
Průmyslovým developerům se daří. Přibývají stovky tisíc metrů 
čtverečních moderních hal – mnohé z nich jsou stavěny s cílem provozovat 
v nich logistiku. Tato zpráva není ovšem příznivá pro nájemce. Rostoucí 
poptávka hnaná omezenou disponibilitou volných ploch žene nahoru 
nájemní sazby. Pozitivním rysem pro všechny je, že se stavějí haly ve 
vyšším standardu z pohledu udržitelnosti. Lepší izolace, efektivnější 
vytápění a chlazení, úspornější osvětlení. A více se využívají brownfi eldy. 

Průmyslový 
development
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Diskutujte 
o průmyslovém 
developmentu!

m systemylogistiky@atoz.cz
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systemylogistiky

SSnímek Stalker Andreje Tarkovského oslaví 
napřesrok 40. výročí svého vzniku. Když jsem 
jej v pubertě viděl poprvé, zachvátil mne 
úžas. Při opakovaných zhlédnutích v dal-
ších letech mne už neopustil. 
Těžko líčit důvody na pár řád-
cích (taky se v průběhu let vy-
víjejí), ale je tu jeden aspekt, 
který souvisí s touto přílohou. 
Jsou jím brownfieldy, v jejichž 
kulisách se film téměř beze-
zbytku odehrává.

Kdo někdy našel zalíbení toulat se po starých 
opuštěných areálech dávno nefungujících 
fabrik a skladišť, musel aspoň na chvíli po-
blahopřát strůjcům české formy privatizace, 
kterým se podařilo některé velké průmyslo-
vé areály spolehlivě pohřbít. Zub času se do 
těchto mnohdy silných a slavných průmyslo-
vých kolosů nelítostně zakousl a ohlodal je 
k jejich ocelovo-betonové podstatě.

Procházky po brownfieldech byly zvláště lá-
kavé tak před deseti lety. Mnoho areálů bylo 
už dostatečně odstrojených od všeho, co se 
dalo nějak zpeněžit, a ještě ne tak zarost-
lých, takže návštěvník mohl pořád vnímat 
zlom mezi civilizací, jež to má vždy jen do 
času, a divočinou, která to má s drobnými 
ústupky tak nějak napořád. 

V posledních letech se zdá, že sílí vlna zájmu 
o opětovné využití brownfieldů, stále častěji 
je to spojeno s logistickými projekty. Zejmé-
na brownfieldy ve městech nebo v blízkosti 

center vypadají jako vhod-
ná „útočiště“ pro logistiky 
zaměřené na zásobování 
měst. Budou ale muset nej-
dříve svést střet s rezidenč-
ními developery, kteří umějí 
zchátralé průmyslové areály 
přetvořit v působivé bytové 
komplexy. A i lépe zpeně-

žit. Kdo však rozhodně nebude mít radost 
z budoucího vývoje, jsou romantici a stalkeři 
všeho druhu, kterým donedávna brownfieldy 
téměř bezezbytku „patřily“.  

Stanislav D. Břeň

Brownfieldy ve 
městech mohou 
být vhodné pro 
city logistiku.

Hlavní partner přílohy: 

Partneři přílohy:

Přílohu v elektronické formě si 
můžete stáhnout na 
www.systemylogistiky.cz

FOTO: pixabay_Gerhard Gellinger
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Vhodných průmyslových nemovitostí pro logistiku je na trhu poměrně do-
statek. Problémy jsou však v lokalitách, kde trvá chronický převis poptávky 
nad nabídkou (Praha či D5). Příští rok vypadá z hlediska průmyslového de-
velopmentu optimisticky. Možná rizika spočívají v ekonomickém poklesu 
a dlouhodobě v administrativní zátěži spojené s přípravou pozemků a vý-
stavbou hal.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Když se zeptáte developerů, jaké jsou tři nej-
důležitější aspekty při výběru haly pro účely 
logistiky nebo distribuce, získáte jednodu-
chou odpověď: Za prvé lokalita, za druhé 
lokalita, za třetí lokalita. „Nejvíce poptávané 
jsou především lokality, které disponují op-
timálním dopravním napojením na hlavní 
body zájmu, kterými jsou Praha a další velká 
města a lokality s návazností na Německo. 
Tedy především oblast širší Prahy, okolí Brna 
a také kraje Ústecký, Plzeňský či Karlovar-
ský,“ říká Martin Šumera, head of industrial 
společnosti 108 AGENCY. Pavel Sovička, 
generální ředitel pro Českou a Slovenskou 
republiku společnosti Panattoni Europe, po-
tvrzuje: „Už dávno neplatí, že logistické haly 
se staví jen v pohraničí. Kromě Plzeňského 
a Karlovarského kraje bych v současnosti 

mezi nejpoptávanější lokality zařadil i Prahu 
či Jihomoravský kraj. Velký potenciál má 
však díky dostavbě D8 také Ústecký kraj.“ 
Podle něj existuje v některých lokalitách 
značný převis poptávky nad nabídkou: „Když 
zahájíme v žádaných lokalitách spekulativní 
výstavbu, dost často halu pronajímáme ještě 
před jejím dokončením.“

Společnosti chtějí být přítomné rovněž v blíz-
kosti hlavních populačních a spotřebitelských 
center, která se právě do hlavních městských 
oblastí soustřeďují. „Ta splňují i další zásad-
ní kritéria atraktivity určité lokality pro firmu, 
jíž záleží na tom, aby měla logistické prosto-
ry situované co nejblíže svým zákazníkům: 
blízkost hlavních dopravních tepen a uzlů 
zaručujících rychlou přepravu z místa,“ říká 

Hledáte sklad pro 
váš nový projekt?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

STĚHOVÁNÍ DO LEPŠÍCH HAL
Jaký bude vývoj v příštím roce? „Nadále 
trvá převis poptávky nad nabídkou, který 
lze v Česku charakterizovat jako tzv. trh 
developerů. Pro dosažení zdravější úrovně 
neobsazenosti řekněme na úrovni 6 % by 
bylo třeba velmi výrazně akcelerovat výstav-
bu v nejžádanějších regionech,“ doporučuje 
Martin Šumera. Jedním z důvodů pro růst 
trhu s průmyslovými nemovitostmi i v příštím 
roce může být zájem nájemců o kvalitnější 
prostory. Tomáš Míček vysvětluje: „Řada 
firem, zejména z automobilového průmyslu, 
se rozšiřuje a stávající kapacity jim nejenže 
nestačí, ale velmi často již ani nevyhovují 
dnešním požadavkům na efektivitu provozu. 
Takové společnosti se tedy budou postupně 
stěhovat pryč z nemovitostí, které neodpoví-
dají dnešním standardům.“

Neobsazenost na trhu průmyslových ne-
movitostí se počítá v jednotkách procent, 
a tak podle Jakuba Kodra, senior business 
development managera CTP, roste tlak na 
výstavbu nových nemovitostí, které dokáží 
uspokojit poptávku jak po logistických, tak 
výrobních prostorech: „V příštím roce oče-
káváme obdobný trend, s tím, že pro deve-
loperské firmy bude zásadní mít k dispozici 
dostatek území k výstavbě.“

Důležitou roli v krátkodobém i střednědo-
bém výhledu bude sehrávat elektronický 
obchod. Zejména velké skupiny vlastnící 
významné e-shopy masivně expandují. Čas 
a náklady na dodávku ve vztahu k zákaz-

níkovi hrají rozhodující roli. „Nakupování 
a objednávání přes internet má a bude mít 
vzestupné tendence a zákazník je ten, který 
rozhoduje o doručení své zásilky v určitém 
časovém oknu. Včasnost a rychlost dodá-
ní je na prvním místě,“ připomíná Jaroslav 
Kaizr. „V zemích jako Česká republika je 
tento segment navíc neustále na vzestu-
pu. Právě  e-commerce přispěla významně 
k posunu dodavatelských řetězců směrem 
ke spotřebiteli, což i u nás zvyšuje poptávku 
po logistických prostorech blíže městům,“ 
připomíná Martin Baláž. Jan Palek, country 
manager Czech Republic & Slovakia spo-
lečnosti Goodman, k tomu dodává: „Pokud 
jde o budoucí trend, očekávám další nárůst 
zájmu o logistické prostory. Roste ekonomi-
ka, platy a ochota lidí kupovat zboží, ale také 
pokračuje trend zvyšování podílu e-shopů 
na celkových prodejích.“ Proto i on v příštím 
roce očekává růst využití služeb logistických 
společností a tím také zájem o odpovídající 
nemovitosti.

VYŠŠÍ NÁJMY A ABSENCE 
POZEMKŮ V PRAZE
Vlivem omezené nabídky logistických ne-
movitostí v nejatraktivnějších lokalitách 
a současné ekonomické expanze dochází 
ke zvyšování nájmů. „Růst nájmů vnímáme 
jako jeden z nejzásadnějších trendů na trhu 
a očekáváme, že nájmy i do budoucna z výše 
zmiňovaných důvodů porostou,“ říká Martin 
Baláž a dodává: „Dalším důležitým trendem 
jsou rostoucí nároky zákazníků na služby, jež 
u svých logistických nemovitostí očekávají. 
Jde především o vysokou kvalitu správy ne-
movitostí, udržitelnost celé budovy, využití 
chytrých technologií přispívajících k efektiv-
nímu provozu budov a podobně.“

Podle vyjádření developerů se příští rok zhor-
ší disponibilita skladů především v blízkosti 
hlavního města. „Zejména v okolí Prahy již 
registrujeme nedostatek prostor, v příštím 
roce se patrně ještě více prohloubí vzhle-
dem k tomu, že pozemky pro novou výstavbu 
jsou již víceméně vyčerpány,“ uzavírá David 
Plzák, development manager společnosti 
SEGRO CR.

DEVELOPMENT KOPÍRUJE 
ÚSPĚCH CELÉ EKONOMIKY

„Poroste logistika 
poslední míle“

Míra neobsazenosti průmyslových prostor 
se drží na velmi nízké úrovni, pod 4 %, což je 
situace srovnatelná s loňským rokem. Nové 
haly se pronajmou většinou dříve, než se do-
staví, a podmínky na trhu jsou nakloněny 
i spekulativní výstavbě. Přesto je průmys-
lových prostor dostatek, jelikož trh práce 
stejně neumožňuje firmám nabírat nové za-
kázky, což limituje jejich další možnou ex-
panzi. Nedostatek prostor je ovšem určitě 
v segmentu logistiky poslední míle, moderní 
prostory tohoto typu chybí zejména v kraj-
ských a okresních městech. V příštím roce 
očekávám růst segmentu logistiky poslední 
míle a ochlazení poptávky i nabídky v seg-
mentu nad 20 000 m2.

JAROSLAV KAIZR
 head of agency department

Savills Česká a Slovenská republika

IN
ZE

R
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E

Martin Baláž, viceprezident pro development 
a leasing, Česká republika a Slovensko, spo-
lečnosti Prologis. Dopravní dostupnost parků 
nebývá při výběru skladu jediný důležitý pa-
rametr: „V posledních letech roste také na 
významu hledisko dostupnosti pracovní síly. 
Obecně se daří také lokalitám na severu 
a západě Čech,“ říká Tomáš Míček, ředitel 
P3 pro Českou republiku.

Současný stav na trhu lze dokumentovat na 
číslech: V první polovině letošního roku se 
v Česku nacházelo 7‚3 mil. m2 existujících 
moderních průmyslových ploch, trh doručil 
v tomto období 400 000 m2, což vedlo k me-
ziročnímu nárůstu o 13 %. „Pronajato bylo 
733 000 m2, což činí meziroční nárůst 14 %. 
Současná míra nepronajatosti klesla na úro-
veň 3‚8 %. Zejména nárůst v pronájmech 
a míra nepronajatosti tento rok indikuje, že 
průmyslových prostor a pozemků s platným 
povolením, tj. na kterých lze v následujících 
12 měsících realizovat stavbu, ubývá,“ vy-
světluje Robert Bocker, associate oddělení 
pronájmu industriálních prostor společnosti 
Cushman & Wakefield, a dodává: „Někteří 
developeři reagují na vzrůstající poptávku 
spekulativní výstavbou nebo stavbou v shell 
and core (nemovitosti v základní úpravě – 
pozn. red.).“

Nový průmyslový park LiNK 
Hradec Králové, kde se 

aktuálně zabydluje např. 
logistický provider DACHSER.

FOTO: DACHSER
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ČAS BROWNFIELDŮ TEPRVE PŘIJDE
Průmyslových areálů, které dosloužily, je v České republice obrovský počet. Tyto pozemky, 
které mnohdy desítky let nenacházejí komplexní využití, budou stále častěji cílem zájmu prů-
myslových developerů. A týká se to zejména brownfi eldů v relativní blízkosti k centrům měst.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

v blízkosti center měst však zpravidla in-
dustriální development tahá za kratší konec 
provaz vůči rezidenčnímu, neboť ten dokáže 
s ohledem na vyšší výnos industriální zá-
jemce při akvizici pozemku přeplatit,“ říká 
Dan Šobotník, analytik realitně-poradenské 
společnosti 108 AGENCY. Velmi záleží na 
plánu využití brownfi eldu ze strany budoucí-
ho vlastníka či nájemce. Pokud je záměrem 
provozovat městskou logistiku či doručení 
na poslední míli, pak je o brownfi eldy situo-
vané v blízkosti městských center určitě 
vyšší zájem. „To se týká především lokalit 
Prahy a Brna a důvody pro vyšší zájem jsou 
z pohledu nájemců či vlastníků jasné – čím 
blíže centrům jsou, tím nižší mají náklady 

na dopravu a mohou počítat s kratšími časy 
na doručení,“ říká Bert Hesselink, senior 
director Advisory & Transaction Services – 
Industrial & Logistics ve společnosti CBRE. 
A dodává: „Revitalizacím brownfi eldů blízko 
center navíc nahrává aktuální situace na 
trhu práce. Ve snaze zvýšit svoji atraktivi-
tu pro potenciální i stávající zaměstnance 
se společnosti snaží sídlit blíže zastávkám 
městské hromadné dopravy, které zpravidla 
bývají více dostupné a lépe obsluhované 
v centrech měst než na jejich okrajích.“

Pokud se podíváme na brownfi eldy optikou 
nájmů, pak například podle společnosti 
Savills ČR a SR zájem spíše stagnuje, a to 
s ohledem na zpřísňující se požadavky na 
skladování a efektivitu využití prostoru. 
„V kurzu jsou ovšem rekonstruované nebo 
přestavěné areály, jelikož jsou velmi často 
blíž center měst nebo mají ve svém okolí re-
zidenční zástavbu, což je výhodné z hledis-
ka logistiky i dostupnosti pracovní síly,“ říká 
Jaroslav Kaizr, head of agency department 
společnosti Savills ČR a SR.

VĚTŠÍ ZÁJEM O ZAHRANIČNÍ 
BROWNFIELDY
Někteří developeři, kteří působí napříč Ev-
ropou, posuzují situaci v širším kontextu. 
Zájem o brownfi eldy v Česku například pro 
využití pro zásobování měst jim připadá ne-
dostatečný. „Se zájmem o využití brownfi eldů 
pro city logistiku se setkáváme spíše v zahra-
ničí, zejména v Německu. Nicméně například 
naše parky P3 Prague Horní Počernice a P3 
Prague Letňany stojí v katastru hlavního 
města Prahy a lze je určitě také využít pro city 
logistiku,“ podotýká Tomáš Míček, ředitel P3 
pro Českou republiku. Podobnou zkušenost 
mají rovněž ve společnosti Prologis. „Zatímco 
lokality na trzích hlavních světových metro-
polí, například Londýna nebo Paříže, nabíze-
jí značné množství prostor pro stále častěji 
poptávanou prolukovou výstavbu nebo právě 
brownfi eldů, jež je možné pro průmyslový de-

velopment využít, na lokálním trhu je obojího 
výrazně méně. Brownfi eldy přímo ve městech 
vhodné pro výstavbu pak u nás slouží spíše 
rezidenčnímu nebo kancelářskému deve-
lopmentu,“ konstatuje Martin Baláž, vice-
prezident pro development a leasing, Česká 
republika a Slovensko. Vzhledem k velikosti 
tuzemského trhu lze ale podle něj i velká lo-
gistická centra ve vzdálenosti několika kilo-
metrů až několika málo desítek kilometrů od 
center velkých měst vnímat jako nemovitosti 
určené pro obsluhu městské logistiky. Příkla-
dem takového projektu z „dílny“ Prologisu je 
například Prologis Park Prague-Rudná.

PRŮMYSL VERSUS ZÁJMY MĚST
Brownfi eldy blízko městských center mohou 
najít mnoho využití, a netýká se to pouze 
oboru logistiky a lehkého průmyslu. „Budoucí 
trend spatřuji stále více v kombinaci několi-
ka funkcí v rámci jednoho areálu. Příkladem 
může být logistika a veřejné služby v kom-
binaci s jednotkami pro malé podnikatele,“ 
říká Jan Palek.

Zejména v Praze a velkých krajských měs-
tech budu brownfi eldy do budoucna žádaněj-
ší s tím, jak se bude snižovat disponibilita 
pozemků, kde se dá stavět takzvaně na ze-
lené louce. Potenciální zájemci o průmyslo-
vé využití brownfi eldů pak budou patrně více 
narážet na to, že města chtějí někdejší prů-
myslové areály využít pro rezidenční bydlení, 
maloobchod či další služby.

PPrůmysloví developeři jeví sílící zájem o ně-
kdejší zchátralé průmyslové areály, jinak též 
nazývané brownfi eldy. Důvodů pro tento po-
stoj je několik. Všeobecně roste kritika sta-
veb na zelené louce (greenfi eld), kdy ubývá 
zpravidla zemědělská půda. Brownfi eldy jsou 
areály, které byly dříve využívány pro průmys-
lovou výrobu, a jsou tak dobře situovány 
z pohledu dopravní dostupnosti i odstupu od 
obytných zón. „Jeden z důvodů většího zájmu 
developerů o brownfi eldy jsou velké problé-
my při povolování nových území pro výstavbu 
průmyslových parků na zelené louce. Obyva-
telé jednotlivých municipalit jsou zvyklí na 
historii výroby ve stávajících brownfi eldech, 
a proto jim nová nebo pokračující výroba ne-
vadí,“ vysvětluje David Vais, vedoucí indust-
riálního oddělení společnosti JLL, a dodává: 
„Další z důvodů je často umístění brownfi el-
du v dané lokalitě, které nahrává logistickým 
operátorům a dostupnosti pracovní síly.“

Vzhledem k růstu měst dnes brownfi eldy 
nejsou vysloveně na okraji sídel, ale někdy 
se již dotýkají širšího centra. A proto mohou 
být dobrým východiskem například pro cen-
tra konsolidující zásilky, crossdockingové 
operace, zásobování maloobchodů či pro 
aktivity e-shopů. „Brownfi eldy poblíž velkých 
měst jsou vyhledávané. Poloha přímo uvnitř 

„Je třeba počítat s dodatečnými náklady“

 Na brownfi eldy se v Česku soustředí jen vybraní developeři a spíše okrajově. Takové lokality většinou 
mají své výhody, jako například vynikající poloha v rámci města z hlediska dostupnosti pro budoucí 
nájemce, a územním plánem jsou určeny pro výrobu. Zároveň však přinášejí pro developery dodatečné 
náklady na demolice, dekontaminaci a další procesy z hlediska povolení než u staveb na „zelené louce“. 
Výsledkem je, že o městské brownfi eldy mají zájem spíše nájemci ze segmentu R&D a výrobní podniky.

ROBERT BOCKER
associate v týmu pronájmu industriálních prostor
společnost Cushman & Wakefi eld   

měst může být pro někoho výhodou, pro ji-
ného ale naopak výhodná být nemusí. Dů-
vodem je, že dopravní dostupnost takových 
míst pro takzvanou těžkou dopravu bývá 
horší kvůli hustému provozu na silnicích 
či případným omezením,“ říká Jan Palek, 
country manager Czech Republic & Slova-
kia společnosti Goodman. Dále to vysvětluje 
Pavel Sovička, generální ředitel společnosti 
Panattoni Europe pro Českou a Slovenskou 
republiku: „Malá vzdálenost k centru je v ob-
lasti logistiky pochopitelně problém, protože 
přivádí dopravní zátěž do míst, kde naráží 
na hlukové a emisní limity. Ideálním brown-
fi eldem pro průmyslové využití pro nás proto 
zůstává areál, který i v moderní době zůstal 
na okraji města, resp. v blízkosti průmyslové 
a komerční zástavby.“ Podle Davida Plzáka, 
development managera společnosti SEGRO 
CR, je pro uživatele vždy výhodnější stavět na 
zelené louce: „Taková výstavba není zatížená 
např. kontaminací a může být snáze připra-
vená na míru budoucímu využití.“

BROWNFIELD PRO CITY LOGISTIKU
„Zájem o brownfi eldy nepochybně narůs-
tá, zmiňme například aktivity společnosti 
Panattoni v Ostrově nad Ohří. Konkrétně 

FOTO: Prologis

„Projekty 
na brownfi eldech 
jsou nákladnější“

Vzhledem k omezenému množství dostup-
ných pozemků v prémiových lokalitách je 
jisté, že výstavba na zelené louce se bude 
omezovat a postupně bude narůstat trend 
přechodu na brownfi eld. Nicméně z develo-
perského pohledu se jedná o nákladnější 
projekty, které často ukrývají neočekávaná 
rizika, například znečištění.

JAKUB KODR
senior business 

development 
manager

CTP

Zvažujete využití 
brownfi eldu pro 

účely skladování?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky
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Máte zkušenosti 
s výstavbou na 

míru, nebo jste 
dokonce stavěli 

vlastními silami?
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PRONÁJEM HOTOVÉ BUDOVY, 
NEBO VÝSTAVBA NOVÉ? 
ZVAŽTE PRO A PROTI

Ekonomika roste, zakázky se v dnešní době zpravidla 
hrnou a nejedna firma přemýšlí o nových skladových 
či výrobních prostorech. A bývá tak vystavena dile-
matu, jaké řešení, resp. smluvní vztah zvolit – zda si 
najmout již hotovou halu, nechat si postavit budovu 
na míru, případně stavět vlastními silami.

Článek připravil David Čapek

Každá z uvedených variant má své výhody 
i nevýhody a zájemci o prostory musí při vý-
běru vhodné alternativy zvažovat řadu krité-
rií. Která jsou ta nejpodstatnější?

„Důležité je si hned na začátku ujasnit ča-
sové a prostorové požadavky vzhledem ke 
strategičnosti dané lokality pro provoz uži-
vatele prostorů,“ doporučuje Jaroslav Kaizr, 
head of agency department ve společnosti 
Savills ČR a SR. Obecně podle něj platí dvě 
zásady. Za prvé, že čím kratší je byznys plán 
uživatele, tím kratší závazek si může dovo-
lit a v tom případě sáhne po existující hale 
k pronájmu. A za druhé: čím specifičtější po-
žadavek uživatele nebo čím je lokalita pro 
uživatele strategičtější, tím víc bude uživatel 
tíhnout k delšímu pronájmu a k výstavbě na 
míru nebo k výstavbě do vlastnictví. Analytik 
108 AGENCY Dan Šobotník v této souvislosti 
upozorňuje na dostupnost pozemků: „Ta se 
značně liší napříč lokalitami, a potřebuje-li 
zájemce své aktivity rozvíjet v konkrétním 
místě, jeho možnosti volby jsou zpravidla 
dosti omezené nabídkou.“

RYCHLE A S MINIMÁLNÍMI RIZIKY
Díky pronájmu dokážou firmy eliminovat rizi-
ko, kdyby nedošlo k prodloužení dohody se 
zákazníkem, podotýká Jakub Kodr, senior 
business development manager společnosti 
CTP. „Častým příkladem jsou právě logistic-
ké společnosti, které délku nájemního vzta-
hu odvíjejí od délky spolupráce se zákazní-
kem. Obdobně smýšlejí i firmy ze segmentu 
automotive, v jejich případě se délka nájem-
ního vztahu často odvíjí od předpokládané 
doby výroby konkrétního modelu,“ doplňuje 
Jakub Kodr.

„Pronájem existujících ploch, které jsou na 
trhu průmyslových nemovitostí k dispozici 
ihned, má pro uživatele výhodu okamžitého 
řešení a možnost kratšího smluvního zá-
vazku,“ vyjmenovává hlavní benefity Robert 
Bocker, associate v týmu pronájmu indust-
riálních prostor ve společnosti Cushman & 
Wakefield. Zároveň však pronájem znamená 
menší flexibilitu adaptace pro uvažovaný pro-
voz. Nová výstavba na míru na pronájem, jak 
dál vysvětluje Robert Bocker, znamená pro 
uživatele vhodné řešení z hlediska koncep-

ce, smluvní závazek na pět a více let v závis-
losti na lokalitě a termín dodání minimálně 
šest měsíců od potvrzení závazku za předpo-
kladu platných povolení.

V případě výstavby na míru tak zákazník 
musí počítat s větší časovou náročností tako-
vého řešení. „Výhodou je naopak možnost od 
počátku stavbu navrhnout podle potřeb firmy 
či jejích interních standardů,“ upřesňuje Jan 
Palek, country manager Czech Republic & 
Slovakia ve společnosti Goodman.

JEN PRO VELKÉ
Výstavba vlastními silami se zdá být ekono-
micky nejefektivnější, nicméně často to bývá 
naopak, jak poznamenává David Vais, vedou-
cí industriálního oddělení společnosti JLL. Dů-
vodů je z jeho pohledu několik: „Od nezkuše-
ností s výstavbou po potenciální komplikace 
s povolením a při celé výstavbě haly, což může 
znamenat výrazné zvýšení nákladů.“

Skeptický pohled na tuto variantu vyjadřuje 
i Tomáš Míček, ředitel společnosti P3 pro Čes-
kou republiku: „Vlastní výstavba je pro větši-
nu firem nedostupná, vyžaduje vysoký kapitál 
a ve srovnání s pronájmem neposkytuje příliš 

flexibility.“ To je podle něj případ např. průmys -
lových podniků, které mají dlouhou historii 
a rozvíjejí se stále v rámci svých areálů.

Stavební náklady se neustále zvedají a první, 
kdo tato navýšení pocítí, jsou menší firmy. 
„Velké stavební a developerské společnosti 

mají lepší a silnější vyjednávací pozici, která 
jim umožňuje omezovat růst cen více než 
menším firmám,“ potvrzuje Bert Hesselink, 
senior director, Advisory & Transaction Servi-
ces – Industrial & Logistics, ve společnosti 
CBRE. Časům, kdy výstavba vlastními silami 
představovala cenově přijatelnou variantu, 
už dávno odzvonilo.

Pokud bychom tedy měli odpovědět na otáz-
ku v úvodu, jeví se pronájem haly pro konco-
vého uživatele nejméně rizikovým závazkem. 
Následuje výstavba haly na míru a teprve 
v závěru je stavba skladu vlastními silami.

FOTO: Savills ČR a SR

Z vyjádření odborníků vyplývá, že pronájem 
je rychlou a spolehlivou variantou řešení 
nedostatku skladových prostor. „Z pronájmu 
prostor oproti vlastnictví plynou pro zákaz-
níky značné výhody, a to jak u spekulativní 
výstavby, tak u výstavby na míru. Spolupráce 
se zavedenými developery poskytuje zákaz-
níkům již v rámci nájemní smlouvy jistotu 
doručení projektu a služeb, které budou vy-
hovovat jejich potřebám,“ vysvětluje Martin 
Baláž, viceprezident pro development a lea-
sing, Česká republika a Slovensko společ-
nosti Prologis.

Pronájem přináší také nezanedbatelné sou-
vislosti v oblasti financování. Blíže to rozvádí 
development manager společnosti SEGRO 
CR David Plzák: „Uživatel má pouze časo-
vě omezený závazek (typicky 3, 5, 10 let) 
a nemusí se o nemovitost starat; nemalou 
výhodou je, že nájem lze přímo uplatnit v da-
ňových výdajích daného roku, při výstavbě se 
hodnota stavby odepisuje desítky let.“

„Věnovat se core 
businessu“

Pro uživatele je vždy nejjednodušší a nejvý-
hodnější dlouhodobý pronájem již hotové 
haly. Pokud má však klient specifické po-
žadavky, může být tím nejlepším řešením 
výstavba na míru. Výstavbu vlastními silami 
rozhodně nedoporučujeme, protože stejně 
jako v jiných oblastech podnikání platí, že by 
se byznysmen měl věnovat své hlavní podni-
katelské činnosti a na specializované úkony 
mimo hlavní činnost si najmout profesionály.

PAVEL SOVIČKA
generální ředitel pro Českou 

a Slovenskou republiku
Panattoni Europe

„Každá možnost má své 
opodstatnění“

 Záleží na mnoha faktorech, jako je cena vlastního kapitálu, jestli fir-
ma chce mít nemovitosti v rozvaze (i když toto se může s příchodem 
nových účetních standardů IFRS16 změnit), kolik času má na rozjetí 
operace, jak moc se hala liší od standardu na trhu či kolik se chystá 
investovat do vnitřního vybavení. Důležité také je, jestli společnost má 
s výstavbou po vlastní ose zkušenosti a zda má na takovou investici 
management vůbec čas. Jde i o případná rizika spojená s vlastnictvím 
nebo s nájmem budovy. Někdo se bojí být v nájmu a nemít tak budovu 
plně pod kontrolou, a někomu jinému se hodí o nic se nestarat, nechat 
vše na profesionálech a pouze poctivě platit nájem.

FILIP KOZÁK
director corporate 
real estate CEE
DHL Supply Chain
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UDRŽITELNOST V DEVELOPMENTU 
SMĚŘUJE K VYŠŠÍ EFEKTIVITĚ

TTéma udržitelného rozvoje získává nejen 
v industriálním developmentu na významu, 
do budoucna se tedy očekává vyšší důraz na 
inovace v odvětví, které přinesou vyšší efek-
tivitu, díky čemuž bude průmyslová výstavba 
dále snižovat svou zátěž na životní prostředí. 
„Už se dávno neřeší jen energetická nároč-
nost budov, ale také ekosystémy v okolí hal 
a například i přívětivé a zdravé vnitřní pro-
středí pro zaměstnance. Za posledních deset 
let jsme se posunuli neuvěřitelným skokem 
k něčemu, co už bych se nebál nazvat ze-
lenými a udržitelnými halami,“ říká Pavel 
Sovička, ředitel developerské společnosti 
Panattoni Europe v ČR a na Slovensku.

ŘEŠENÍ PRO NIŽŠÍ 
PROVOZNÍ NÁKLADY
Průmyslový development v Česku se z hle-
diska technických standardů vyvíjí v posled-
ních 24 měsících velmi dynamicky. „Investoři 

DOJDE K VÝRAZNÉMU POKROKU
Současným standardem developerů je do-
držení požadovaných normových hodnot 
při minimálních modifi kacích oproti stan-
dardu developera. „Lze tak dosáhnout na 
nejnižší stupně certifi kace typu BREEAM, 
LEED. Vhodné by samozřejmě bylo dodržovat 
doporučené hodnoty zateplení. Je to ovšem 
otázka peněz, lepší izolace objektu stojí 
více peněz. Taková investice má praktický 
význam pouze u lehkých výrobních provozů, 
kde je požadavek na větší vytápění v zim-
ních měsících,“ sděluje Bert Hesselink, se-
nior director společnosti CBRE. Jakub Holec, 
managing director společnosti 108 AGENCY, 
podotýká, že v horizontu deseti až dvaceti let 
nepochybně dojde k výraznému technologic-
kému pokroku z hlediska využívaných mate-
riálů, ať již zavedením zcela nových řešení, 
či vyšším důrazem na recyklaci stávajících 
stavebních materiálů. 

Vyšší důraz na udržitelný rozvoj se podle 
jeho slov promítne také do energetické ná-
ročnosti budov, kdy předpokládá komplex-
nější rozvoj alternativních systémů napájení 
s tradičními zdroji. „Technologie se neustále 
vyvíjejí a je požadavek po vysokých standar-
dech. Snažíme se prostředí parků osazovat 
zelení a zachovat v něm příjemné prostředí. 
Inteligentní systémy v našich halách umož-
ňují efektivní hospodaření s médii. Nízká 
energetická náročnost, kvalitní osvětlení, re-
kuperace odpadního tepla, to jsou důležité 

V logistických halách se stále častěji 
setkáváme s automatizací.
FOTO: Petr Neckař

Udržitelnost skladů a průmyslových hal se konstantně zvyšuje, ale stále ještě 
existuje prostor pro zlepšení. Developeři se řídí poptávkou a nařízeními, jež 
vyplývají z legislativy. Lze předpokládat, že zlepšování udržitelnosti, ener-
getické účinnosti, rozšiřování zdravého vnitřního prostředí budov tedy bude 
primárně iniciováno ze strany koncových zákazníků a vlády či veřejné správy.

Článek připravil Petr Neckař

INZERCE

Potřebujete  
poradit? 

* Od začátku roku 2018 jsme 
zprostředkovali pronájem 
průmyslových prostor o celkové 
velikosti více než 69 000 m2. 
Děkujeme za důvěru.

Technopark Znojmo

Zeptejte se v Savills.*

Zastupujeme majitele...

... i nájemce

Brno Plzeň Plzeň

savills.cz
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Jak vidíte udrži-
telnost z pohledu 

standardů průmy-
slových hal?
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prvky u kvalitních budov i do budoucna,“ po-
tvrzuje Jakub Kodr, senior business develop-
ment manager společnosti CTP. David Plzák, 
development manager společnosti SEGRO, 
uvádí, že některá řešení dříve pokroková jsou 
již dnes standardem (např. osvětlení LED, vy-
lepšená tepelná izolace) a začínají se instalo-
vat další vylepšení, která se stanou standar-
dem během několika let (tepelná čerpadla 
pro vytápění kanceláře, využití dešťové vody 
apod.). A co ještě lze očekávat? David Vais, 
vedoucí industriálního oddělení JLL, říká: „Co 
se změní, jsou materiály, které ovlivní rych-
lost dodání a techniku výstavby.“

„Vyplatí se udělat 
simulaci provozu 
budovy z pohledu 

energetické 
náročnosti“

Základním hlediskem je štítek energetic-
ké náročnosti budovy. U nových budov je 
to kategorie A. Nejprve je potřeba zamezit 
energetickým ztrátám, proto na halách po-
užíváme zesílené fasádní panely a zateple-
né můstky. Poté je na řadě úspora energií, 
například LED osvětlení nebo využití reku-
perace vzduchu v kancelářských vestavcích 
pro vytápění nebo chlazení. Vyplatí se také 
sledovat hodnotu součinitele prostupu tep-
la konstrukcí. Při projektování nových bu-
dov je vhodné realizovat simulaci provozu 
budovy z pohledu energetické náročnosti, 
což leccos prozradí o budoucích provozních 
nákladech.

TOMÁŠ MÍČEK
ředitel pro Českou republiku

P3

začínají aplikovat do budov ve standardu 
LED osvětlení s inteligentními funkcemi za 
příplatek, které generuje významné slevy 
pro uživatele na spotřebě energie při dvou- 
a vícesměnném provozu. Vyšší kvalita izola-
ce v plášti budov v kombinaci s moderními 
infrazářiči a podstropními difuzory zajišťuje 
efektivnější provozní náklady,“ uvádí Robert 
Bocker, associate v týmu 
pronájmu industriálních 
prostor ve společnosti 
Cushman & Wakefi eld. Udr-
žitelnost se v posledních 
letech dostala do popředí 
zájmu v celém oboru. „Sou-
časný vývoj ukazuje, že 
strategie udržitelnosti musí 
zahrnovat nejen iniciativu 
průmyslových developerů, ale především 
spolupráci se zákazníky na vytváření udrži-
telných řešení. Stejně tak je třeba do této 
strategie zapojovat další aktéry, jako jsou 
dodavatelé, státní správa, místní samosprá-
va a celé komunity,“ konstatuje Jan Palek, 

country manager společnosti Goodman. 
Jako příklad udržitelných hal můžeme uvést 
budovu 18 (na míru pro prodejce sportov-
ního oblečení a vybavení Sportisimo) v Pro-
logis Parku Prague-Rudná, která v loňském 
roce jako první stavba tohoto typu v ČR 
získala nejvyšší ocenění v rámci akreditace 
BREEAM – Outstanding. „Mezi prvky udrži-
telnosti v tomto případě patří recyklované 
stavební materiály snižující uhlíkovou stopu, 
dodržení striktních nařízení pro ochranu pří-
rodních zdrojů a okolí stavby, zaměření na 
recyklaci stavebního odpadu, energeticky 
úsporné osvětlení LED, jež pomáhá snížit 
spotřebu energie a provozní náklady, inte-
ligentní měřicí systém nebo redukce denní 
spotřeby vody v budovách,“ sděluje Martin 
Baláž, viceprezident pro development a lea-
sing společnosti Prologis. 

Společnost Savills ČR a SR 
uvádí, že efektivní prostory 
jsou základem udržitelného 
rozvoje a z tohoto pohledu 
se v současnosti prosazují 
zejména tyto trendy: 1) soft-
warová a hardwarová řešení 
monitorující energie a řídící 
chod budov, 2) softwaro-

vá řešení pro komunikaci mezi uživatelem 
a správou, 3) automatizace a zrychlení pro-
cesů, 4) nakládání s dešťovou vodou, 5) so-
lární energie a její uložení do baterií nebo 
v kombinaci s využitím baterií nákladních 
vozů.

„TREND BUDE SMĚŘOVAT 
K ENERGETICKÉ 

SOBĚSTAČNOSTI HAL 
A LEPŠÍMU ZAČLENĚNÍ 

DO KRAJINY.“
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Máte ve skladu 
nějaké nestan-
dardní řešení?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky
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systemylogistiky
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NESTANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL  
SE ČASTO STÁVÁ STANDARDEM

Mezi řešení, s nimiž se setkáváme ve výrobních 
halách, patří jeřáby pomáhající s manipulací 
s břemeny.

FOTO: Petr Neckař

Pro to, co je pro určitý typ firem standardem, se jiné firmy nikdy neodhodlají 
nebo pro to nemají vhodné podmínky. A je jedno, jestli jde o bariéry eko-
nomické (nejistá návratnost investice, hodně proměnlivé prostředí) nebo 
mentální (nedůvěra, obavy z nových věcí).

Článek připravil Petr Neckař

ZZa nestandardní můžeme považovat to, 
co není sériově vyráběné, například různé 
úpravy vozíků na míru, kam se řadí ochran-
né rámy, speciální přídavná zařízení, tvary 
a délky vidlic sloužící pro efektivní manipula-
ci se zbožím a jeho ochranu. „Můžeme spe-
kulovat, že jakmile se nějaký výrobek začne 
sériově vyrábět, například lithium-iontové 
baterie, stává se novým standardem, který 
se začíná postupně prosazovat a nahrazovat 
původní řešení nebo se stává rovnocenným 
řešením,“ předesílá Jindřich Přívora, PR ma-
nažer společnosti Toyota Material Handling 
CZ. K tomu dodává, že pro mnoho firem stále 
nejsou přijatelné Li-Ion baterie, přestože jiné 
firmy je používají už pět let na většině svých 
vozíků. Totéž, jak říká, platí pro uživatele 
bezuličkového systému radioshuttle (první 

realizace Toyoty v ČR od roku 2001), auto-
matizovaná řešení, využívání systémů správy 
flotily apod.

SPECIFICKÉ ÚPRAVY REGÁLŮ
Podívejme se i na regály. Ty jsou standardní 
součástí skladů. Nestandardní regály přichá-
zejí na řadu, až když nestačí nebo nevyhovu-
jí standardní regály. „V mnoha případech se 
nechají upravit standardní regály na nestan-
dardní. Já jsem v poslední době s klienty řešil 
nestandardní regál na vertikální ukládání 
dlouhých trubek, takzvaný stojan na trubky 
a tyče, nebo speciální regál ke svařovacímu 
automatu. V prvním případě byl požadavek 
klienta na vertikální ruční ukládání trubek 
o délce šest metrů do stojanu, který po nás 
požadoval navrhnout. Naše technické od-
dělení tento stojan navrhlo částečně z dílů 
paletového regálu, tedy ze stojin a nosníků, 
a částečně z dílů vyrobených na míru tomuto 
řešení,“ říká Michal Baier, obchodní zástup-
ce společnosti PROMAN. Doplňuje, že ve 
druhém zmiňovaném případě byl požadavek 
klienta na ukládání předohýbaných drátů do 
zásobního regálu ke svařovacímu automatu. 

Dráty si postupně obsluha automatu odebírá 
z regálu a vkládá je do automatu. Tento regál 
technické oddělení firmy PROMAN navrhlo 
částečně ze standardního policového regálu 
(stojiny) a částečně z dílů vyrobených na míru 
tomuto řešení (nosníky, konzoly, podvozek). 
Tento regál měl být navíc mobilní. 

U mobilních regálů je standardem elektronic-
ké zajištění pohybu osob v uličkách. „Osobně 
jsem za deset let nepotkal sklad, kde by toto 
elektronické zajištění bylo u stacionárních 
regálů. Bezpečnost osob pohybujících se 
v uličkách mezi stacio-
nárními regály řeší výrobci 
manipulační techniky tím, 
že vozíky vybavují elekt-
ronickými protikolizními 
systémy. Ovšem to také 
není standard. Pokud 
jsou těmito systémy vozí-
ky vybaveny, je to zpravidla pouze ve velkých 
skladech. Důvodem je samozřejmě cena,“ je 
přesvědčen Michal Baier. Automatické vozí-
ky (a některé jiné technologie nebo systémy) 

jsou už jedním ze standardních řešení, ale 
například kvůli náročnosti implementace, 
vstupní investici, malým zkušenostem na 
straně uživatelů a podobně jde zatím jen 
o málo rozšířené (speciální) řešení.

NOVÁ KATEGORIE: VÝROBNÍ JEŘÁBY
Podívejme se i na jeřáby (jeřábové dráhy). Ty 
už jsou standardní součástí výrobních a skla-
dovacích hal v případě, že tam nacházejí 
uplatnění. Lze však někdy mluvit o nestan-

dardních provedeních 
jeřábů? Jeřábové dráhy, 
které rozhodně nejsou 
standardem všude, ač 
by leckde byly řešením, 
se dělají na míru. „Vý-
robní jeřáby, které jsou 
nově vzniklou kategorií 

jeřábů, jsou zařízení, která se přímo podílejí 
na výrobním procesu a jedním z jejich hlav-
ních znaků je vysoký stupeň automatizace,“ 
uvádí Jaromír Tlustý, obchodní ředitel spo-

lečnosti NOPO ENGINEERING. Rozhodují-
cím parametrem pro jejich návrh je vedle 
klasických proměnných (např. nosnost) co 
nejkratší doba provádění manipulace a dále 
zvýšení bezpečnosti operací s břemeny. Tyto 
požadavky vedou k nasazení automatických 
uchopovacích prvků na břemena, použití vy-
sokých rychlostí pohybů, automatické volbě 
tras dopravy s ohledem na překážky v hale 
(zakázané zóny), přesné najíždění na pozice 
(±10 mm), eliminaci kývání břemena zavě-
šeného na lanovém závěsu, včetně optima-
lizace objíždění překážek s ohledem na jeho 
rozkývání. Dalším trendem u jeřábů je použití 
frekvenčních měničů s rekuperací, a to pře-
devším na zdvihu.„S VYBAVENÍM SKLADŮ JE TO 

JAKO V MANŽELSTVÍ: CO JE 
NĚKDE STANDARD, TO JE JINDE 

NESTANDARD.“ 
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Interview připravil Stanislav D. Břeň

Nakolik je Česká republika 
příznivou destinací pro 
logistiku fi rem, které působí 
v rámci celé Evropy?

Svou polohou v srdci Evropy má Česká re-
publika velký potenciál právě pro logistiku. 
Už v devadesátých letech někteří předvídali, 
že za deset let zde budou jen sklady. S od-
stupem času vidíme, že dokázali odhadnout, 
jakým směrem se bude česká ekonomika 
dále rozvíjet. Zejména logistické fi rmy hrají 
v současné době prim, což můžeme vidět 
především kolem Prahy, kde rostou nová cen-
tra a skladovací prostory. Je pravda, že se to 
bohužel děje na úkor jiných odvětví.

Dokáže Česko využívat svůj 
potenciál plynoucí z polohy ve 
středu Evropy?

V Česku existuje historicky jeden velký pro-
blém, který by se dal vyjádřit mottem „o nás 
bez nás“. Pokud se Evropská unie rozhodne, 
že se v České republice bude rozvíjet logis-
tické odvětví, pak to znamená, že se rozvíjet 
opravdu bude. Malý český politik o ničem 
nerozhoduje. Z toho bych usuzoval, že po-
tenciál, který naše poloha ve středu Evropy 
poskytuje, využit bude.

Považujete robotizaci 
za fenomén, který se 
v následujících deseti letech 
výrazně prosadí v podmínkách 
logistiky v České republice?

Částečně jsem na to už odpověděl, roboti-
zace se bude určitě rozvíjet, jen nevím, zda 
to bude do deseti let. Půjde o dlouhodobý 
proces. Osobně nejsem vyhraněn v názoru, 
zda je to správně či nikoliv. Tento postup 
je spíše součást přirozeného vývoje lidské 
společnosti. Otázka, kterou zodpoví budouc-
nost, zní, jak masově nás to může zasáhnout 
a v jakém časovém horizontu.

Jakou vidíte budoucí roli 
člověka v logistice? Budou lidé 
potřeba ve skladech a dopravě, 
nebo jejich úkoly většinově 
převezmou stroje?

Lidé budou pořád potřeba, ani nejlepší po-
čítač se nenaprogramuje sám. Od konce 
18. století, kdy do manufaktur pronikly první 
stroje a začínaly nahrazovat lidskou sílu, byl 
člověk neustále třeba. Musí stroj nainstalo-
vat, obsluhovat, opravovat a tak dále. I když 

od těchto popisovaných dob došlo k význam-
nému technickému posunu, člověk pracuje 
i nadále. A dokonce nám lidé scházejí ve 
všech profesích.

Pro manažery logistiky je 
důležité celoživotní vzdělávání. 
Jste držitelem certifi kace 
ELA-ECBL. Jakým směrem by 
se měla rozvíjet certifi kace 
a obecně vzdělání profesionálů 
v oblasti logistiky?

Bude záležet na aktuálních a nových tren-
dech, paritě kupní síly, politické a ekonomic-
ké situaci v Evropě a ve světě. Jak se bude 
vyvíjet celková situace, měly by instituce 
být schopny reagovat a poskytnout služby 
v oblasti vzdělávaní. A to tak, aby mohly 

být vy užity pro danou oblast logistiky a pro 
konkrétní problematiku. Můj osobní názor 
je, že by se mohly zaměřit více na člověka 
jako osobnost a dát možnost lidem se nejen 
rozvíjet, ale rovněž podílet se na tomto vzdě-
lávacím procesu.

Dokážou podle vás vzdělávací 
instituce fl exibilně reagovat na 
rychlý vývoj v logistice?

Ano, zejména vysoké školy. Příkladem je 
České vysoké učení technické v Praze, kon-
krétně Fakulta dopravní. Osobně jsem po-
znal několik absolventů a musím uznat, že 
jim škola dala do života opravdu maximum.

DÍKY POLOZE MÁ ČESKO  VELKÝ POTENCIÁL PRO LOGISTIKU
Logistika se v posledních 
letech zásadně proměňuje. 
Jaké vidíte podstatné trendy?

Novým trendem v logistice může být využití 
technických pomůcek, například dronů pro 
inventury u velkých kontejnerových ploch 
v přístavech a překladištích. Stejně tak mů-
žeme hovořit o doručování zásilek koneč-
nému spotřebiteli. V blízké budoucnosti se 
nejspíš také dočkáme palubních počítačů 
v kokpitu kamionu, a to na místě řidičů.

Jakým směrem se bude 
podle vás logistika vyvíjet 
v následujících letech?

Logistika je nejpružnějším odvětvím supply 
chainu, reakce na okolní změny musí být co 
nejrychlejší. Osobně vidím, že vývoj se bude 
posouvat více do oblasti kybernetiky. V sou-
časné době, kdy většina společností, zejmé-
na na českém trhu, nemá dostatek kvalifi -
kované lidské síly, budou společnosti a fi rmy 
nahrazovat lidi za stroje. To vše pochopitelně 
v rámci svých možností.

Kam směřuje intralogistika?

Intralogistika směřuje zase jen k logistice 
s tím rozdílem, že společnosti nebo fi rmy se 
snaží maximálně optimalizovat a zefektivnit 
všechny složky, které do logistiky spadají. 
Tím mám na mysli transport, skladování 
či distribuci, a to zejména s ohledem na 
snižování nákladů ve všech zmiňovaných 
oblastech.

Jak na tyto nastíněné trendy 
mají reagovat fi rmy?

Jednou z možností je zaměřit se na takzva-
nou zelenou logistiku. To se týká snižování 
počtů závozů k cílovému zákazníkovi, do-
dávky zboží z továren přímo k odběratelům 
či větší optimalizace palet při skladování. 
A také zapojení do systému EKO-KOM, díky 
němuž lze snižovat množství odpadu, který 
je při konečné distribuci uváděn na trh. Je to 
trend, kterému je třeba se věnovat i v dalších 
letech.

Vnímáte nějaké logistické 
hrozby či výzvy, jimž 
budou fi rmy čelit v blízké 
budoucnosti?

V tuto chvíli je to snad jen nedostatek kvali-
fi kovaného personálu.

INZERCE

Dokáže Česko 
těžit ze své polohy 

v srdci Evropy?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistikyLogistika se bude více posouvat do 
oblasti kybernetiky, předvídá logis-
tický odborník Michal Adamčík. 
Jedním z důvodů je podle něj nedo-
statek kvalifi kované pracovní síly.
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MARTIN ŠUMERA,
head of industrial, 108 AGENCY

Nepochybně dojde k výraznému technologic-
kému pokroku z hlediska používaných mate-
riálů, a to jak zavedením zcela nových řešení, 
tak také vyšším důrazem na recyklaci stáva-
jících stavebních materiálů. Zásadnější tlak 
na udržitelný rozvoj se promítne do energe-
tické náročnosti budov, kdy předpokládáme 
komplexnější rozvoj alternativních systémů 
napájení s tradičními zdroji. V posledních 
letech je trend růstu hal jak do výšky, tak co 
do celkové kapacity. Toto bude nadále pokra-
čovat s ohledem na propracovanější systémy 
skladového hospodářství, jež umožňují lepší 
organizaci rozsáhlých skladů.

MAREK BÍZA,
associate director, Building Consultancy, CBRE

Sklady a průmyslové haly budoucnosti budou 
vypadat velmi odlišně od těch současných, 
a to jak zevnitř, tak zvenku. V produkci a logis-
tice výrazně přibude automatizovaných provo-
zů, a uvnitř tedy bude zaměstnáno méně lidí, 
než je tomu dnes. Rovněž společnosti budou 
skladovat méně fi nálních produktů a častěji 
vyrábět na zakázku (3D tisk). Sklady a prů-
myslové haly budou umístěny blíže koncovým 
zákazníkům (ve městech) a budou lépe začle-
něny do krajiny díky využívání zelených střech 
a fasád. Abych to shrnul, budou více přispívat 
k vytváření zdravějších komunit.

JAKUB KODR,
senior business development manager, CTP

Technologie se neustále vyvíjejí a je poža-
davek po vysokých standardech. Vzhledem 
k tomu, že budovy z portfolia CTP držíme 
ve svém vlastnictví, jsme zodpovědní za 
dlouhodobý vztah s klientem, tedy za bez-
problémovou a efektivní halu. Snažíme se 
prostředí parků osazovat zelení a zachovat 
v něm příjemné prostředí. Inteligentní systé-
my v halách umožňují efektivní hospodaření 
s médii, což zaručuje úspory na provozních 
nákladech. Energetická náročnost, kvalitní 
osvětlení, rekuperace odpadního tepla, to 
jsou důležité prvky u kvalitních budov i do 
budoucna.

ROBERT BOCKER,
associate, pronájem industriálních prostor, 
Cushman & Wakefi eld

Lze očekávat, že se průmyslový development 
bude více přizpůsobovat požadavkům uživa-
tele z hlediska efektivity využití plochy v kon-
textu 12 m+ efektivní světlé výšky, která je 
prioritou hlavně u logistických fi rem. Naopak 
u výrobních podniků bude u budov kladen 
stále větší důraz na adaptabilitu prostor pro 
výrobní procesy. Pro oba uživatele budou při 
výběru nemovitostí rozhodující faktory ener-
getické náročnosti a dodatečných poplatků 
spojených s provozem.

JAN PALEK,
country manager Czech Republic & Slovakia, 
Goodman

Průmyslové haly budou v dalších letech vzni-
kat s čím dál tím větším podílem nejmoder-
nějších technologií, které snižují uhlíkovou 
stopu provozu, nebo například recyklovaných 
materiálů. Ještě vzroste význam tzv. zelené-
ho designu, tedy navrhování budov způso-
bem, který zajistí jejich minimální energetic-
kou náročnost. Pro areály Goodman, které 
budou vznikat v nejbližší budoucnosti, při-
pravujeme pod vnějšími parkovišti přípravu 
pro vznik dobíjecích stanic pro elektromobily. 
Nosné konstrukce našich hal jsou již dnes 
připraveny pro instalaci fotovoltaických pa-
nelů. V rámci digitalizace a chytrých řešení 
budoucnosti jsou naše příští projekty pro-
jektovány v rámci takzvané technologie BIM 
(Building Information Management).

MARTIN BALÁŽ,
viceprezident pro development a leasing, 
Česká republika a Slovensko, Prologis

Rozhodující slovo bude mít technologický po-
krok, to, jakým směrem se bude vyvíjet a jak 
rychlý bude. Pravděpodobně bude postupně 
přibývat logistických budov, ve kterých na-
jdou v běžném provozu využití alternativní 
zdroje energie. V současné době možná nám 
i uživatelům našich budov mohou některé 
nové technologie přijít v praxi těžko uplatni-
telné, ale právě technologický pokrok může 
jejich implementaci urychlit. Do budoucna by 
měly udržitelné budovy sledovat určité tren-
dy. Jedním z těchto trendů je například ná-
růst očekávání spotřebitelů a hodnota času. 
Předpoklad stále rychlejší dodávky zboží až 
do domu koncového zákazníka má poten ciál 
ovlivnit podobu nákladní dopravy. Pokud se 
bude více rozvíjet e-mobilita v nákladní do-
pravě, bude to vyžadovat vyšší počet nabíje-
cích stanic v našich parcích. Stejně tak v pří-
padě, že se začneme stále častěji setkávat 
s autonomními kamiony, je třeba počítat 
s úpravou infrastruktury logistických parků 
i budov jako takových.

DAVID VAIS,
vedoucí industriálního oddělení, JLL

Haly svůj tvar nezmění. Co se ale změní, 
jsou materiály, které ovlivní rychlost dodá-
ní a techniku výstavby. Momentálně jsme 
na šesti měsících od poklepání základního 
kamene po předání klíčů uživatelům. V ná-
sledujících deseti letech očekávám zrychlení 
tohoto procesu o jeden měsíc.

PAVEL SOVIČKA,
generální ředitel pro Českou a Slovenskou 
republiku, Panattoni Europe

Kdo tohle ví, má křišťálovou kouli. Co určitě 
uvidíme v budovách budoucnosti, je více in-
formačních technologií pro sledování pohybu 
zboží a lidí kvůli větší bezpečnosti a omezení 
chybovosti. Dále bude veden tlak na snižo-
vání uhlíkové stopy a i přes omezené dota-
ce na zelenou energii uvidíme stále častěji 
prvky omezující produkci oxidu uhličitého. Již 
dnes budujeme areály tak, aby sloužily jako 
velice efektivní infrastruktura, kde činnosti 
v jednotlivých halách jsou a budou minimál-
ně omezovány parametry budov samotných.

JAROSLAV KAIZR,
head of agency department, Savills ČR a SR

Hlavními trendy budou určitě umělá inte-
ligence, robotizace, automatizace a soft-
warová řešení, využívání bezdrátových sítí 
a blockchain aplikací a k tomu musí být 
haly budoucnosti uzpůsobeny. Haly budou 
plně vybaveny softwarem pro komunikaci 
„uživatel – nemovitost“ a „uživatel – sprá-
va“. Dále budou mít dálkový monitoring 

a ovládání energií, vysokorychlostní dato-
vé připojení a vysokorychlostní wi-fi  v hale, 
baterie pro napájení ve špičce v kombinaci 
s alternativními a lokálními zdroji energie 
a aplikace LED technologií. Dalším standar-
dem pro nově stavěné haly bude v našem 
regionu 12m světlá výška pro sklady s regály, 
a naopak haly o výšce 6 m pro rychlý pohyb 
zboží po zemi, větší počet ramp (1/400 m2) 
a větší rozpon, tedy i méně sloupů. Vícepat-
rové sklady nebo sklady s vnitřními mezaniny 
jsou také budoucností s ohledem na rozvoj 
městské logistiky hlavně v hustě osídlených 
metropolích.

TOMÁŠ MÍČEK,
ředitel pro Českou republiku, P3

Trend bude směřovat k energetické soběstač-
nosti, lepšímu začlenění do okolní krajiny, 
vnitřní provoz bude ještě více zohledňovat 
automatizaci a využití technologií.

DAVID PLZÁK,
development manager, SEGRO CR

Haly budou velmi podobné těm dnešním, 
nelze očekávat žádný překotný vývoj. Při po-
hledu zpět vidíme, že haly postavené před 
20 lety nejsou zásadním způsobem horší než 
dnešní, při renovaci a výměně zastaralých 
zařízení za moderní (topidla, LED osvětlení), 
případně posílení střešní izolace jsou praktic-
ky zcela porovnatelné s moderní výstavbou.   

JAK BUDOU VYPADAT SKLADOVÉ HALY

Chystáme nové vydání 
knihy seznamů

SLBOOK 2019.
Nechte si zapsat 
také svou fi rmu. 

Více na: 
logistics@atozgroup.cz

Jak se podle vás 
změní sklady za 

10 či 20 let?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Firmy si stavějí sklady na léta dopředu. Ne vždy to musí vyjít – po krátké 
době se třeba zjistí, že je nutné přistavovat, prvotní plány na kapacitu i mo-
rální (ne)zastaralost se však vztahují k období 7–10 let. Zeptali jsme se pro-
to profesionálů z oblasti průmyslového developmentu, jak budou vypadat 
haly za 10–20 let s přihlédnutím k udržitelnému rozvoji.

Článek připravil Stanislav D. Břeň



hlavní sponzor přílohy:

P

Stanislav Břeň 
vám každý 
týden přináší 
novinky ze světa 
logistiky...

SLNEWS JE SOUČÁSTÍ 360° SVĚTA SYSTÉMŮ LOGISTIKY.

Načtěte QR kód 
a registrujte se 
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TOP ZPRÁVY

Každý týden se můžete těšit na výběr 
těch nejzásadnějších a nejzajímavějších 
zpráv uplynulých dní z logistiky. 

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST

SLnews vás informuje o oborových 
akcích, které by neměly chybět ve 
vašich kalendářích. Kde jinde navázat 
důležité kontakty než na tuzemských či 
zahraničních konferencích a veletrzích?

ROZHOVOR

Systémy Logistiky pravidelně přinášejí 
setkání se zajímavými osobnostmi 
ze světa české i zahraniční logistiky. 
Nyní vám žádné z nich neunikne. Na 
rozhovor vás upozorníme v newsletteru 
a na našem webu si budete moci přečíst 
jeho plnou verzi.

SLDATA

Těšit se můžete na zajímavá či 
důležitá čísla z logistiky a dopravy. 
Monitorujeme také statistiky, které se 
týkají české i globální ekonomiky.

Registrujte se k odběru SLnews 
na www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-e-letteru/

TWITTERFBE-MAIL REGISTRACE

POZOR! Posíláme pouze na registrované odběratele, tak 
se registrujte neprodleně, abyste nezmeškali další vydání!
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Investovali jste 
v poslední době 

do osvětlení 
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Při dnešním způsobu života tráví jedinec 70 
až 80 % času při umělém osvětlení. Každý 
druh světla působí na člověka celou řadou 
vlivů. „Některé z nich jsou zásadní pro těles-
nou a psychickou pohodu člověka a mohou 
výrazně ovlivňovat jeho zdravotní stav i pra-
covní výkon,“ upozorňuje Luboš Navrátil, vý-
robní manažer společnosti KAMPOS. Obec-
ně tedy platí, že světlo řídí biologický rytmus 
lidského organismu, a proto návrh správné-
ho osvětlení není radno podcenit.

MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE
Významným trendem současnosti je přechod 
na LED osvětlení, které při menším odběru 
elektrické energie poskytuje větší světelný 
tok než stávající svítidla, případně zářivky, 
a světlo se blíží dennímu. 

V oblasti samotných LED svítidel jde vývoj 
rychle dopředu. „U kvalitních LED výrobků je 
dnes již standardem měrný výkon 200 lm/W, 
což je pro představu 2‚5krát více světla za 
stejnou spotřebovanou elektrickou energii 
než u doposud masově používaných fluores-
cenčních trubic (zářivek) či výbojek a téměř 
20krát více než u běžné vláknové žárovky,“ 
vysvětluje Luboš Navrátil. V praxi je pak tedy 
možné v halách nahradit například stávající 
400W výbojková svítidla za 150W LED svíti-
dla s kvalitními čipy.

OSVĚTLENÍ: 
ÚSPORA, 
VÝKON  
A KOMFORT 
NEJSOU 
V ROZPORU
Prakticky nikdo dnes nezpochybňuje fakt, že vhodné osvětlení v logistic-
kých provozech je důležité. Přesto tato oblast zůstává nezřídka stranou 
zájmu a řada firem ji zanedbává. Třeba s poukazem na vyšší pořizovací ná-
klady kvalitních svítidel. Neuvědomují si ale, že návratnost takové investice 
bývá poměrně rychlá.

Článek připravil David Čapek

Na trhu se každoročně objevuje několik no-
vinek i v oblasti řízení osvětlení. V kombinaci 
s kvalitními LED svítidly pak dochází k finanč-
ním úsporám a zvýšení komfortu zároveň. 
Luboš Navrátil doplňuje: „A nemusí se vždy 
jednat o vysoce sofistikované systémy za sta-
tisíce, ale i v řádu jednotek či desítek tisíc 
korun lze pořídit velmi zajímavou regulaci.“ 
Pokud například není v dosahu některého 
ze senzorů žádný pohyb, může osvětlovací 
soustava fungovat v režimu corridor function 
na 10 % standardního výkonu nebo se zcela 
zhasne. V okamžiku zaznamenání pohybu 
v dosahu některého ze senzorů se pak sví-
tidla začnou plynule rozsvěcovat.

CENA NENÍ VŠÍM
Jako nevýhoda nasazení LED osvětlení se 
může jevit vyšší pořizovací cena. Při přepočtu 
„lumen na watt“ se však podle Luboše Na-
vrátila prvotní dojem zcela mění ve prospěch 
LED svítidel. Jeho slova potvrzuje Jaroslav 
Jarka, majitel a jednatel společnosti MUL-
TISON, podle něhož se návratnost obvykle 
pohybuje v rozmezí dvou až tří let dle inten-
zity svícení. A při použití vhodné regulace je 
návratnost ještě kratší.

V každém případě doporučuje Jaroslav Jarka 
použití přepěťové ochrany. Při mimořádném 
výkyvu elektrické energie (např. elektrické 

špičky versus blesk) totiž může dojít ke zni-
čení elektroniky, ktera se nachází uvnitř LED 
svítidla. Luboš Navrátil radí zohlednit při vý-
běru dodavatele osvětlení příslušné referen-
ce a také zajištění kvalitního poprodejního 
servisu. 

„Rychlý rozvoj“

LED zdroje jsou nejrychleji se vyvíjející 
oblast zdrojů světla a v současné době se 
jedná o nejúspornější typ osvětlení s mno-
hými výhodami. Mezi ty nejzajímavější patří 
výrazné snížení spotřeby elektrické energie 
a několikanásobně delší životnost oproti 
doposud používaným žárovkám, fluores-
cenčním trubicím (zářivkám) či výbojkám. 
Dále pak světlo mnohem vyšší kvality blízké 
světlu dennímu, bez stroboskopických efek-
tů, okamžité rozsvícení svítidel na plný vý-
kon, časté vypínání a zapínání neovlivňující 
jejich životnost, díky několikanásobně delší 
životnosti výrazné snížení nákladů na údrž-
bu a provoz i téměř neomezené možnosti 
regulace svítidel.

LUBOŠ 
NAVRÁTIL

výrobní manažer
KAMPOS
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