optimalizací 
intralogistiky,“ popisuje Marek Drahuský.

Vývoj jde mnohdy vlastní cestou navzdory 
složitým matematickým modelům, nastiňuje 
pohled zkušeného praktika František Vyma
zal, který není příznivcem sofistikovaných pre
diktivních metod: „Spíše bych doporučil být při 

Intralogistika nebývá v mnoha fir-
mách považována za záležitost ge-
nerující přidanou hodnotu. Nezřídka 
je na ni pohlíženo jako na břemeno, 
ne-li dokonce nutné zlo. Přitom do-
statečná koncentrace na danou ob-
last spolu s vhodným plánováním 
dokážou divy a mohou podstatně 
zefektivnit dodavatelský řetězec 
i celkové fungování podniku.

Článek připravil David Čapek
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FOTO: Mall Group

plánování optimistou a investice do intralogis
tiky plánovat tak, aby je bylo možné postupně 
modulárním způsobem rozšiřovat bez toho, že 
by v některé oblasti zůstalo úzké místo.“

BLÍZKÁ SETKÁNÍ ČTVRTÉHO DRUHU
Opomenout nelze pro současnost charak
teristický rozvoj pokročilých technologií. I ty 
mohou k optimalizaci intralogistiky význam
ně přispět. Intenzivně se v dnešní době mluví 

nejen o čtvrté průmyslové revoluci,  tedy kon
ceptu Průmyslu 4.0, ale na popularitě získá
vá už i pojem Intralogistika 4.0. Například 
společnost KION Group hovoří v této souvis
losti o reálném propojení strojů, produktů, 
procesů a logistiky. „Konečným výsledkem je 
‚chytrý‘ dodavatelský a hodnotový řetězec,“ 
konstatuje generální ředitel KION Group Gor
don Riske. Inovace by však podle něj měly 
vždy vést ke zvýšení efektivity a snížení ná
kladů, zejména pro zákazníky. „Nechceme 
dělat inovace pro inovace,“ dodává.

„Předvídejte možné 
komplikace“

V praxi firmy logistiku nedostatečně plá-
nují a následně čelí problémům s nedo-
statkem místa ve skladu, mají málo obalů, 
tím se jim nabourají procesy a lidé začínají 
vynakládat velké úsilí, aby zajistili určitý 
standard. Postupem času se zaměstnan-
cům taková práce přestává líbit a začínají 
odcházet. Fluktuace je největším zabijá-
kem intralogistiky.

Stanislav 
BATĚK

managing 
business partner

Automotive 
Interims

Vertikální skladovací věž 
LogiMat®

- sníží až o 90% potřebnou skladovací plochu
- zkrátí přepravní trasy
- poskytne ergonomické pracoviště podle principu 
  zboží k člověku (goods to person)

ssi-schaefer.com
Vyrobeno v ČR

INZERCE

Pokračující digitalizace, poloautomatizované 
či plně automatizované systémy, využití robo
tů… Nejde již o hudbu vzdálené budoucnos
ti, ale stále více o reálnou situaci dneška. 
Prozatím se zdá, že stroje nenahradí práci 
člověka zcela, spíše budou vznikat společné 
týmy lidí a robotů. To vše bude mít na podobu 
intralogistiky a její efektivní fungování zásad
ní – a zřejmě pozitivní – dopady.

Jaký je váš 
recept na štíhlou 

intralogistiku?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky
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MEZANINY PODSTATNĚ NAVYŠUJÍ KAPACITU 
SKLADOVÁNÍ S rozvojem fi rem a navyšováním počtu skladových položek i manipulačních 

operací roste potřeba zefektivnit uložení produktů a nutnost zvýšit kapaci-
tu skladů. Proto jsou využívány různé možnosti vícepodlažního skladování.

Článek připravil Petr Neckař

NNázvy konstrukce vícepodlažního skladová
ní jsou rozličné. Firmy používají různé pojmy 
jako: vestavěná podlaží, skladová mezipatra, 
galerie nebo mezaniny.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ 
DISPONIBILNÍ VÝŠKY
Mohou být několikapatrové. Standardem 
je zem plus dvě nadzemní podlaží, nejnižší 
aplikace je zem plus jedno podlaží. Výjimku 
však netvoří ani instalace 1 + 4. Na takovou 
plošinu je třeba mít k dispozici disponibilní 
výškový prostor alespoň 13 metrů. „Na me
zaninech se většinou realizuje skladování 
v policových regálech, popřípadě na volné 
ploše. Výjimku netvoří ani paletové skladová
ní, ale jen v jedné úrovni. Je potřeba se zamě
řit také na to, jaké manipulační a skladové 

skrytý odkaz.

www.yale.cz
267 090 140.

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



Mezaniny přinášejí podstatné 
zvýšení kapacity skladu. 

Důležité je správné nastavení 
skladovacích procesů v nich, 

aby se maximalizovala 
efektivita skladování.

FOTO: NEDCON SALES

operace mají probíhat nad mezaninem, aby 
se tomu přizpůsobily například rozteče slou
pů, průjezdné výšky pro manipulační techni
ku atp.,“ konstatuje Vladimír Přikryl, ředitel 
a majitel společnosti BEG Bohemia. Doplňu
je, že jednoznačným trendem je vždy využít 
maximální disponibilní výšku prostoru ve 
skladu. Pro dopravu materiálu z plošiny jsou 
využívány stále více kromě výtahů a předá
vacích míst pro manipulační techniku rovněž 
různé typy automatizovaných dopravníků. 
„Ideální je mezaniny stavět v nové hale, kdy 
dopředu fi rma počítá s mezaninem a jeho 
konstrukce se navrhuje společně s halou. 
Pak lze postavit cokoliv. Haly developerů 
mají omezenou nosnost podlahy, což může 
konstrukci mezaninu omezit anebo úplně 
znemožnit. Znamená to tedy, že nejdůležitěj
ší faktor pro mezanin je betonová podlaha 
haly,“ říká Martin Mlejnek, obchodní ředitel 
společnosti NEDCON SALES.
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marketech, takže v nadzemních podlažích se 
žádná těžká technika nepohybuje,“ popisuje 
Michal Baier, obchodní zástupce fi rmy PRO
MAN. Společnosti využívající mezaniny šetří 
nemalé prostředky – ať už za pronájem nových 
potřebných skladovacích prostor, popřípadě 
za výstavbu vlastních dalších požadovaných 
skladovacích kapacit. Stručně řečeno: metr 
krychlový skladu stojí vždy a všude méně než 
metr čtvereční. Navíc ve většině pronájemních 
skladů se platí za metr čtvereční plochy. „Jak 
efektivně fi rma kapacitu využije, to je jen na ní 
a za to pronajímateli nic víc už hradit nemusí,“ 
podotýká Vladimír Přikryl.

VÍCE PATER = ÚSPORA
Nosnost se odvíjí od skladovaného materiá
lu. „Sklady pro ecommerce nevyžadují nijak 
velké nosnosti, protože se jedná o lehké zboží. 
Často je nosnost podlahy 300 kg/m2 a nos
nost metrové police u policového regálu do 
100 kg. V těchto skladech se těžká manipulač
ní technika pohybuje pouze po podlaze skladu 
a podává palety do jednotlivých úrovní. V nad
zemních podlažích je tato paleta přemístěna 
pomocí ručního paletového vozíku do místa, 
kde proběhne rozebrání jednotlivých produk
tů uložených na paletě. Při vychystávaní pro
duktů z regálů se používají klasické nákupní 
košíky, se kterými se setkáváte třeba v super

INZERCE

skrytý odkaz.
Yale je 

skrytý odkaz.
Yale je 

skrytý odkaz.skrytý odkaz.

Společnost Yale® nabízí kompletní paletu řešení pro manipulaci v rámci všech druhů logistických  nabízí kompletní paletu řešení pro manipulaci v rámci všech druhů logistických 
využití, ať jde o vychystávání a distribuci do cross dockových terminálů, příjem nebo expedici. využití, ať jde o vychystávání a distribuci do cross dockových terminálů, příjem nebo expedici. 

Yale vám na míru připraví řešení v oblasti manipulace, které se bude perfektně hodit Yale vám na míru připraví řešení v oblasti manipulace, které se bude perfektně hodit 
právě pro vás.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte naše stránky www.yale.cz nebo zavolejte na číslo našeho  nebo zavolejte na číslo našeho 
obchodního úseku 267 090 140.

Jaké jsou vaše 
zkušenosti 

s mezaniny?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

„V kurzu je customizace“

 Ve všech našich skladech vyjma skladů pro velkou bílou techniku, 
televize a další rozměrné položky využíváme plošiny. Přinesly navýšení 
kapacity až o trojnásobek skladové plochy a možnost rozšiřovat sklady 
modulárně podle potřeby. Trendem je, že je konstrukce čím dál efek-
tivněji využívána k zavěšování všude překážejících kabeláží, IT vyba-
vení a také dopravníků samotných. In je možnost customizace – rastr 
sloupů, nosnost, kvalita podlahy nebo třeba vychytávka: bílý podhled, 
který zajistí mnohem příjemnější pracovní prostředí a více světla.

Jan KLIČKA
ředitel logistiky

Alza.cz
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UUplatnění nalézá radiofrekvenční technolo
gie tam, kde je její použití opodstatněné, ať 
už se jedná o využití velkého čtecího pole, 
značných objemů dat, zápis dat nebo použi
tí mimo přímou viditelnost identifi kovaného 
objektu. „Není cílem používat značení RFID 
tagy jako paušální náhradu čárových kódů. 
Přece jen cena tagů je stále limitujícím fakto
rem nasazení v ještě širší míře,“ upozorňuje 
Pavel Štěpánek, produktový manažer společ
nosti SICK.

„Jde především o specifi cké aplikace, kde 
má přidanou hodnotu nebo kde nelze jiné 
technologie použít,“ potvrzuje Luboš Doležal, 
obchodní ředitel ve společnosti KODYS. A do
plňuje, že nejčastěji se uvedená technologie 
používá tehdy, když RFID tag slouží jako tr
valý identifi kátor nosiče, který je dlouhodo
bě a opakovaně používán, např. u plastových 
přepravek, pivních KEG sudů, logistických 
klecí či rámů na oblečení. V těchto případech 
nevadí vyšší pořizovací náklady.

ZRYCHLENÍ PROCESŮ, 
ALE I LIMITY
Praktické realizace se týkají zejména odvět
ví automotive a farmacie, podotýká Miro
slav Kropáč, obchodní manažer společnosti 
CODEWARE, a vysvětluje, že je tomu tak ze 
dvou důvodů. Prvním je podle něj nutnost mít 
co nejlepší přehled o pohybu zboží a o tom, 

RFID: PŘICHÁZEJÍ NOVÉ 
MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Technologie radiofrekvenční identifi kace (RFID) letos slaví 45 let. Ano, 
poprvé představena byla už v roce 1973 – a od té doby míra jejího rozší-
ření v logistice sice vzrostla, ale v zásadě ne tolik, jak mnozí očekávali. 
Nastává v souvislosti s příchodem Průmyslu 4.0, rozvojem internetu věcí 
(IoT) a koneckonců i současným ekonomickým růstem etapa masivnějšího 
využití RFID?

Článek připravil David Čapek

Technologies, a dodává: „Tato skutečnost 
v kombinaci s evolucí v segmentu IoT, kde 
bude stále více procesů vhodných k nasaze
ní, nám dává důvody domnívat se, že tempo 
růstu bude v této oblasti zrychlovat.“

ŘEŠENÍM MŮŽE BÝT SMARTLABEL
RFID tagy a čárové kódy mohou koexistovat 
společně v podobě tzv. smartlabelů. Jde 
o etiketu s čárovým kódem obsahující záro

veň RFID tag, jež podle Miro
slava Kropáče umožňuje např. 
pokrýt dobu, kdy některá část 
výroby (subdodavatel) ještě 
nepřešla na RFID, zatímco 
ostatní části provozu už čtení 
čárových kódů vyřadily.

Mezi zajímavé možnosti vy
užití patří i smartlabely umožňující nalepe
ní na kov, které lze zakódovat a potisknout 
v RFID tiskárnách, jak popisuje Luboš Dole
žal. Tyto etikety jsou vybaveny speciální vrst
vou, zamezující odstínění RFID signálu ko
vovým povrchem označovaného předmětu.

KOMPLEXNÍ VYUŽITÍ
Vyvíjí se rovněž pohled na to, co vše by mělo 
příslušné zařízení kromě čtení a zapisování 

kdo a jak dlouhou dobu se na výrobě podílel, 
případně přidat ke konkrétnímu výrobku co 
nejvíce informací. „Tyto obory výše jmeno
vané informace potřebují a unikátnost RFID 
tagu oproti neměnnému čárovému kódu jim 
zlepšený přehled a zrychlení intralogistic
kých procesů umožňuje. Druhým důvodem 
jsou obhajitelné investice a jasně spočítatel
ná návratnost v těchto oborech,“ pokračuje 
Miroslav Kropáč.

Skeptičtější pohled na RFID přináší Petr Stej
skal, technical & support director ve společ
nosti AIMTEC: „Technologie již nějakou dobu 
spíše stagnuje a probíhají víceméně jen drob
né technologické změny či vylepšení. Dá se 
konstatovat, že vše již bylo vymyšleno a nyní 
se hledají aplikace v rámci limitů, které fyzi
kální zákony poskytují.“ Hlavní překážkou ve 
spolehlivosti čtení je podle Petra Stejskala 
nepředvídatelný charakter rádiového přeno
su, jehož chování se špatně predikuje a kvůli 
tomu není možné udržet stabilní spolehlivost 
čtení dat i vlastního procesu.

Pokud jde o limitující faktory, byly již zmíně
ny vyšší náklady na samotný nosič informa
ce, tedy RFID tag, oproti etiketě s čárovým 
kódem. „Je však nutné říci, že 
i v této oblasti se udály obrov
ské pokroky a technologie je 
dnes mnohem dostupnější, 
než tomu bylo v minulosti,“ vy
světluje Boris Keszeg, account 
manager ve společnosti Zebra 

„Hbitá inventura ve skladu“

RFID poskytuje úžasné možnosti a úspory času například při inven-
tuře, kdy při průchodu skladem s ruční RFID čtečkou máte okamžitý 
přehled o skladových položkách. Mluvíme o inventuře v řádu jednotek 
minut. Nebo v opačném případě, kdy dohledáváte jeden konkrétní 
výrobek a RFID technologie ho dokáže najít ať už pomocí ruční čtečky 
nebo i pomocí hi-tech řešení – dronu s RFID čtečkou.Miroslav KROPÁČ

obchodní manažer
CODEWARE

„NASAZENÍ 
RFID VYŽADUJE 

DŮKLADNÉ ZVÁŽENÍ 
PRO A PROTI.“
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„Nová éra v práci 
s daty“

Budoucnost RFID vnímám hlavně v kon-
textu nastupující revoluce, anebo spíše 
evoluce Průmysl 4.0, která přináší do pod-
nikového prostředí nové pohledy, potřebu 
data sbírat, analyzovat a vyhodnocovat. 
Vývoj Průmyslu 4.0 bude pozitivně korelo-
vat s růstem a rozšiřováním technologie 
RFID napříč všemi odvětvími. Technolo-
gie se stávají dostupnějšími a vznikají na 
tomto poli nové produkty, které refl ektují, 
a dokonce určují další vývoj aplikací. Pro-
dukty se stanou komplexnějšími a bude 
možné s nimi dělat více než jen číst a zapi-
sovat RFID tagy.

Boris KESZEG
account manager

Zebra Technologies

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

PROMAN s.r.o.  
proman@proman.cz 

www.proman.cz

Kompletní dodávky od návrhů až po realizaci
Inspekční servis regálů po celé ČR 
Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

INZERCE

zvládat. Například produkt Zebra SmartLens 
kombinuje RFID, kameru, WLAN a mikrolo
kační senzory v jednom zařízení, které data 
sbírá, kontroluje, analyzuje a komunikuje 
s periferiemi. Americký výrobce Alien pak 
nedávno přišel s nástavbou ALRS350 na 
jakýkoliv mobilní telefon, která umí nejen číst 
2D kódy, ale právě i RFID UHF tagy a pomocí 
bluetooth přenáší data do telefonu. Jak vy
světluje Miroslav Kropáč, je jen na koncovém 
uživateli, jakou aplikaci na Androidu bude 
mít, co se sesbíranými informacemi bude 
chtít dělat apod.

Jednou z novinek na trhu je i skener RFU650 
od fi rmy SICK. „Skener umožňuje identifi ka
ci polohy tagu a směru jeho pohybu pouze 
jedním zařízením,“ popisuje Pavel Štěpánek. 
Využití pro logistické aplikace zejména při de
tekci směru pohybu materiálu je nasnadě.

Případné nasazení RFID technologie v podni
ku je samozřejmě zapotřebí všestranně zvá
žit. Před implementací se rozhodně vyplatí 
zodpovědět si otázku, zda využíváme ales
poň jednu rozdílovou výhodu, kterou RFID 
přináší oproti implementaci klasických 1D 

nebo 2D kódů, a současně zda tato výhoda 
přesahuje náklady spojené se zavedením no
vého systému. „Zní to jednoduše, ale přitom 
je to automatický test, zda nasazení není jen 
samoúčelné, protože hlavně existence vhod
ných procesů determinuje rozšíření RFID do 
praxe,“ shrnuje Boris Keszeg.

Máte praktické 
zkušenosti 

s využitím RFID? 
Podělte se o ně!

m systemylogistiky@atoz.cz
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hlavní sponzor přílohy:

Článek připravil Stanislav D. Břeň

KKdo přijížděl na letošní ročník stuttgartského 
veletrhu LogiMAT, mohl mít problémy s od
stavením vozu. Obří parkoviště, které nava
zuje na veletržní areál a v několika patrech 
překlenuje dálnici A8, bylo beznadějně přepl
něné. A tak se parkovalo rovněž na uježděné 
hlíně za svodidly dálnice.

Později zveřejněná čísla o počtu návštěvní
ků, vystavovatelů i prezentovaných exponá
tech svědčí o tom, že evrop
ské i světové ekonomice se 
většinově daří. Firmy vyvíjejí 
nová řešení a uživatelé lo
gistických služeb a produk
tů ve snaze navýšit kapaci
ty a optimalizovat logistiku 
jsou ochotni poměrně ma
sivně investovat.

Šestnáctého ročníku LogiMATu se během tří 
dnů účastnilo 55 300 profesionálů, což zna
mená růst oproti předchozímu veletrhu o více 
než desetinu. O téměř 13 procent narostl 
počet vystavovatelů, na 1564. O téměř 15, 

LOGIMAT 2018: SMĚREM K DALŠÍ DIGITALIZACI

respektive 17 procent narostla hrubá a čistá 
výstavní plocha. Pokud se podíváme více do 
historie, LogiMAT od roku 2015 zazname
nal více než 50procentní růst návštěvnosti. 
„Jsme potěšeni, že počet návštěvníků nadá
le vykazuje silný růst a opět překonal očeká
vání,“ pochlubil se Peter Kazander, výkonný 
ředitel společnosti EUROEXPO Messe und 
Kongress, která LogiMAT pořádá.

O rostoucím inovačním po
tenciálu svědčí i to, že před 
zahájením akce vystavova
telé ohlásili více než 120 
inovací, které do té doby 
nikde ve světě neprezen
tovali. Došlo i na zásad
ní novinky, kdy například 
Jung heinrich představil svůj 

první interně vyvinutý miniload, který také 
plně funkční na veletrhu prezentoval.

Za jeden z výrazných trendů letošního Logi
MATu bylo možné považovat výrazný příklon 
k autonomním řešením. Výrobci manipulační 

„OD ROKU 2015 
ZAZNAMENAL LOGIMAT 
VÍCE NEŽ 50PROCENTNÍ 
RŮST NÁVŠTĚVNOSTI.“    

LogiMAT     je skvělou přehlídkou pro-
duktů a služeb pro intralogistiku. 
I letos se nesl ve znamení automa-
tizace, robotizace, digitalizace a in-
tegrace technologií.
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Navštívili jste 
letošní LogiMAT?
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Ke správné péči o manipulační techniku patří pravidelné mytí a čištění.  
Společnost STILL přichází se zcela novým konceptem mobilní myčky, 
která zajistí čištění vysokozdvižných vozíků přímo v provozu zákazníka.

Myčka na zavolání 
 
Udržení čistoty vozíků je s mobilní myčkou jednoduché. Stačí domluvit přesný termín 
a tým profesionálů ze společnosti STILL dopraví mobilní myčku na požadovanou ad-
resu. Zákazníci ocení především časovou úsporu, protože nemusí zajišťovat přepravu 
svých vozíků. Správné umytí vozíků zajišťuje proškolený dvoučlenný tým, který umyje 
a vyčistí spalovací i elektrické vozíky tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Šetrně k životnímu prostředí 
 
Celý proces mytí v mobilní myčce je navržen tak, aby nezatěžoval životní prostředí. 
Konstrukce myčky zachycuje veškeré kapalné a pevné nečistoty, které při mytí vozíků 
vznikají. V myčce je zabudovaná vlastní čistírna odpadních vod, která řídí výměnu 
znečištěné lázně. Součástí celého procesu je likvidace nebezpečného odpadu. Mo-
bilní myčka podléhá systému ADR a ČSN EN ISO 14001:2016. 

Přesvědčte se sami  
 
Spojte se s námi a servisní dispečer s vámi naplánuje vše od termínu až po realizaci 
mytí na vaší adrese. Díky modernímu ERP systému pro plánování garantujeme spo-
lehlivou komunikaci. Mobilní obsluha má díky on-line systému veškeré požadavky na 
jednom místě a řídí celý provoz a pořadí mytí vozíků. 

 

e-mail: mycka@still.cz        tel: 274 001 456             www.mobilnimycka.still.cz

Myčka,  
která přijede 
za vámi.
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techniky jako Linde Material Handling, Still 
nebo Toyota Material Handling ve svých fl o
tilách nabízejí stále větší počet strojů, které 
jsou bezobslužné.

Veletrh s podtitulem Digital – Connected – 
Innovative nemohl než prezentovat také řadu 
novinek z oblasti informačních technologií. 
Jde zejména o aplikace v rámci internetu 
věcí, pokračující integraci skladových techno
logií a cloudová řešení. Na mnoha stáncích 
byly k vidění prvky rozšířené reality, které se 
do budoucna mohou stát důležitou složkou 
skladových operací na různých úrovních. Po
kroky jsou vidět i v segmentu 3D skenování 
nebo skenování a správě dat v reálném čase. 
První vlaštovky se objevují také v segmentu 
umělé inteligence, a to zejména pokud jde 
o adaptivní strojové učení.

Už v tuto chvíli lze předjímat, že příští Lo
giMAT, který se uskuteční ve dnech 19. 
a 21. února 2019, bude naznačené tren
dy dále prohlubovat. A že opět nebude kde 
parkovat…
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právě klientů hledajících krátkodobé řešení, 
v České republice roste,“ potvrzuje Petr Za
oral a dodává: „Zajímavým konceptem, jehož 
životaschopnost již nyní někteří developeři 
ověřují, je vytvoření prostor pro sdílené skla
dování. I to by mohlo hledání krátkodobých 
pronájmů do budoucna usnadnit.“

Jak hledáte 
krátkodobé 
pronájmy?
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PRONÁJEM 
JEN NA SKOK
Pokud ve firmě nastane krátkodobý 
nedostatek skladových prostor, je 
třeba jednat hlavně rychle. Pokud 
nemáme informace, je dobré ob-
rátit se na spe cialisty v realitách, 
kteří jsou schopni okamžitě po-
skytnout kompetentní radu.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

FFirmy při řešení své intralogistiky často na
rážejí na kapacitní problémy. Pokud přetrvá
vají dlouhodobě, je potřeba přistoupit k ně
kterému z opatření, kterým může být změna 
způsobu skladování, úprava layoutu nebo 
investice. Jestliže kapacita chybí v průběhu 
roku jen několik týdnů, je možné část intra
logistiky, která bezprostředně nesouvisí se 
zásobováním výroby, vyvést mimo. Bohužel 
to není tak jednoduché. „Ideální situace je, 
aby ke krátkodobému nedostatku sklado
vých kapacit vůbec nedošlo, respektive tuto 
možnost zvažovat už při plánování pronájmu 
dlouhodobých prostor, zejména u společno
stí ovlivněných cyklickými sezonními výkyvy 
vytíženosti skladů,“ upozorňuje na úvod Mar
tin Baláž, viceprezident pro leasing a deve
lopment pro Českou republiku a Slovensko 
společnosti Prologis.

KRÁTKODOBĚ DO BÉČKA 
NEBO CÉČKA
Tuzemský trh průmyslových nemovitostí za
znamenává klesající míru neobsazenosti. Na 
konci loňského roku se dostala na úroveň při
bližně čtyř procent. To zásadním způsobem 
ovlivňuje nejen dostupnost ploch pro dlouho
dobý pronájem, o který mají vlastníci nemovi
tostí největší zájem, ale podstatně negativně 
tato skutečnost dopadá i na možnost najmout 
si sklad na několik týdnů nebo měsíců. „Pro 
krátkodobý pronájem jsou nyní k dispozici pře
devším menší prostory nižší kategorie B nebo 
C, u hal ve standardu  A je zajištění krátkodo
bého pronájmu zvenku obtížnější, jelikož pro
najímatelé zde vycházejí vstříc prio ritně svým 
stávajícím klientům,“ vysvětluje Petr Zaoral, 
ředitel oddělení průmyslových prostor společ
nosti Colliers International.

Pokud potřebujete zajistit skladové kapacity 
krátkodobě, je nejrychlejším, ale i nejdraž
ším řešením objednat služby logistického 
operátora. Ti mají zpravidla dostatek volných 
kapacit k dispozici. „Výhodou spolupráce 

s logistickým operátorem je flexibilita i sku
tečnost, že nabízí další možnosti pro zajiště
ní krátkodobého pronájmu – včetně služeb 
(zaměstnanců skladu), dopravy a podobně,“ 
podotýká Petr Zaoral.

Druhou možností je kontaktovat specializo
vaného realitního poradce, který má přehled 
o celém trhu. Evidují nejen aktuální data 
o skladových kapacitách v České republice, 
možnostech logistických operátorů nebo 
přímo o situaci pronajímatelů, ale často také 
vědí o „neveřejných nabídkách“.

V každém případě je třeba jednat včas a po
ptat dodatečné prostory co nejdříve. „Jako 
minimální doporučený časový horizont pro 
zadání požadavků na skladové prostory bych 
doporučil předstih asi 3–4 měsíců. Tato re
zerva umožní poskytovatelům logistických 
prostor najít pro zákazníka optimální řešení 
zohledňující určitou flexibilitu skladování. 
Vhodná je pro to například instalace me
zaninů anebo jiných variabilních úložných 
systémů,“ doporučuje Martin Baláž. Také 
se hledají rezervy v rámci parků, což doká
že velmi dobře zprostředkovat jejich majitel 
nebo správce. Někdy má zájemce štěstí, 
když developer staví spekulativně, má už 
hotovou budovu, ale ještě nesehnal dlouho
dobého nájemce.

SDÍLENÉ SKLADOVÁNÍ 
JAKO ŘEŠENÍ BUDOUCNOSTI
Krátkodobý pronájem není žádné terno ani 
pro pronajímatele, ani pro nájemce. Nicmé
ně dlouhodobá snaha o zeštíhlování skla
dových kapacit a operací vede k tomu, že 
i když se firmám daří, pohybují se z hlediska 
disponibilních ploch na hraně. Je zřejmé, že 
trh by uvítal více prostor pro krátkodobější 
pronájmy. „Vnímáme, že poptávka po flexibil
nějších budovách, jež by dokázaly pokrýt po
třeby jak společností, které mají zájem o pro
nájem menších prostor (do 1500 m2), tak 

„Možnosti jsou 
omezené“

O dostupnosti skladových prostor rozho-
duje především celková míra obsazenosti, 
která je momentálně v České republice 
velmi vysoká – a stále narůstá. V rámci 
našeho portfolia šlo ke konci roku 2017 
o rekordních 97‚5 procenta. Dalším fakto-
rem je atraktivita lokality. Na území České 
republiky je nejpoptávanější Praha a její 
okolí, kde lze vzhledem k nejvyšší koncent-
raci distribučních center v zemi také před-
pokládat častější vznik požadavků na doda-
tečné krátkodobé prostory. Možnosti jsou 
tak relativně omezené, ale díky zkušenosti 
našich týmů i velikosti a hustotě sítě našich 
parků zpravidla dokážeme situaci řešit.

Martin BALÁŽ
viceprezident pro leasing a development 

pro Českou republiku a Slovensko
Prologis
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/ WWW.EASTLOG.CZ / +420 605 296 744

PŘEDSTAVUJE:

UDRŽITELNOST
17–18/05/2018 PRAHA

POJĎTE JIŽ DNES SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST LOGISTICKÉHO OBORU! 
Ekologie, ekonomika, trendy, budoucnost...

0346-18_EASTLOG_pozv_autoinz_1xA4.indd   2 06.04.18   15:54



/ WWW.EASTLOG.CZ / +420 605 296 744

PŘEDSTAVUJE:

UDRŽITELNOST
17–18/05/2018 PRAHA

POJĎTE JIŽ DNES SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST LOGISTICKÉHO OBORU! 
Ekologie, ekonomika, trendy, budoucnost...

0346-18_EASTLOG_pozv_autoinz_1xA4.indd   2 06.04.18   15:54



Autopilot pro efektivní manipulaci 
Automatické vozíky pracují bez obsluhy a ukazují, jak může být 
manipulace nákladově výhodná, a přitom absolutně bezpečná 
a ohleduplná k lidem, k prostředí skladu i k vlastnímu vozíku.

Bezobslužné stroje zajistí přesný horizontální transport, 
zakládání nebo vychystávání v aplikacích, kde dochází 
k častému opakování běžných manipulačních operací, obvykle 
ve vícesměnných provozech.

Pro více informací: toyota-forklifts.cz

Automatizace na vzestupu
Trhu dominuje Toyota Autopilot


