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Jak se vám líbil EASTLOG 2018? 
Napište nám svůj názor. eastlog.cz

Hlavním tématem letošního ročníku kongresu EASTLOG byla 
udržitelnost. Na toto téma jsme se dívali nejen z pohledu 
environmentálního, ale také ekonomického. Ve světle mediálních 
vyjádření to může mnohdy vypadat, že podnikatelé se zuby nehty 
brání investovat do ekologických opatření. Možná to bylo volbou 
osobností pro letošní program, ale například ve velké panelové 
diskusi o udržitelném podnikání se všicÚ i účastníci shodli na jednom: 
koncept udržitelnosti v podnikání dává smysl a neudržitelné fi rmy 
z trhu jednoduše vypadnou.  

…

Udržitelnosti jsme se věnovali také z pohledu vzdělávání nebo HR. V oblasti 
lidských zdrojů panuje obtížně udržitelná situace. Nedaří se zaplňovat pracovní 
pozice nejen v nízkopříjmovém segmentu, ale chybějí také „téhápéčka“. Navíc 
trvá tlak na zvyšování mezd, což je sice u těch nejhůře odměňovaných lidí 
pochopitelné (a můžeme jim to přát), ale fi rmy, které se u svých odběratelů 
zavedly jako téměř neziskové organizace, mají s tímto vývojem velké potíže. 

…

Samozřejmě hodnocení je na vás, ale osobně si myslím, že letošní ročník se 
opravdu vydařil. Doufám, že 17. října se potkáme v České národní bance. Už 
totiž chystáme program logistického fóra LOG-IN 2018.

I V A  W E R B Y N S K Á
A T O Z  L O G I S T I C S

Protože mohli získat spoustu inspirace.

Protože je to ideální příležitost pro prohloubení 
i navázání nových obchodních vztahů.

Protože díky pěti tematickým workshopům si mohli 
rozšířit své obzory ve více oblastech.

Protože se přišli podívat, že čeští a slovenští logističtí 
profesionálové jsou talentovaní a dokážou velké věci.

P R O Č  P Ř I Š L I ?

K D O  P Ř I Š E L ?

Juniorní pozice 17 %

Seniorní pozice 51 %

Ředitelé, jednatelé 30 %



Účast na kongresu EASTLOG v roli hlavního partnera pro nás měla zvláštní význam zejména proto, 
že letošní téma udržitelnost v logistice je pro DB Schenker dlouhodobě jednou z priorit. Nejde jen 
o snižování emisí a zelenou logistiku, přestože to tvoří podstatnou část našeho úsilí. Pevně věříme, 
že o úspěchu společnosti nevypovídá pouze hospodářský výsledek, proto vždy vyvažujeme 
faktory ekonomické, ekologické a také sociální.

Objem nákladní přepravy rok od roku roste, o to víc je nutné usilovat o snížení emisí 
CO2. Jsme leaderem zelené logistiky a poskytujeme ekologická řešení ve všech 
režimech přepravy, aby zákazníci měli možnost snižovat emise oxidu uhličitého 
napříč celým dodavatelským řetězcem. U leteckých přeprav jsme je snížili o 20 % 
a u námořních až o polovinu. Zároveň si v DB Schenker uvědomujeme, že  
musíme neustále usilovat o co nejvyšší kvalitu služeb a zavádění dalších 
inovativních řešení. Růst objemu poskytovaných služeb a jejich kvalita nám 
umožňují prostřednictvím ekonomické udržitelnosti byznysu naplňovat 
i naše vize ekologické udržitelnosti.

V každé zemi, kde působíme, vždy aspirujeme na roli nejlepšího 
zaměstnavatele. Nabízíme sociální a pracovní jistoty nad rámec 
legislativy. Přesto si uvědomujeme, že naše společenská odpovědnost 
přesahuje roli zaměstnavatele. Podporujeme prospěšné projekty 
v našem okolí a věnujeme se dobrovolnickým aktivitám. Udržitelnost 
vyžaduje vizi a odvahu pouštět se i do projektů, na jejichž výsledek se 
musí delší dobu počkat. To nám pomáhá držet tradici kvalitní logistiky 
již více než 140 let.  

TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI DB SCHENKER 

4
panelové diskuse 

se dotkly všech témat 

aktuálních pro logistiku – 

e-shopů, developmentu, 

udržitelnosti i efektivity 

skladování. 

21.
ročník největšího logistického kongresu v Česku se konal v Aquapalace Hotelu Prague. 

návštěvníků kongresu byli uživatelé logistických 

služeb a produktů, 55 % tvořili poskytovatelé. 
45 %

účastníků mělo „naservírováno“ desítky přednášek a organizovaných osobních setkání, čtyři panelové diskuse, dvě prohlídky logistických provozů a večírek až do rána. 

370
21. ročník kongresu 
EASTLOG 

 SLOVO ZLATÉHO PARTNERA: 
UDRŽITELNÁ LOGISTIKA NEJSOU 
JEN AUTA NA ALTERNATIVNÍ POHON
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ZAMĚŘENO NA UDRŽITELNOST
Hlavním tématem v pořadí už 21. ročníku logistickými pra-
covníky očekávané konference EASTLOG byla udržitelnost. 
Pro všechny, kdo se zajímají o nejnovější logistické trendy, 
byla tato tradiční prestižní akce velmi inspirující. V rámci 
programu vystoupila řada známých osobností z řad odbor-
níků, kteří přinesli zajímavé aktuální informace. A to je 
to, oč tu běží. Bez správných informací efektivně inovovat 
logis tické procesy nelze. 

EASTLOG 2018 zahájili generální ředitel Atoz Group Jeffrey 
Osterroth a manažerka skupin ATOZ Logistics a ATOZ Pac-
kaging Iva Werbynská. „Udržitelnost se týká všech oborů 
souvisejících s logistikou, například efektivního transportu, 
spolupráce, automatizace, realit, IT i lidských zdrojů. Řečníci 
přinesli nejnovější poznatky z různých oborů a věnovali se 
trendům v logistice, což bylo pro posluchače přínosné z hle-
diska využití informací v praxi. Všichni se totiž v dnešní době 
snaží o dosažení maximální efektivity,“ řekla Iva Werbynská.

VYSTUPUJTE Z KOMFORTNÍ ZÓNY
Konference EASTLOG 1018 byla zahájena sekcí TRENDLOG. 
Na téma Udržitelnost motivace mluvil známý kouč a motivá-
tor Marian Jelínek (na snímku). Uvedl, že blahobyt je u nás 
ve vzrůstu, ale přesto pocit štěstí obecně klesá. Zaměřil se 
na to, co v lidském životě vlastně považovat za úspěch. Je 
možné užívat blahobyt, a přitom být vnitřně šťastný? Je. Ale 
dojít k této rovnováze není samozřejmost. „Výkon je poten-
ciál minus brzdící bariéry. Věřím v potenciál zaměstnanců, 
ale už ne tomu, že umí pracovat s brzdícími bariérami. 
Brzdící bariéry rostou rychleji, výkon klesá. 
Žijeme v nejlepší době lidstva, ale spoko-
jenost lidí se snižuje. Problém je v našem 
vnitřním nastavení. Milujme život a chtějme 
od něj co nejvíce. Při setkávání s úspěšnými 
jsem si uvědomil, že je práce baví, ale zároveň 
mají touhu být nejlepší. Třeba Jágr,“ vysvětluje 
Marian Jelínek. Cílem by mělo být motivovat 
člověka k něčemu, aby ho práce bavila. To 
se podle Mariana Jelínka nestane tím, když 
manažerovi, který bere sto tisíc, přidáte deset 
tisíc. „Seberealizace plodí radost. Úspěšný 
manažer musí znát sám sebe a být empa-
tický. Důležité je překonávat se, vystupovat 
z komfortní zóny,“ sdělil motivátor. Uvedl pří-
klad z praxe: mnoho z jeho vrstevníků si stě-
žuje, že neumí jazyky, protože kdysi měli ve 
škole jen ruštinu. A mnozí to tak budou říkat 

do smrti. Ale přitom stačí vystoupit z komfortní zóny a denně 
se naučit pět slovíček. Jen tím, že si člověk řekne, že něco 
chce, ničeho nedocílí. Důležité je pro to něco udělat a vytrvat.

EKONOM PIKORA: LÍP UŽ BYLO
Skvělého řečníka vystřídal další skvělý řečník, jeden ze 
známého ekonomického dua Pikora–Šichtařová. Ekonom 
Vladimír Pikora hovořil na téma Udržitelnost jako trend. 
Podotkl, že logistická fi rma musí včas naskočit do víru 
změn, jinak nepřežije. Jaký je pohled makroekonoma na 
udržitelnost logistické fi rmy? „Hrubý domácí produkt začal 
zpomalovat. Lze předpokládat další zpomalení, což je v roz-
poru s tím, co uvádí řada politiků. Makroekonomická data 
říkají, že to nejlepší je už za námi. Trh práce má ohromné 
problémy. Nejsou lidi. Máme více volných pracovních míst 
než nezaměstnaných. Celkem 80 % volných míst tvoří 
poptávka po těch, kteří mají jen základní vzdělání. Uka-
zuje to na to, že se naše republika změnila na montovnu. 
Maloobchod roste, lidi mají peníze. Místo toho, aby šetřili, 
utrácejí,“ řekl Vladimír Pikora.  

Uvedl, že se bude slučovat průmysl se službami. Například 
karetní business přebírá mobil, dnes se už dá platit mobi-
lem. Řekl, že nebude potřeba mezičlánek, který produkt 
zdražuje, což souvisí s rozvojem technologií. V mnoha fi r-
mách budou zastávat práci roboti, budou nahrazovat lidi. 
Boj s roboty nemá smysl, tlak odborářů na vyšší mzdy jejich 
nástup jen urychlí. Do patnácti let je v ČR podle Vladimíra 
Pikory ohroženo roboty až 40 % zaměstnanců. Rutinní 
činnost nahradí roboti, budou levnější. „Budoucnost je ve 
spolupráci ve stroji. Moderní zaměstnanec potřebuje to, co 

R E P O R T

UDRŽITELNÁ LOGISTIKA V CENTRU DĚNÍ
NEUDRŽITELNÍ SE NA TRHU NEUDRŽÍ

Delivering solutions.

Nabízíme vám alternativní přepravní řešení pro celokontejnerové i kusové zásilky, 
a to nejen v období kapacitních problémů v námořní přepravě.

❚  Přeprava z a do Číny je až dvakrát rychlejší než 
námořní přeprava.

❚ Kompletní logistický servis v režimu door-door
❚   Tranzitní čas door-door 20-25 dnů, mezi terminály 

14-16 dnů
❚  Spojení několikrát týdně s významnými 

hospodářskými centry v Číně
❚  Vysoká flexibilita služeb – možnost plánování 

přeprav

❚  Vlastní týdenní sběrné kontejnery pro kusové 
zásilky LCL

❚  Přeprava kusových zásilek – alternativa k leteckým 
přepravám u objemnějších zásilek

❚  Přeprava těžkých a rozměrných kusů včetně 
manipulací, přepravního balení apod.

❚  Navazující přepravní servis z a do Jižní Koreje, 
Japonska 

Kvalitní, flexibilní služby a partnerství se zákazníkem je naší přidanou hodnotou pro vaše výrobky a služby.

www.dbschenker.com/cz

China train – inovativní přepravní řešení 
pro vaše zásilky z a do Číny
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robot nemá, tedy kreativitu a schopnost vyjednávání. Práce 
v budoucnu pro lidi bude, ale bude úplně jiná. Budoucí 
fi rma bude bez kanceláří a papírů. Bude ohromný tlak na 
sehnání schopných lidí, kteří budou umět ovládat technolo-
gie. Poroste i tlak na automatizaci. Růst mezd pokladních 
přinese jejich konec, růst mezd řidičů kamionů také. Tento 
trend už nastává. A takových pozic budou mraky. Nebudou 
potřeba ani taxikáři,“ uvádí Vladimír Pikora. 

Následovala panelová diskuse, jejímž hlavním tématem 
byla Udržitelná fi rma. Moderoval ji, stejně jako celý TREN-

DLOG, Stanislav Břeň, šéfredaktor Systémů Logistiky. 
Diskutovali Jan Teplý (Madeta), Martin Hejl (THIMM PAC-
KAGING), Jan Stibůrek (DB Schenker), Martin Hausenblas 
(ADLER INTERNATIONAL), Jindřich Hodek (INDEX NOSLUŠ) 
a ekonom Vladimír Pikora. „Ve spolupráci s našimi zákaz-
níky a dodavateli se věnujeme hledání možností, jak napří-
klad zkracovat cesty, dále měníme fl otily aut, přecházíme 
na CNG. Pořádáme i řadu dobrovolnických akcí, věnujeme 
se čištění stezek a podobně,“ popisuje konkrétní kroky 
k udržitelnosti Jan Stibůrek. Jan Teplý sděluje: „Pro dlou-
hodobou úspěšnost je udržitelnost nezbytná. Je nutné 
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přemýšlet nad zdroji.“ Je udržitelná fi rma automaticky 
i úspěšná? „Musí být. Kdyby nebyla, skončí,“ vyjasňuje eko-
nom Pikora. Mezi ekonomická i ekologická opatření může 
patřit umístění logistického centra, roli hraje i velikost 
balení – čím zbytečně větší krabice, tím větší nárok na skla-

dovací prostory. „Téma-
tem je i solární energie. 
Energetická soběstačnost 
naší fi rmy letos bude 80 
%,“ předpokládá Martin 
Hausenblas. „Motorem 
k udržitelnosti je dlouho-

dobá ekonomika. Snažíme se s řetězci, a je to náročné, 
vzájemně optimalizovat logistiku. Řešíme i regeneraci vody 
a rekuperaci energie. Tam, kde vidíme prostor a můžeme 
si to dovolit, se snažíme o udržitelnost. Zkoušíme například 
CNG nákladní vozy,“ uvádí Jan Teplý. DB Schenker prefe-
ruje dodavatele, kteří mají ekologické programy. Týká se 
to například letecké přepravy. „Běžně se stává, že nevy-
užíváme nejlevnější nabídky, ale ty, které jsou v souladu 
s naší strategií. Jdeme tím trošku hlavou proti zdi. Všechno 
je o komunikaci. Je důležité lidem vysvětlit, proč nám na 
životním prostředí záleží. Znamená to, že se proto s někte-
rými partnery musíme rozloučit,“ nezastírá Jan Stibůrek. 

Potřebuje udržitelná fi rma nějakou formou subvence? 
„Nevnímám, že fi rma má být ekologická proto, že chce být 
trendy, ale proto, že to chce zákazník. Bez státní podpory 
nakonec všichni u ,zeleného‘ skončí. Stejně tak to dopadne 
s Čínou, kde se vyrábí leckde neekologicky a nesociálně. 
Ale už se hodně posunuli. Stát u nás může proces urychlit, 
ale problém je, že nevíme, která technologie je ta správná. 
Je v automobilovém průmyslu správnou cestou elektřina, 
nebo vodík? Za pár let se může ukázat, že něco, co je pova-
žováno za ekologické, zas tak ekologické není,“ sděluje 
svůj názor Vladimír Pikora. Pro úspěšnou udržitelnou fi rmu 
je klíčové sledovat trendy a snažit se být nejlepší. 

DŮLEŽITÉ JE BÝT INOVATIVNÍ, NE ZELENÝ
Další panelová diskuse se týkala trendů v oblasti prů-
myslových parků. Diskutovali: Martin Baláž (Prologis), 
Ferdinand Hlobil (Cushman & Wakefi eld), Jakub Holec 
(108 Agency), Daniel Kubizňák (P3 Logistic Parks), Pavel 
Sovička (Panattoni Europe) a Petr Zaoral (Colliers Interna-
tional). Volných skladových ploch je minimum, prakticky 
nejsou. „Poptávka je vyšší než množství volných prostor, 
což umožňuje spekulativní výstavbu. Je to trend posledního 
roku. Často stavby pronajmeme dříve, než je dostavíme,“ 
říká Martin Baláž. Je zaznamenáván tlak nájemců na udrži-

telnost budov, požadují různé certifi kace. „Jsme skladištěm 
západní Evropy. Tlak na novou výstavbu není dán výrobními 
fi rmami, jsme hnáni vlastním konzumem. Chceme kliknout 
a co nejrychleji mít zboží u sebe. To chtějí i lidé v Německu, 
dává tedy ekonomický smysl, že německé fi rmy staví distri-
buční centra na západě Čech,“ hodnotí Jakub Holec. Martin 
Baláž zmiňuje, že posun je i v době nájmů. Dříve, po krizi, 
byl zájem o krátkodobé pronájmy, teď je zájem o dlouho-
dobé, aby se fi rmy vyhnuly eskalaci nájemného. „Všechny 
zajímá lokalita a cena za metr čtvereční, ne v první řadě 
udržitelnost,“ tvrdí Jakub Holec. Daniel Kubizňák upozor-
ňuje, že je důležité, aby parky byly dobře dostupné. „Dříve 
se lidé zajímali o to, jak daleko je park od sjezdu od dál-
nice. Dnes se zajímají o vybavenost parku. Jestli je v něm 
kantýna, lékař a podobně,“ řekl Daniel Kubizňák. „Investoři 
se ptají i na školy coby zdroj budoucí potenciální pracovní 
síly,“ prozrazuje Petr Zaoral. „Není důležité být zelený, ale 
inovativní. Podívat se, co bychom mohli udělat lépe,“ uvádí 
Martin Baláž. Je důležité, jestli se majitel nebo developer 
dlouhodobě zaměřuje na své prostory. I do starých prostor 
lze nainstalovat nové technologie. 
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„FIRMA MUSÍ VČAS 
NASKOČIT DO VÍRU ZMĚN.“

V programu EASTLOGu mě zaujala témata z oblasti 
IT a reverzní logistiky. Poslechl jsem si i informace 
k GDPR, abychom něco nepodcenili ani v této oblasti. 
Připravujeme totiž spuštění e-shopu. Moc se mi líbila 
přednáška pana Jelínka. Večerní business mixer byl 
už na pohodu, stejně jako hudba. Po konferenci jsem 
byl už osloven potenciálními zákazníky na základě 
odpoledních schůzek. Na podzim zavítám i na LOG-IN.

Vladislav Hofman
obchodní ředitel 

J. A. Clean

Ř E K L I  O  A K C I :

EASTLOGu se účastním ji ž řadu let. Letošní ročník 
odstartoval svým entusiastickým motivačním vystou-
pením Marian Jelínek. A mně se moc líbilo, jak se mu 
podařilo vyprovokovat toto odborné fórum k zajíma-
vým životním otázkám a předat mu obrovskou ener-
gii nejen pro profesní část života.

Jan Polter
obchodní a marketingový ředitel 

DACHSER Czech Republic

Ř E K L I  O  A K C I :
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MZDY, ÚSPORY, ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY 
O pravidlech pro odměňování řidičů v kontextu udržení 
jejich pozitivní motivace a rozmáhajícím se protekcionismu 
v rámci EU v podobě minimálních mezd a s tím spojeném 
nárůstu administrativní zátěže mluvil Oldřich Grill, provozní 
ředitel společnosti LAGARDE Spedition a člen představen-
stva sdružení ČESMAD Bohemia. 

MZDY ŘIDIČŮ NEUSTÁLE ROSTOU
Mluvil o struktuře mzdy, na konkrétních příkladech přesně 
popsal, na jakých faktorech výše mzdy řidiče závisí, co vše 
ovlivňuje čistý měsíční příjem, přičemž uvedl i zajímavá porov-
nání vývoje mzdy řidičů za poslední roky. Zmínil i benefi ty, 
mezi které mohou patřit např. slevy na mobilní tarify, vnit-
ropodnikové fi nanční půjčky, příspěvky na letní tábory dětí 
atd. „V roce 2010 byly platy řidičů zhruba o dvacet procent 
menší než vloni,“ konstatuje Oldřich Grill. U šoférů je evido-
vána práce přesčas a práce ve svátek, podle zákoníku práce. 
Příplatky jsou i za práci v noci a za práci v sobotu a v neděli. 
Dostávají i stravné a jsou různé druhy stravného, podle délky 
cesty. Cestovní náhrady lze paušalizovat. Mezi motivátory pro 
řidiče patří co nejvíce být doma, co nejméně práce (zejména 
při nakládce a vykládce), co nejvíce peněz, nestřídání řidičů 
na vozidlech, odpovídající sociální podmínky na místech 
nakládky a vykládky a snadno spočitatelný příjem. Mezi moti-
vátory zákazníků se řadí požadavek na to, ať řidič zvládne při 
vykládce nebo nakládce co nejvíce činností, co nejnižší cena 
služby, maximální doba splatnosti faktur, dále např. co nej-
nižší nebo žádná nezbytná součinnost. 

V praxi zaměstnavatelé mohou dávat řidičům odměny za 
úspory PHM, včasné odevzdání podkladů k fakturaci, za opti-
malizaci provozně-technických nákladů, za provoz bez doprav-
ních nehod, za požadovanou úroveň komunikace s dispe-
činkem atd. „Rizikem je, že tlaky na vyplácení minimálních 
paušálních mezd v některých zahraničních zemích mohou 
znemožnit vyplácení motivačních odměn, protože dopravci 
potřebují udržet konkurenceschopnost,“ tvrdí Oldřich Grill.

Následně Pavel Růžička ze společnosti TOTAL mluvil o úspo-
rách v provozu vozidel. Jak snížit náklady na provoz vozidel? 
Mimo jiné použitím provozních náplní podporujících úsporu 
paliva a sledováním technického stavu provozních náplní 
za provozu vozidla. Tím se díky diagnostickému systému 
předchází servisním opravám. Případný servisní zásah je 
pak včasný. Jak sděluje Pavel Růžička, největší nákladová 
položka dopravců, kromě 
mezd, je palivo (zhruba 
třetina nákladů). Maziva 
z hlediska nákladů tvoří 
max. 1 %. „Oleje snižující 
třecí odpory ve spalova-
cích motorech mají vliv na snížení spotřeby paliva,“ konsta-
tuje Pavel Růžička. Dodává, že v dálkovém provozu mohou 
úspory za pohonné hmoty dosahovat 3 %. Moderní maziva 
s nízkým vnitřním třením mají i ekologický význam. Pavel 
Růžička zmínil také systematickou diagnostiku TOTAL ANAC. 
Tento systém analyzuje vzorky provozních náplní za provozu 
vozidla. V databázi jsou přes tři miliony odebraných vzorků. 

SYSTÉM ZVYŠUJE EFEKTIVITU FLOTILY
Martin Šanca, produktový manažer fi rmy Infocar, se ve své 
prezentaci zaměřil na téma Manipulační technika pod kon-
trolou. K tomu, aby fi rma mohla vyhodnotit efektivitu mani-
pulační techniky, potřebuje systém. Martin Šanca představil 
univerzální systém maniTech, který přináší komplexní infor-
mace o využívání vozového parku, včetně identifi kace opráv-
něnosti řidiče k použití techniky. Systém kontroluje reálné 
výkony řidičů, eliminuje možnost zneužití techniky a identifi -
kuje přetížení vozíku. Přehledy pomáhají sledovat dodržování 
předpisů BOZP na pracovišti a operativně reagovat na jejich 
porušování. Systém umí také identifi kovat nárazy a bloko-
vání vozíku. Přispívá ke snížení škodních událostí, jde on-line 
sledovat i dodržování nabíjecích cyklů. Je možné v systému 
nastavovat i různá upozornění. Sledovat je možné i dobu jízdy 
s nákladem i bez nákladu. Systémově lze vyhodnocovat efek-
tivitu vytížení vozíku. Manažer logistiky zkrátka získá reálný 
obraz o stavu a využívání manipulační techniky a řidičů.

HLAVNÍ PARTNEŘI TRANSLOGU:

UDRŽITELNOST SE TÝKÁ I DOPRAVCŮ
TRANSLOG PŘEDSTAVIL MOŽNOSTI KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY

R E P O R T

„ŘIDIČI CHTĚJÍ BÝT 
CO NEJVÍCE DOMA.“
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ZAMĚŘENÍ NA INTRALOGISTIKU A TAKÉ IT
Odpolední workshop PRODLOG plným sálem posluchačů 
opět potvrdil své místo v programu konference EASTLOG. 
Workshop se letos  za obíral především intralogistikou.

Blok přednášek odstartoval Filip Plevač s prezentací pod 
názvem Trendy v digitalizaci logistických procesů; digi-
tální průvodka. Ve svém příspěvku vysvětlil, jak sledovat 
výrobek od vstupu polotovarů až po dodání ke klientovi. 
Nechyběl ani vzorový business case digitální průvodky na 
konkrétním příkladu. Až k výšinám: Udržitelnost vs. ekono-
mika bylo téma panelové diskuse, které se zúčastnili: Josef 
Zeman, specialista Linde řešení společnosti Linde Material 
Handling Česká republika, Marian Gono, generální ředitel 
společnosti SSI Schäfer Systems International, a Pavel 
Sovička, managing director fi rmy Panattoni Europe. Z dis-
kuse vyplynulo, že nejlepším řešením, které pomůže nedo-
statku pracovní síly i zefektivnění logistiky, je automatizace 
některých procesů. Sklady totiž nelze nafukovat a o výšku 
nad 12 metrů není mezi klienty velký zájem. Jak vysvětlil 
Pavel Sovička, obce nechtějí vysoké stavby ve svém okolí. 

O fi nále workshopu PRODLOG se postarala dvojice Petr 
Panáček a Vít Sklenář ze společnosti Toyota Material Hand-
ling CZ, kteří se zaměřili na efektivní poprodejní služby pro 
intralogistiku a společně s publikem hledali odpověď na 
otázku, jak lze podpořit strategii udržitelnosti komplexními 
poprodejními službami v oblasti manipulace s materiálem. 
Představili efekty propojení telematiky se servisními služ-
bami, které zahrnují bezpečnost, optimalizaci obchodních 
procesů a minimalizaci ekologických dopadů.

Úplně novou programovou sekci představoval workshop 
ITLOG. Zaměřil se – jak název napovídá – na využití pokro-
čilých informačních technologií v logistice. A soudě podle 
účasti i ohlasu účastníků, jednalo se o úspěšný počin. 
Workshop moderoval výkonný ředitel Czech ICT Alliance 

Michal Zálešák. Na úvod vystoupil Pavel Černý ze společ-
nosti Jaguar – Advanced Planning Services EU s prezentací 
o softwarových řešeních pro efektivní logistiku. Věnoval se 
mj. možnostem využití interních i externích dat, účinnému 
řízením zásob nebo snižování nákladů. „Co lze automati-
zovat, automatizujte,“ doporučil Pavel Černý účastníkům.

Následovala přednáška Ondřeje Kmocha z advokátní kan-
celáře Kmoch Legal zabývající se žhavým tématem zavá-
dění nařízení pro ochranu osobních údajů GDPR. Následně 
se slova ujali Petr Marcin a Kateřina Tillingerová ze spo-
lečnosti NAVISYS, kteří představili koncept bezpapírové 
kanceláře. Vystoupení mělo výmluvný podtitul „Digitali-
zujte práci s dokumenty napříč všemi fi remními procesy“ 
a autoři v ní názorně prezentovali výhody nasazení docu-
ment management systémů.

Na cloudové nástroje pro integraci dodavatelů v odvětví 
automotive se zaměřili Marek Šabatka a Jan Stočes ze spo-
lečnosti Aimtec. Zamysleli se i nad tím, jak EDI ovlivňuje 
procesy ve výrobě a logistice. Program workshopu zakončil 
Peter Bilík z fi rmy ANASOFT s přednáškou o digitální trans-
formaci logistiky, která se z konkurenční výhody postupně 
mění na normu pro udržitelnost a expanzi. „Udělejte revo-
luci, nebo vás předběhne konkurence,“ vyzval přítomné na 
závěr Peter Bilík.

R E P O R T

PRODLOG O EFEKTIVITĚ V LOGISTICE
DŮRAZ NA VYUŽITÍ DAT V ITLOGU 

HLAVNÍ PARTNEŘI ITLOGU:

HLAVNÍ PARTNEŘI PRODLOGU:

Foto: Martin Mašín
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Z HRLOGU

CESTOU K TRVALE UDRŽITELNÉ MOTIVACI
Nejen nedostatek kvalifi kované i nekvalifi kované pracovní 
síly trápí dnes HR manažery logistických fi rem. Především 
pro ně je v rámci kongresu EASTLOG určen populární 
a hojně navštěvovaný seminář HRLOG. 

Již po několikáté moderoval uvedenou kongresovou sekci 
Jindřich Hodek z personální agentury Index Nosluš. Jednot-
livé přednášky pojednávaly o řízení a motivaci týmů v době 
kybernetizace, fi remním vzdělávání, způsobech zvyšování 
loajality zaměstnanců nebo problematice odměňování.

Na úvod vystoupili Josef Hajkr a Michael Motal ze spo-
lečnosti SHINE Consulting. Zamysleli se nad otázkami, 
jaké kompetence by měl mít tým při zvládání digitalizace 
a v souvislosti s rozvojem Průmyslu 4.0 – a také jak jej 
motivovat a řídit. Věnovali se rovněž integraci interních 
a externích spolupracovníků nebo nastavení oceňovacího 
systému pro práci na inovativních projektech. 

Václav Šulista ze společnosti Supply 
Chain Education následně přednášel 
o fi remním vzdělávání jako trvale 
udržitelné motivaci. Možnost dal-
šího vzdělávání může pomoci snížit 
fl uktuaci zaměstnanců a fi rmám se 
podobná investice zpravidla vyplácí. 

O jednom z klíčových HR témat dnešní 
doby – jak si udržet zaměstnance – 
pak hovořila Gabriela Kahounová 
z DHL Supply Chain. Zdůraznila, že 
péče o zaměstnance je (nebo měla by 
být) nedílnou součástí celého pracov-
ního prostředí. Přínosy jsou nesporné. 
Spokojený zaměstnanec je výkon-
nější, aktivnější i tzv. wellbeing.

Na závěr semináře Tomáš Šetina spolu s Pavlou Komendo-
vou z advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners 
detailně rozebrali téma odměňování a pracovněprávních 
vztahů v době nastupující kybernetizace. Náležitou pozor-
nost je podle obou přednášejících třeba věnovat kromě 
jiného i stanovení odpovědnosti při nasazování robotizace 
a umělé inteligence. 

R E P O R T

HLAVNÍ PARTNEŘI HRLOGU:

HRLOG: STÁLE MÉNĚ LIDÍ 
OPĚT NEOTŘELE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH

INZERCE

SKLADOVÉ 
PROSTORY 
NA KLÍČ
Pomůžeme vám nejen s výběrem 

vhodného prostoru a vyjednáním 

podmínek, ale třeba i s architektonickým 

návrhem, zpracováním projektové 

dokumentace, stavební realizací 

nebo s logistickým tendrem.

Zavolejte nám: 

+420 606 634 367
czech-industrial.cz
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VÍCE A VÍCE PRODEJŮ PŘES INTERNET
Stále rostoucí odvětví e-commerce a logistické výzvy, jimž 
e-shopy čelí, jsou dnes natolik významným tématem, že 
pochopitelně nemohou být opomenuty v konferenčním 
programu. A zájem účastníků o E-SHOPLOG i letos potvrdil, 
že zcela oprávněně.

Moderování workshopu E-SHOPLOG se zhostil konzultant 
Jan Kalianko. Hned po zahájení se rozvinula působivá 
a silně obsazená panelová diskuse věnovaná reverzní 
logistice. Zúčastnili se jí Jan Melicherík z e-shopu Alza.cz, 
Tomislav Plzenský z Bonami, Jan Vetyška zastupující Aso-
ciaci pro elektronickou komerci (APEK) a Pavel Včela ze 

společnosti GLS ČR. Navzdory stanovenému tématu pod-
statná část debaty sklouzla k problému, který dnes fi rmy 
působící v e-commerce pálí asi nejvíce – a tím je doprava 
na poslední míli. Ukázalo se, že pohled e-shopů na jedné 
straně a balíkových přepravců na straně druhé je v řadě 
aspektů odlišný.

Součástí workshopu byly i dvě 
přednášky – první z nich se zhos-
til Jakub Tomšovský ze společ-
nosti DHL Express a pojednávala 
o trendech v logistice e-commerce. 

Autor seznámil přítomné s nejdůležitějšími faktory na 
cestě k úspěchu na mezinárodním trhu a neopomněl ani 
aktuální trendy v nákupním chování a požadavcích naku-

pujících na významných e-commerce trzích. A navrch 
přidal i zajímavé údaje: Každá 10. mezinárodní zásilka 
je doručována expresně, e-shopy nabízející expresní pře-
pravy zaznamenávají o 60 % vyšší růst a pozoruhodný je 
i 70% nárůst průměrné hodnoty objednávky díky nabídce 
expresní přepravy.

Druhou a závěrečnou přednášku, respektive případovou 
studii, obstarali společně Bohumil Tejnický z fi rmy Kardex 
Remstar a Štěpán Havránek ze společnosti Knihy Dobrov-
ský. Představili efektivní řešení pro řízení procesů sklado-
vání zboží a vychystávání objednávek v distribučním skladu 
e-shopu známého tuzemského knihkupectví.

E-SHOPLOG: ROSTOUCÍ E-COMMERCE
INTERNETOVÍ PRODEJCI VERSUS LOGISTIKA

R E P O R T

„NEJVĚTŠÍ PROBLÉM? 
POSLEDNÍ MÍLE“

HLAVNÍ PARTNEŘI E-SHOPLOGU:
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P3 PRAGUE D11 OVLÁDL JUBILEJNÍ ROČNÍK
Ocenění pro logistický park roku 2018 získal park P3 Pra-
gue D11. Zástupci vítěze soutěže Cena nájemců – nejlepší 
logistický park slavnostně převzali prestižní cenu v rámci 
letošního ročníku kongresu EASTLOG.

Soutěž Cena nájemců – nejlepší logistický park je pořá-
dána každoročně od roku 2009, letos se tedy uskutečnil již 
10. ročník. Klání je jedinečné tím, že v něm logistické parky 
hodnotí sami nájemci. K hodnoceným kritériím patří jak 
kvalita a parametry stavby, dopravní obslužnost, dostup-
nost pracovních sil či správa budovy, tak i ekonomická 
stránka pronájmu. „Cena nájemců letos dospěla k jubilej-
nímu, 10. ročníku. Nejenže je stále z čeho vybírat,  ale kva-

lita přihlášených logistických parků dokonce rok od roku 
stoupá. A stejně tak je skvělé, že neustále roste i renomé 
naší soutěže,“ uvádí Iva Werbynská, manažerka skupiny 
ATOZ Logistics, organizátora soutěže.

Vítězný průmyslový areál developerské společnosti P3 
se nachází v sousedství dálnice D11, osm kilometrů od 
obchodního centra Černý Most. Park poskytuje distribuční 
i výrobní prostory na míru. Populární je mimo jiné díky své 
strategické poloze na okraji Prahy ve směru na severový-
chod Čech a dále do Polska. „Parky nejen vlastníme, ale 
náš tým lidí P3 se také stará o jejich správu a je všem kli-
entům k dispozici. Zpětná vazba od zákazníků v podobě 
tohoto ocenění nás proto nesmírně těší, projevené důvěry 
si vážíme o to více, že P3 Prague D11 je už třetím takto oce-
něným parkem. V minulých ročnících obsadily první příčky 
P3 Prague D1 a P3 Prague D8. V parku P3 Prague D11 
můžeme stále postavit více než 60 000 metrů čtverečních 
pronajímatelných ploch na míru potenciálním zájemcům,“ 
dodává Tomáš Míček, ředitel P3 v České republice. 

VÍTĚZNÝ PARK P3 PRAGUE D11
NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÝ PARK

O C E N Ě N Í

CENA
NÁJEMCŮ

Celá konference byla dobře organizovaná 
a opravdu se nám líbila. Podařilo se nám 
ve speed datingu navázat cenné kon-
takty s potenciálními zákazníky. Prezen-
tace byly zajímavé a kvalitní. Z našeho 
pohledu velmi úspěšná akce. Domní-
váme se, že se příští rok opět zúčastníme.

Václav Šulista
business development

SUPPLY CHAIN EDUCATION

Ř E K L I  O  A K C I :

Z květnového kongresu EASTLOG 2018 
jsme jako vždy odjížděli nadšení! Velké 
množství zajímavých řečníků, panelo-
vých diskusí a inspirativních setkání 
nám poskytlo zajímavé informace a ino-
vativní podněty. Díky novým worksho-
pům a tematickým sekcím si opravdu 
každý přišel na své. Zaujala nás také 
referenční návštěva ve společnosti 
Smurfi t Kappa a velmi inovativní přístup 
v podobě využití virtuální reality ve výrob-
ním procesu. Jsme hrdí, že jsme byli 
partnerem této skvělé akce, a těšíme se 
na další ročníky!

Kateřina Tillingerová
marketing manager

NAVISYS

Ř E K L I  O  A K C I :

INZERCE

VGP – industriální stavby s.r.o.
Renata Kozáková
+420 777 483 249
renata.kozakova@vgpparks.eu
www.vgpparks.eu

Vytváříme parky pro vaše logistické, 
průmyslové a obchodní aktivity
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JAK PŘIPRAVIT OBAL NA VŠECHNO
Skupina účastníků sekce SEELOG se vydala do středočes-
kého Žebráku, kde sídlí jeden ze závodů společnosti Smur-
fi t Kappa. Ta patří v České republice i ve světě mezi přední 
výrobce obalových materiálů z lepenky. 

Obrat za celou skupinu Smur-
fit Kappa dosahuje 8,6 mi -
liardy eur a v ČR se na něm 
podílí šest závodů. Pobočka 
v Žebráku letos slaví 20 let na 

českém obalovém trhu a za tu dobu se po několika fúzích 
svých vlastníků propracovala k pozici jednoho z nejvýznam-
nějších článků v rámci Smurfi t Kappa. 

DETAILNÍ POHLED NA KRABICI
V Žebráku disponují vlastním oddělením designu, které 
vymýšlí každé balení z vlnité lepenky přesně podle potřeb 
zákazníka. Pracují tam nejen inovativní konstruktéři, ale 
využívají i sofi stikovaný software, do kterého se vloží veš-
keré detaily logistiky zákazníka a výstupem je požadovaná 
únosnost krabice (BCT) pro konkrétní dodavatelský řetě-
zec. Na několika názorných ukázkách se účastníci mohli 
přesvědčit o tom, že lze opravdu zadávat velmi detailní 
parametry baleného produktu a balení včetně přeprav-
ních módů. Můžete tak simulovat, že budete potřebovat 
lepenkovou krabici, v níž bude dvacet kusů 
konzerv o jednotkové hmotnosti 500 g, že 
krabice budou vyskládány určitým způsobem 
na europaletu, komplet se bude fi xovat pás-
kami a balit do strečové fólie, že taková paleta 
bude dva týdny skladována v suchém skladu, 
následně pojede 15 hodin pod plachtou kami-
onu a u zákazníka bude skladována ve skladu 
s určitou průměrnou vlhkostí a teplotou. Při 
detailním zadání parametrů mohou designéři 
nejen zvolit dostatečně robustní, ale také efek-
tivní balení. To znamená, že daný obal zvládne 
s určitou rezervou všechny „radosti a strasti“ 
skladování a dopravy, ale také že nebude zby-
tečně předimenzovaný, tedy drahý. 

V Experience Centre se účastníci seznámili 
s konkrétními aplikacemi lepenky. K „osahání“ 
byly nejrůznější primární i sekundární prodejní 
obaly, případně jednocestná či vícecestná 
balení pro logistiku. Součástí byla rovněž 
ukázková ulička maloobchodu. V uličce jako 

ze supermarketu byly vystaveny reálné produkty a obaly 
různých značek s cílem diskutovat, jaká SRP (Shelf Ready 
Packaging) řešení opravdu fungují, získají si pozornost 
nakupujícího a přilákají ho k regálu a bližšímu zkoumání 
produktu. V reálné atmosféře nakupování s kulisou typic-
kého zvuku pípání pokladen a rachotu nákupních vozíků 
zde mohou marketéři a merchandiseři rozmýšlet, zda v kon-
kurenci jiných značek jejich výrobek vystupuje nebo zapadá. 
A pokud se rozhodnou pro změnu, je tu ještě jedna míst-
nost. Na displeji o rozměrech 2,5 x 4 metry tu lze procházet 
virtuálním obchodním centrem. A nejen to – i zde se můžete 
zaměřit na jednu uličku konkrétní kategorie produktů a sle-
dovat, jak váš výrobek „funguje“ v konkurenci s ostatními. 
Pomocí aplikace lze okamžitě měnit tvary, barvy či potisky 
primárních či sekundárních obalů. Dojem ze změny je oka-
mžitý, okamžitě lze také souhlasit či nesouhlasit se zvole-
ným řešením. Což nakonec činili i účastníci SEELOGu. 

BEZ VĚTŠÍCH REZERV
Následovala prohlídka výroby, která z velké části probíhá 
automaticky nebo poloautomaticky. Ročně zde zpracují 
47 000 tun papíru a denně vyexpedují přibližně 800 palet. 
Hlavní sklad materiálu – papírových rolí – má obrátkovost 
přibližně osm dní. Rozpracovaná výroba vystačí na asi půl 
dne, zásoba v hotových výrobcích nepřesahuje zpravidla 
jeden den. Logistika a výrobní proces tedy nepřipouštějí 
žádné větší rezervy.

R E P O R T

LEPENKA ŠITÁ NA MÍRU
SMURFIT KAPPA ŽEBRÁK EXPEDUJE 800 PALET DENNĚ

„ROČNĚ ZPRACUJÍ 
47 000 TUN PAPÍRU.“

Foto: Stanislav D. Břeň



REPORT

ZE SEELOGU

LOGISTIKA VÝROBY ROZVADĚČŮ
REGÁLOVÉ POZICE JSOU UZPŮSOBENY NA VÝŠKU PALET

NOVÁ HALA S VESTAVKEM SPLNILA POŽADAVKY 
NA VÝROBU I SKLADOVÁNÍ 

Návštěvníci kongresu EASTLOG měli možnost v rámci pro-
gramu navštívit i výrobní a skladový provoz společnosti 
Sécheron Tchequie v P3 Parku Horní Počernice. V nové 
hale fi rma působí od začátku března. Účastníci návštěvy 
byli detailně seznámeni s výrobním programem, výrobou 
i skladovými procesy.

Společnost Sécheron založil v roce 1879 v Ženevě Alfréd 
de Meuron. Již od svého vzniku se fi rma specializovala na 
dodávky komponentů pro elektrická trakční vozidla. Firma 
je světovou jedničkou v oblasti stejnosměrných rychlovypí-
načů a systémů stejnosměrných měníren. Historie pražské 
pobočky se datuje k roku 1991. V rámci skupiny Sécheron 
Hasler Group je Sécheron Tchequie zodpovědná za vývoj, 
výrobu a montáž systémů pro záznam a vyhodnocování 
provozních dat kolejových vozidel, stejnosměrných mění-
ren, přístrojů a komponentů pro silové obvody trakčních 
vozidel a dílů pro montáže vyšších celků.

Firma Sécheron Tchequie je na světě největším výrobcem 
napájecích rozvaděčů pro stejnosměrné tratě. „Byli jsme 
dříve v Praze v jiné hale ve stejném areálu, ale už nám byla 
malá. Z toho důvodu jsme museli přesunout sklad do jiné 
haly. Proto jsme intenzivně jednali s P3 o rozšíření prostor, 
které si pronajímáme. Bylo nám nabídnuto využít část zcela 
nové haly, která byla projektována na základě našich poža-
davků a připomínek k jejich standardu. Oproti standardním 
halám má hala, v níž působíme, řadu odlišností. Mezi ty hlavní 
patří zvýšený počet světlíků. Zaměstnanci mají díky tomu 
při montáži více denního světla,“ konstatuje Václav Bláha, 
jednatel společnosti Sécheron Tchequie. Součástí stavby byl 
kancelářský vestavek. Ve třech poschodích jsou kanceláře 
o ploše přibližně 1000 m2. V hale pracuje zhruba 130 osob 

ve výrobě a 70 v kancelářích. Kancelářskému vestavku byl 
uzpůsoben celý layout haly o celkové velikosti asi 6000 m2. 

Firma se v rámci zakázkové výroby zabývá montáží. Jed-
notlivé vstupní materiály jsou po příjmu zaskladňovány do 
regálových pozic. Šířka skladových položek je velmi velká. 
Nejedná se jen o šroubky, ale třeba i o dveře ke skříním. Typ 
materiálu je nutné zohledňovat při skládání v rámci vysklad-
ňování. „Regálové pozice jsou uzpůsobeny na výšku palet, 
což má vliv na skladovací kapacitu. Zaskladňovat a vysklad-
ňovat je možné i pomocí ručně vedených vozíků. Na vyšší 
pozice používáme dva retraky značek Linde a Jungheinrich. 
Skladníci mají tablety, na kterých se jim zobrazuje, co mají 
vyskladňovat,“ říká Václav Bláha. Produkty jsou vychystá-
vány podle potřeb jednotlivých projektů přímo do výroby. Po 
montáži a odzkoušení následuje balení a expedice. 

R E P O R T

Foto: Petr Neckař
České zastoupení globální standardizační organi-
zace GS1 podporuje kongres EASTLOG již řadu let. 
Naším cílem je propagace standardů pro automatic-
kou identifi kaci, sběr a sdílení dat v logistice, která 
je – spolu s maloobchodem a v poslední době stále 
více i zdravotnictvím – jedním z klíčových odvětví pro 
Systém GS1. Jako velmi zdařilou akci EASTLOG 2018 
hodnotí i Akreditovaný partner GS1 Czech Republic, 
fi rma ICS Identifi kační systémy, jejíž zástupci byli 
na stánku GS1 Czech Republic také přítomni. Part-
nerský program garantuje přesnou implementaci 
celosvětových standardů GS1 a plynulou akceptaci 
dalších vývojových stupňů Systému GS1.

Mikuláš Černý
marketingový manažer

GS1 Czech Republic

Ř E K L I  O  A K C I :

Letošní ročník konference EASTLOG byl opět skvěle při-
pravený, především volbu témat prezentací a panelo-
vých diskusí. Vždy oceňuji následnou možnost setkání 
s ostatními účastníky, při kterých vznikají velmi zají-
mavé debaty a rozhovory. Mluvím-li za sebe, tak pro 
mne je vždy velmi přínosná možnost pohovořit s lidmi, 
kteří mají rozdílné zkušenosti, díky čemuž mám pak 
možnost se na danou problematiku podívat z více úhlů.

Simona Stárková
key account manager

Linde Material Handling ČR Česká republika

Ř E K L I  O  A K C I :
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První den kongresu završil tradiční Logistický Business Mixer. Při úvodním slovu si 
moderátoři ani nemohli vzpomenout, kolikátý v řadě je to večírek. „Bylo jich určitě 
více než dvacet, a méně než třicet,“ řekl s úsměvem Jeffrey Osterroth. Nyní můžeme 
upřesnit, že tento byl čtyřiadvacátý. To ale nehrálo roli, protože důležitá byla zábava 

až do brzkých ranních hodin. Tentokrát v mexickém duchu. 

OBŘÍ MEXICKÁ FIESTA

XXIV. LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

až do brzkých ranních hodin. Tentokrát v mexickém duchu. 

Organizátorům odpadla péče o pódium, protože hudebníci 

a tanečnice procházeli mezi hosty. Velmi kontaktní, zábavné 

a bezprostřední. 

Na účastníky Logistického Business Mixeru opět čekalo několik 
her. Jedna z nich vypadá na snímku trochu násilně, ale nakonec 
se obětí stal jen barevný poník ukrývající dobré pití. 

Logistický Business Mixer bez zmrzliny 

společnosti P3 Logistic Parks by 

si už málokdo dokázal představit. 

A představivosti nebylo třeba, zmrzlina byla. 
Tradiční pokrmy, mexické pivo, tequilla či 

mezcal. Výborné pohoštění pro hosty, kteří si 

večírek užívali do tří ráno.

Krásné ženy, oduševnělí muži a pozorní číšníci. I to byl letošní Logistický Business Mixer. 

PARTNER LOGISTICKÉHO 
BUSINESS MIXERU:

Tradiční pokrmy, mexické pivo, tequilla či 

Executive report z EASTLOGu 2018 připravili:
Petr Neckař (P4–P7, P13)
David Čapek (P8-P11)
Jozef Brezovský (P8)
Stanislav D. Břeň (P1–P3, P12, P14)
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CHYSTÁME PRO VÁS 
DALŠÍ KONGRES EASTLOG:

CHCETE DOSTÁVAT 
INFORMACE A POZVÁNKY?

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

Abychom vám mohli posílat pozvánky a informace o kongresu, 
je nutné kvůli GDPR registrovat svoji emailovou adresu na 
www.atozregistrace.cz/eastlog nebo naskenovat QR kód

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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