
Výrobní
logistika

Která fi rma k tomu má příležitost, snaží se v posledních letech 
automatizovat nebo robotizovat své výroby. V mnoha případech není 
cílem digitální továrna, v níž by stroje byly vykonavateli „myšlenek“ 
v dlouhém datovém proudu dodavatelského řetězce. Metou řady 
fi rem je „pouze“ usnadnit opakující se procesy, učinit výrobu 
předvídatelnější, vyvarovat se chyb a také vyřešit personální defi cit. 
A logistika v tomto procesu už není pouhou službou pro výrobu, 
nýbrž se stává více její integrální částí. 



 Bez tahání a pumpování

 Li-Ion baterie bez údržby – pouze 3 kg

 100% kontrola stavu baterie díky propojení s řídící elektronikou

 Automatická parkovací brzda

Kontaktujte naše zákaznické centrum: Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafi cká 622/2, 108 00 Praha 10,
 tel.: 227 026 252, MT12c@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

Budou vás 
milovat!

STOP namáhavé práci! 
Dopřejte svým zaměstnancům nový benefi t.

Mimořádně jen za 44.990 Kč!

s čelnímivozíky

Jse

m dokonale sehraný
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P výrobků, manipulační techniky a nakonec 
i personálu. V Hannoveru tak silně rezono
vala témata jako 5G, internet věcí, rozšířená 
či asistovaná realita, výpočty na okraji sítě či 
bezpečnost dat v cloudu. 

Zatím jsme na začátku, ale 
poslední léta ukazují, že s pa
dajícími cenami na pořízení 
a implementaci je stále jedno
dušší začlenit pokročilé tech
nologie do výroby. Zmiňovaný 
vítr změn tak nabývá podobu 
hurikánu, který pohlcuje vše 
staré, co mu stojí v cestě. 

Stanislav D. Břeň

První dubnové dny patřily veletrhu Hannover 
Messe a značná část zde byla věnována té
matu digitálních továren. Svítilo jarní slunce, 
kvetly sakury, ale foukal stále ještě studený 
vítr. V halách bylo příjemně, ale vítr tu vál 
také, wind of change, vítr 
změny, která v posledních 
letech vstupuje a víří továr
nami. 

Zejména přední dodavatelé 
robotů a kobotů prezentovali 
svá řešení a mnohé demon
strace jasně vystihovaly 
praktické využití těchto za
řízení. Pravda, v některých 
případech byly k vidění i bizarní robotické 
kousky, u nichž bylo třeba přemýšlet, k jaké 
konkrétní činnosti mohou v továrně poslou
žit. Ostatně fotografie a videa můžete zhléd
nout na našem facebookovém profilu. 

Vedle robotických pracovišť se velká část po
zornosti soustředila na problematiku konek
tivity. Kapacitní a široce dostupné sítě budou 
sehrávat klíčovou roli v nástupu digitálních 
továren prošpikovaných senzory a sítěmi pro 
vzájemnou komunikaci strojů, materiálu, 

Rezonovala 
témata jako 5G, 
internet věcí 
nebo výpočty 
na okraji sítě.

HURIKÁN ZMĚN

Hlavní partner přílohy:

Partneři přílohy:

Příloha v elektronické podobě 
ke stažení na
www.systemylogistiky.cz

Foto: Petr Neckař

Debatujte 
o výrobní 

logistice!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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JPŘÍLOHA KE 
STAŽENÍ PRO VÁS 
A VAŠE KOLEGY NA 
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ



Jaké využít efektivní způsoby dopravy ma
teriálu ze skladu až k výrobní lince? Záleží 
na konkrétních provozech, každopádně 
minimálně deset let je jednoznačným tren
dem, který stále nabývá na významu, zavá
dění štíhlé logistiky, nahrazování dřívějšího 
zásobování pomocí vidlicových vozíků (bez 
ohledu na to, jestli jde o čelní vysokozdvižný 
vozík nebo ručně vedenou techniku) tahači 
a tažnými soupravami. Takové řešení má 
mnoho výhod.

FOTO: Linde Material Handling

LOGISTICKÉ VLÁČKY ZVYŠUJÍ 
EFEKTIVITU VÝROBNÍCH PROCESŮ

Neexistuje jediné univerzální řešení, které by bylo nejefektivnější ve všech 
typech zásobování výroby a mezioperační dopravy. Každý provoz má svá 
specifi ka a je nutné mít zkušenosti a dostatečně širokou a fl exibilní nabíd-
ku, která umožní najít optimální řešení. Nezřídka jde i o kombinaci různých 
prvků, například manipulačních vozíků, dopravníků apod. To vše s akcen-
tem na prvky štíhlé logistiky a maximální efektivity.

Článek připravil Petr Neckař

DÍKY SOUPRAVÁM VÍCE MÍSTA 
PRO VÝROBU
Soupravy, tedy logistické vláčky, vezou vždy 
více zboží, dílů, přepravek apod. než vozík 
během jednotlivé jízdy, v provozu se tedy 
pohybuje méně techniky, která je navíc bez
pečnější a lehčí. „Tažné soupravy jezdí v pra
videlných a předvídatelných intervalech a po 
předem dané trase. Jde tedy o výrazně bez
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„TAŽNÉ VOZÍKY 
A SOUPRAVY SI VYSTAČÍ 

S UŽŠÍMI ULIČKAMI, 
TAKŽE ŠETŘÍ PROSTOR VE 
VÝROBNÍCH PROVOZECH.“

VERTIKÁLNÍ SKLADOVACÍ VĚŽ 
LOGIMAT®

·        Sníží až o 90% potřebnou 
           skladovací plochu
·         Zkrátí přepravní trasy
·         Poskytne ergonomické 
           pracoviště podle principu zboží k 
           člověku (goods to person)

ssi-schaefer.com Vyrobeno v ČR

Vyrobeno v ČR

INZERCE

pečnější režim, než když se ve výrobě pohy
buje násobně větší počet vozíků bez nějaké
ho předvídatelného plánu,“ říká Jan Kohák, 
produktový manažer pro skladovou techniku 
společnosti Toyota Material Handling CZ.

Doplňuje, že tažné vozíky a soupravy si vy
stačí s užšími uličkami, takže šetří prostor 
ve výrobních provozech, který může být využit 
jinak. Současně jiný režim zásobování zna
mená prostorové úspory i na jednotlivých 
výrobních stanovištích, která díky pravidel
nému zásobování justintime nemusí držet 
zásoby.

Soupravy mohou mít mnoho podob, mohou 
se skládat z univerzálních i na míru vyrobe
ných přípojných vozíků, může jít o vláček 
z paletových vozíků, taxi rámů nebo jejich 
kombinací. „Tažná souprava může být auto
matická, může být vybavena nejmoderněj
šími liionovými bateriemi, což vede k další 
efektivnosti, časovým úsporám, nižším pro
vozním nákladům a celkově k vyšší produk
tivitě manipulace,“ specifi kuje Jan Kohák.

Pro průběžný materiálový tok je možné tažné 
soupravy automatizovat. Jak uvádí společ
nost STILL ČR, inteligentní tažná souprava 
se pohybuje na stanovených přepravních 
trasách samostatně např. pomocí navigace 
s magnetickými body nebo magnetickými 

pásky. Najede přitom automaticky na jed
notlivá stanoviště pro nakládání a vykládání. 
Pracovník výroby pouze zajistí vyložení a na
ložení. Tahače lze pro au
tomatizovaný materiálový 
tok vybavit velmi snadno. 
Instalace vedení po trase 
závisí na požadovaném 
typu navigace. V automa
tizovaném materiálovém 
toku lze používat jak au
tonomní, tak standardní 
rámy.

ZAJÍMAVÁ LOGISTICKÁ INOVACE
„Mnoho našich zákazníků realizovalo záso
bování výroby bez použití vysokozdvižných 
vozíků, jen za pomoci tahačů nebo logis
tických vláčků,“ konstatuje zkušenost další 
fi rmy Ralf Knaut, project manager z Linde 
Material Handling. „Vláčky sestávající z ta
hačů a přívěsných vozíčků jsou výhodné 
zejména v horizontální přepravě materiálu. 
Jsou nakládány a vykládány z boku, proto vy
žadují méně prostoru než běžný vysokozdviž
ný vozík a mohou během jedné cesty pře
pravovat větší množství materiálu. Nicméně 
půdorysné rozložení výrobních prostor ne
vyhovuje vždy požadavkům na řešení tímto 
typem přepravy,“ upozorňuje Ralf Knaut. 

A dodává: „Zdroj materiálu nebo cíl dodávky 
je např. umístěn na stísněných uzavřených 
koncích haly, které nejsou pro logistické vláč

ky přístupné. Zde pak při
chází ke slovu vozík Trolley 
Supply Truck. Doplňuje 
provoz logistického vláč
ku Linde a zajišťuje další 
optimalizaci na krátkých 
a středních přepravních 
vzdálenostech.“

Co je Trolley Supply Truck? 
Návrh je založen na konceptu Linde matrix, 
ve kterém ovládání a pohonná jednotka po
cházejí z modulárního stavebního systému 
Linde pro skladové vozíky. Zcela nová je 
nákladová část, která má tvar nosníkového 
vozíku s řízenými koly. Trolley Supply Truck 
umožňuje při přepravě materiálu na výrobní 
linky zvýšení efektivity až o 30 %. Tato novin
ka byla coby prototyp představena na zákaz
nickém veletrhu World of Material Handling 
2018.

NEJSOU LIDI, 
AUTONOMNÍ TAHAČE ANO
Na zvýšený objem výroby reagovala nasaze
ním automatických tahačů např. společnost 
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Mezioperační doprava:  
vysoký podíl automatizace

V mezioperační dopravě zaznamenáváme vysoký podíl automatizace. „Můžeme 
jmenovat bezobslužné vozíky pro dopravu břemen různých hmotností i velikostí, 
které ovládá obsluha pouze z místa nakládky nebo vykládky. Samy si otevírají dveře 
a mohou efektivně komunikovat s extrémními zařízeními, například s jeřáby je auto-
maticky řízena jejich vzájemná kolize atd. Dalším trendem je bezobslužnost. Použití 
moderní laserové techniky proti kolizi s osobami je bezpečné, nevyžaduje dohled 
obsluh, a dochází tak k úsporám pracovních sil a zvýšení bezpečnosti provozu,“ říká 
Jaromír Tlustý, jednatel a obchodní ředitel firmy NOPO ENGINEERING. Doplňuje, že 
samozřejmostí je i tichý ekologický provoz: vozíky mají bezúdržbové baterie s kont-
rolou jejich dobití. V případě snížení kapacity zmíněný vozík automaticky dojíždí do 
nabíjecí stanice, kde je bez zásahu obsluhy zajištěno jeho dobíjení.

POTKEJTE EXPERTY NA VÝROBNÍ LOGISTIKU V SEKCI PRODLOG NA KONGRESU EASTLOG!

15–16/05/2019, AQUAPALACE PRAHA

VÍCE NA STR. 19

0388-19_Eastlog_autoinz_2x_210x74.indd   1 10.04.19   12:10

INZERCE

Bosch Diesel. V závodě Pávov 3 bylo dosa
ženo limitů v počtu souprav a počtu jízd do 
výroby. Další navýšení pohybu manipulač
ních vozíků s nákladem by již bylo neúnos
né. Bosch volbou autonomní techniky získal 
funkční systém a dosáhl snížení počtu nedo
statkových řidičů.

Automatický tahač, který dodala Toyota Ma
terial Handling CZ, zajišťuje materiálový tok 
obalů a svoz hotových výrobků na nejdelší 
trase o délce přibližně jeden kilometr; 900 
metrů jede stroj v automatickém režimu. 
Jeden pracovník soupravu naloží a pomo
cí ovládacího tabletu, který je na soupravě 
umístěn, ji odešle. Na místě určení její ří
zení převezme pracovník, který v krátkém 
úseku necelých 100 metrů na osmi stano
vištích provede postupně vykládku materiálu 
a obalů a nakládku hotových výrobků.

Na trend průmyslové automatizace reaguje 
ve svých dodávkách i společnost T M T. Jako 
příklad lze uvést dodávku bezobslužného 
systému pro přepravu palet: vláček vozíků 

tažených vozíkem AGV a dopravníkové linky. 
Vláček se autonomně pohybuje mezi místy 
nakládky a vykládky palet. Vlastní naklád
ku a vykládku zajišťují sestavy dopravníků 
s automatickými manipulačními pozicemi. 
Na místa nakládky a vykládky mohou na
vazovat ergonomická pracoviště operátorů 
či další navazující výrobní, montážní, paleti
zační linky. Výhodou těchto systémů je auto
matizace celého procesu dopravy a manipu
lace s paletami a dosažení bezobslužného 
provozu. 

VÝROBU ZÁSOBUJE PŘÍMO 
AUTOMATICKÝ SKLAD
Podívejme se na další možnost efektivního 
zásobování výroby. ŠKODA AUTO pokračuje 
v implementaci technologií Průmyslu 4.0: 
v hlavním výrobním závodě v Mladé Bolesla
vi byl v listopadu otevřen automatický sklad 
menších dílů (AKL). Vysoký stupeň automa
tizace umožňuje zvýšení efektivity závodové 

logistiky menších dílů. Menší díly naskladňu
jí roboty a přepravují je ze skladu přímo na 
montážní linky. Srovnatelný sklad AKL provo
zuje ŠKODA AUTO i v Kvasinách.

V AKL se důsledně uplatňují principy Prů
myslu 4.0. Naskladňování a vyjímání dílů 
z regálů probíhá plně automaticky. Menší 
díly se odtud podle potřeby dodávají justin
sequence přímo na montážní linky. Na linku 
tedy přichází přesně v tom pořadí, v jakém 
budou montovány. Automatizace dovoluje 
další zvyšování preciznosti práce, zrychlení lo
gistických procesů a minimalizaci chybovosti.

FOTO: NOPO ENGINEERING

Prozradíte 
nám váš recept 

na efektivní 
zásobování 

výroby?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m
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RRoboty a koboty dnes vykonávají širokou 
škálu činností, jež donedávna tvořily pracov
ní náplň zaměstnanců. Mnoho inspirace pro 
továrny a sklady budoucnosti bylo možné 
načerpat na začátku dubna v Hannoveru. 
Jedním z důvodů, proč se některé firmy ra
zantně pouštějí do robotizace, je obava, že 
jim ujede vlak. Konkurenční pole dnes tvoří 
mix velkých, středních i malých hráčů, kteří 
pro své odběratele přinášejí odlišnou kva
litu. Do budoucna však schopnost zajistit 
rychlou výrobu a doručení unikátního zboží, 
i v kusech, může sehrávat zásadní roli v pro
speritě daného podniku. V tomto boji se 
logicky prosadí společnosti, které už budou 
mít nasazenu a vyzkoušenu robotizaci. Vývoj 
je tak rychlý, že jakékoliv přešlapování na 
místě může znamenat velké ztráty. Potvrzují 
to například studie v německém průmyslu, 
kdy roste obava firem, že budou předstiženy 
svými inovativnějšími konkurenty.

Dalším hnacím motorem pro robotizaci 
je nedostatek pracovní síly, který je vidět 
v mnoha průmyslových zemích napříč Ev
ropou. Růst mezd přispívá k tomu, že se 
robotizují činnosti i v zemích, které byly 
donedávna považovány za levné z hlediska 
pracovní síly. To začíná platit mimo jiné pro 
Českou republiku. Roboty nacházejí uplat
nění jak ve výrobě, tak v logistice. Robotic
ká ramena s příslušnými aplikátory mohou 
svařovat kovy, obrábět nejrůznější materiály, 
polohovat komponenty pro opracování či je 
odkládat na příslušné místo nebo do obalu. 
Výrobci robotů a dodavatelé komplexních ře
šení dnes pracují převážně na tom, aby bylo 
možné robotické pracoviště rychle instalovat 
a začlenit (a často také rychle vyčlenit pro 
případ outsourcingu výroby) do výrobního 
nebo logistického procesu. Firmy na straně 
uživatelů se někdy – a někdy právem – obá
vají, že proces implementace bude náročný, 
vzniknou problémy na úrovni komunikačních 
rozhraní nebo se zaučením obsluhy. Pro do
davatele komplexních robotických řešení jde 
aktuálně o výzvy, které musí překonat. Mysl 
vývojářů strojů i manipulační techniky se 
upíná k vizi digitální továrny. A tento koncept 
bude záviset na perfektním datovém připo

(S)POTŘEBA ROBOTŮ ROSTE
Letošní ročník Hannover Messe, 
který se konal ve dnech 1. až 5. dub-
na, byl přehlídkou možností, které 
jsou už dnes určeny pro výroby bu-
doucnosti. Značnou část prostor 
hannoverského výstaviště tak opa-
novaly roboty a koboty.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

jení. Takzvaný internet věcí se ve větším 
objemu neobejde bez sítí nových generací. 
Proto se v Hannoveru často hovořilo o 5G, 
o budoucnosti rychlých sítí, výhodách i úska
lích jejich používání i bezpečnosti. V oblasti 
manipulace s materiálem, a zejména pak 
rozšířené nebo asistované reality, bude sí
ťová konektivita jedním z klíčových prvků. 
Dalším fenoménem jsou výpočty na okraji 
sítě, které jsou důležité především ve výrob
ním průmyslu a jež by měly snížit výpočetní 
nároky na podnikové servery.

FOTO: Petr Neckař

Uvažujete 
o pořízení robotů 

do logistiky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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AAutomatizace dnes dostává zelenou, pro
tože cena pracovní síly se zvýšila, je nedo
statek pracovníků, návratnost investice se 
zkracuje. Už několik let je trend automatiza
ce silně na vzestupu. Souvisí to samozřejmě 
s navyšováním výroby a se (z toho plynou
cím) nedostatkem pracovní síly. Firma potře
buje jednoduše zaškolit obsluhu, která má 
následně pracovat rychle a bezchybně. Ře
šení, které hledá, má být prostorově úspor
né, často je pro ni zavedení automatizace 
východiskem před přemístěním výroby do 
větších prostor.

AUTOMATIZOVANÉ VOZÍKY 
ZATÍM POMÁLU
S automatizací se setkáváme např. v oblasti 
manipulační techniky. České fi rmy o možnosti 
automatické manipulace vědí již delší dobu, 

Jasným trendem je automatizace 
skladování a automatizovaná přeprava 

ze skladu do výrobní haly.
FOTO: Petr Neckař

DOBA NÁVRATNOSTI INVESTICE 
DO AUTOMATIZACE SE S ROSTOUCÍMI 
MZDAMI ZKRACUJE
Pro automatizaci logistiky je čes-
ká kotlina optimální místo. Sice je 
pravda, že na západě najdete mo-
derní robotizované továrny, které 
vypadají jako ve sci-fi , ale mnoho 
fi rem v Česku je moderněji vybave-
ných než jejich sestry v Německu, 
Velké Británii nebo i ve Spojených 
státech. Tím, že u nás stojí mnohdy 
novější závody než na západě, jsou 
české i slovenské skladové a výrob-
ní haly vyhlášeny za vzorové a pro-
bíhají v nich pilotní projekty auto-
matizace.

Článek připravil Petr Neckař

ale ne každý provoz je pro nasazení automa
tických vozíků vhodný, ne každý si ohledně 
implementace automatizace věří (z proces
ních důvodů, výkyvy v zakázkách nebo výro
bě, z fi nančních důvodů). „Automatizované 
vozíky jsou stále spíše ojedinělými aplikace
mi proti více než deseti tisícům prodaných 
vozíků na českém trhu v roce 2018. Toyota 
v ČR již ale překonala uzavření první desítky 
projektů na automatizované vozíky,“ prozra
zuje Aleš Hušek, specialista na automatizaci 
a systémová řešení společnosti Toyota Mate
rial Handling CZ.

Automaty využívají zejména silné výrobní 
fi rmy (Bosch, Continental, Siements, Valeo), 
ale brzy bude Toyota realizovat první projekty 
i v logistických fi rmách. Cílem implementací 
do provozů je zefektivnění manipulačního 
procesu, dosažení vyšší rychlosti a bez
pečnosti, zásobování výroby bez prostojů, 
uvolnění nedostatkové pracovní síly pro jiné 
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činnosti, eliminace fl uktuace řidičů a jejich 
neustálého zaškolování aj.

OČEKÁVÁ SE DALŠÍ RŮST POPTÁVKY
Automatizace je jasným trendem, což potvr
zují nejen prezentace fi rem na logistických ve
letrzích, ale i reálné implementace z českých 
fi rem. Ještě před několika lety se říkalo, že se 
automatizace v ČR ve větším rozsahu nevyplá
cí, dnes je ale situace v mnoha případech jiná. 
Rozšiřují se aplikace jak ASRS systémů, jako 
jsou miniload systémy pro drobné zboží, ale 
i jeřábové zakladače pro celé palety, tak i apli
kace automatických vozíků, od nízkozdvižných 
přes tahače až po automatické VNA vozíky, 
tedy systémové sklady. „Vzhledem k akut
nímu nedostatku pracovníků na trhu práce 
a k rostoucím nárokům na produktivitu práce 
očekáváme i v příštích letech růst poptávky 
a realizovaných projektů automatizace skla
dování,“ říká Martin Koudelka, vedoucí mar
ketingu společnosti Jungheinrich (ČR).

Velmi častými projekty postupné automati
zace jsou vestavby vertikálních výtahových 
skladovacích systémů do stávající sklado
vé haly. Automatizované výtahové systémy 
umějí využít plnou výšku disponibilního 
prostoru, čímž podstatně zvyšují skladovou 
kapacitu. „Pro zákazníka je při zásobování 
výroby důležitá disponibi
lita uskladněného zboží, 
tedy rychlý a bezpečný 
přístup k němu, proto se 
také často rozhoduje pro 
automatizované skladové 
systémy, které pracují na 
principu ,zboží k obsluze̒. 
V neposlední řadě klade 
u těchto aplikací velký 
důraz na kvalitu záruční
ho a pozáručního servisu, 
tedy na minimalizaci prostojů způsobených 
servisními zásahy a rychlost případných 
servisních zásahů,“ popisuje Blanka Lejsa
lová, marketingová manažerka společnos
ti KARDEX. Důležitá je pro fi rmy například 

možnost vzdálené podpory v případě po
ruchy nebo hustota servisní sítě a rychlost 
dojezdu technika.

Např. společnost BD Sensors potřebovala 
řešení pro rychlé a přesné zásobování své 
výroby. Poptala proto systém, který propojí 

několik pater a zároveň 
zajistí minimální chybo
vost a maximální rychlost 
vychystávání. Řešením 
bylo pět vertikálních výta
hových systémů od společ
nosti KARDEX propojených 
přes software na vyšší in
formační systém. „Vychys
távání probíhá s použitím 
takzvaného multiuser 
multitrolley systému, kdy 

operátoři vychystávají s použitím vychystáva
cích vozíků a navádění obsluhy prostřednic
tvím různých barev přidělených operátorům. 
Tyto jsou jak na obrazovkách strojů, na potvr
zovacích tlačítkách na strojích, pro potvrzení 

„VÝHODY AUTOMATIZACE 
VOZÍKŮ: NIŽŠÍ 

PROVOZNÍ NÁKLADY, 
VYŠŠÍ BEZPEČNOST, 

RYCHLOST A PLYNULOST 
MANIPULACE.“
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„Řešení: plně automatizovaný sklad“

 Firmy, které zavedly standardizaci do používaných obalů v logistice 
a řeší výstavbu nových skladových prostor, volí mnohdy variantu plně 
automatizovaného skladu. Zde stačí odvézt paletu na předávací místo 
dopravníku. Ta po automatické obrysové a váhové kontrole odjíždí po 
soustavě dopravníků do určené uličky podle finálního skladového místa. 
Optimalizační algoritmus uvažuje rozměry, váhy, rovnoměrné rozložení, 
obrátkovost, vytížení zaskladňovacích automatů anebo hloubku uložení 
v regálech, kde se skladuje více palet nebo jednotek za sebou. Některé 
úlohy otevírají prostor i pro zařazení robotických manipulátorů, které 
přemísťují díly nebo boxy mezi paletami.

Rostislav SCHWOB
ředitel divize DCI

Aimtec

odběru, i na vychystávacích vozících. Každý 
výtahový systém je vybaven laserovým uka
zovátkem pro navádění obsluhy,“ popisuje 
Blanka Lejsalová. Doplňuje, že operátoři po
mocí uvedeného systému vychystávají něko
lik objednávek najednou v rámci tzv. sdru
žování objednávek pro maximální urychlení 
celého procesu.

DOPRAVNÍKY, MINILOADY…
Efektivitu zvyšují i dopravníkové systémy. Je
jich zavedením firmy např. urychlují přepravu 
materiálu v rámci výrobních či skladových 
hal. „Dopravníky už jsou součástí standard
ní výbavy ve firmách poskytujících logistické 
služby, ecommerce firmách atd. Tam jsou 
totiž obrátky zásob a skladové pohyby tak 
vysoké, že klasická vysokozdvižná technika 
by to už nezvládala,“ uvádí Marian Gono, ge
nerální ředitel společnosti SSI Schäfer.

Trendy vidí i v automatizaci samotného způ
sobu skladování. Využívány jsou např. výš
kové automatické sklady na palety nebo na 
drobné produkty v KLT přepravkách. „Tyto 
technologie jsou vhodné pro firmy, které mají 

vysokou obrátku, standardizované skladové 
jednotky, rutinně opakující se operace. Je
jich efektivita narůstá s výškou haly. Firmy, 
hlavně v automotive segmentu, zavádějí mi
niload systémy. Pomáhají si tím zvýšit sklado
vou kapacitu,“ hodnotí Marian Gono.

Miniloand systém firma SSI Schäfer imple
mentovala např. ve společnosti Automotive 
Lighting v Jihlavě. Očekávanými parametry 
dodaného řešení bylo: skladovací kapacita 
asi 55 000 přepravek, vyskladňovací výkon 
19 000 přepravek za den (900 hod.), minimál

ní zastavěná plocha, dodávka materiálu přímo 
k výrobním linkám, doprava prázdných obalů 
od linek, doprava hotových výrobků od linek 
a kanbanové objednávky dalšího materiálu.

KDY SE AUTOMATIZACE VYPLATÍ?
Kdy má smysl uvažovat o automatizovaném 
skladu na KLT přepravky? Podle slov Maria
na Gona v případě, kdy je obrátka alespoň 
200 přepravek za hodinu, při provozu nej
lépe 24/7, kapacitě skladu alespoň 5000 
ukládacích míst, dodatečné světlé výšce 
skladu min. 8 m a za použití standardizova
ných transportních jednotek.

Stále jsou ale operace, které automatizace 
nezvládne. Jakýkoliv automatický stroj musí 
být nakonfigurován a kontrolován člověkem, 
aby svou práci dělal efektivně a spolehlivě. 
„Automatizace se určitě ve skladech rozšíří, 
ale například vychystávání bude stále závislé 
na lidské manuální práci. Automatizace lidi 
nenahradí, pouze jim jejich práci výrazně 
usnadní, zvýší produktivitu a dokáže lidské 
pracovníky přesunout na kvalifikovanější po
zice, jako je řízení, plánování a kontrola lo
gistických toků,“ podotýká Martin Koudelka.

Robotické posilování na nedávném Hannover Messe. 
FOTO: Petr Neckař

Plánujete 
automatizovat 

skladování? Jak?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m
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Stále hledáte 
nejlepší 
dodavatele?
Využívejte publikaci 
s ověřenými logistickými 
kontakty.
Objednejte si jej na: 
www.slbook.cz

Aktualizovaný katalog 

s fi rmami nově i na

www.slbook.cz

AUTOMATIZOVANÉ SKLADY

1
SSI Schäfer Systems International s.r.o. 

Ke Smíchovu 21/132

154 00 Praha 5 - Slivenec

233 812 494 ● ● ● ● ● ● ●

 Karuselové 

automatizované systémy, 

AKL, automatizované 

sklady na palety,…

●

tel.: 251 171 130

fax: 312 662 593 

sales.praha@ssi-schaefer.com

www.ssi-schaefer.com

2
LOGSYS a.s.

Hraniční 1397

691 41 Břeclav

148 111 148 - - - - - ● - DN -

tel.: 519 333 078 

fax: 519 333 078

logsys@logsys.cz

www.logsys.cz

3
IMTRADEX, a.s.

U Dvora 209

687 51 Nivnice

112 114 191 - - - ● - - ●
 Mobilní/pojízdné 

skladovací systémy 

automatizované

-

tel.: 572 610 511

 fax.: 572 634 284

imtradex@imtradex.cz

www.imtradex.cz

4
Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. 

Slavkov 284

687 64 Slavkov  

70 59 520 ● - ● ● ● ● ●
Automatizované systémy 

pro skladování plechů v 

tabulích nebo svitcích,…

●

tel.: 572 614 211

fax: 572 614 219 

kredit@kredit.cz

www.kredit.cz

5
Bohemia - SysTech Group s.r.o.

Cukrovarská 498/13

682 01 Vyškov

12 10,5 12,3 ● - ● ● ● ● ●
AGV systémy, 

automatizované 

dopravníky

●
tel.: 727 887 662

obchod@systechgroup.eu

www.systechgroup.eu

5
CID International, a.s. 

Nádražní 184

702 00 Ostrava  

12 11 41 - - - - - ● ● DN ●

tel.: 597 600 310

fax: 596 134 768 

cid@cid.cz

www.cid.cz

7
T M T spol. s r.o. Chrudim 

Tovární 290

537 01 Chrudim 

10 8 575 ● - ● - ● ● ● DN ●

tel.: 469 606 111,116

 fax: 469 606 140 

tmt@chrudim.cz, info@tmt.cz

 www.tmt.cz

NŘ
ATES spol. s r.o. 

Vigantice 279

756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

DN DN DN ● ● - - ● ● -

 Jednoúčelové stroje a 

zařízení, automatické 

transportéry,…

●
tel.: 571 648 079, 571 648 080

info@ates.cz

www.ates.cz

NŘ
DEXION, s.r.o. 

Antala Staška 2207/77

140 00 Praha 4  

DN DN DN ● ● ● - - ● ● DN -

tel.: 606 729 858

dexion@dexion.cz

www.dexion.cz

NŘ
Jungheinrich (ČR) s.r.o. 

Modletice 101

251 01 Říčany

DN DN DN ● ● - ● ● ● - DN ●

tel.: 313 333 111

fax: 313 333 777 

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

NŘ
KARDEX s.r.o. 

Poděbradova 2738/16

702 00 Ostrava 

DN DN DN ● ● ● - - - ●
 Páternosterové a 

výtahové systémy pro 

rozměrný materiál

●

tel.: 595 701 111

fax: 595 701 181 

info.remstar.cz@kardex.com

www.kardex-remstar.cz

NŘ
KASYS s.r.o. 

Guldenerova 9

326 00 Plzeň 

DN DN DN ● ● ● ● - - ● DN ●

tel.: 377 322 901

fax: 377 245 766 

kasys@kasys.cz

www.kasys.cz

NŘ
KNAPP AG

Günter Knapp Strasse 5-7

8075 Hart bei Graz, Austria

DN DN DN - - ● - ● ● ● DN ●
 tel.: 00 43 316 495 0

sales@knapp.com

www.knapp.com

NŘ
Körber Logistics Systems

Hlubočepská 70

152 00 Praha 5   

DN DN DN - - - ● ● ● -

 Vlastní software pro 

řízení automatizovaných 

skladů, …

●
info@aberle-automation.com 

www.koerber-logistics.com

NŘ
Linde Material Handling Česká republika s.r.o. 

Polygrafická 622/2

108 00 Praha 10  

DN DN DN ● ● ● ● ● ● - DN -

tel.: 271 078 111

fax: 271 078 109 

info@linde-mh.cz

www.linde-mh.cz

NŘ
Minerva Česká republika, a.s. 

Dukelská 21

370 01 České Budějovice   

DN DN DN - - - - - - - DN ●

tel.: 386 351 870

fax: 386 351 990 

marketing@minerva-is.cz

www.minerva-is.eu

telefon

fax

e-mail

www
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Zařízení

KATALOG PLNÝ UŽITEČNÝCH KONTAKTŮ
Aktualizovaný přehled kontaktů na poskytovatele logistických služeb a produktů, 
který je oborově řazený. Čerstvé vydání publikace máte k dispozici od přelomu 
loňského a letošního roku.



hlavní sponzor přílohy:

PPrimárně je ovšem zapotřebí položit si širší 
otázku: Jak co nejefektivněji zásobovat 
výrobní linku? K hlavním předpokladům 
v daném směru patří rozdělení komponent 
podle variantnosti a velikosti na ty, které se 
budou vychystávat sekvenčně ze skladu, 
a na díly, které se budou spotřebovávat z tzv. 
supermarketů přímo u výrobní linky. „Dopl
ňování supermarketů je pak zajištěno v pra
videlných intervalech např. podle minimální 
a maximální hladiny,“ vysvětluje Petr Eret, 
senior business consultant ve společnosti 
Aimtec. „S tím souvisí i celkový layout výrob
ní linky a skladovacích prostor. Komponenty 
s velkou variantností, případně velkou nároč
ností na skladovací prostor je třeba vychystat 
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NAČAS A VE SPRÁVNÉM POŘADÍ
DODÁVKY JIS BÝVAJÍ „HROU NA OSTŘÍ NOŽE“

Článek připravil David Čapek

ze skladu podle plánované výrobní sekven
ce a dopravit k místu spotřeby na lince ve 
vhodném sekvenčním vozíku. Každý takto 
sekvencovaný díl zvyšuje počet manipulací 
a snižuje celkovou efektivitu.“ Při plánování 
layoutu výrobní linky je třeba myslet mimo 
jiné právě na velikost, počet a způsob ma
nipulace se sekvenčními vozíky. S každou 
manipulací také roste riziko chyby, proto je 
důležité zajistit kontrolu dílů na výrobní lince 
skenováním čárového kódu nebo načtením 
RFID tagu.

Efektivita vychystávání v režimu JIS by se 
dala rozdělit na dvě části: první je efektivita 
vlastního vychystávání a druhou efektivita 

„Konsignační sklady slouží ke kompletaci dílů“

Nejčastěji využívanou strategií je soustředění dodavatelů do konsignačních skladů, v nichž 
dochází ke kompletaci dílů do větších celků, které se v rámci požadované sekvence dodávají 
jako celek. Naplánování těchto celků do sekvence ušetří čas, který by byl potřebný při komple-
taci na výrobní lince zákazníka, a minimalizuje případné zpoždění jednotlivě plánovaných dílů.

Venuše DOLEJŠOVÁ, supply chain & kanban professional, manufactus

Vychystávání komponent pro výro-
bu v režimu just-in-sequence (JIS) 
klade vysoké nároky na úroveň 
procesů i technologií. Vývoj směřu-
je k automatizaci, jež zvýší efekti-
vitu a sníží chybovost logistických 
operací.
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REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

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

www.proman.cz

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

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

INZERCE

doručení vychystaných komponent do výro
by, rozlišuje Jiří Hodboď, konzultant společ
nosti Logio. „Efektivita vlastního vychystává
ní zahrnuje vhodné uspořádání pracoviště či 
skladu, např. uspořádání komponent podle 
obrátkovosti, a korespondující proces vychys
távání. Podle povahy komponent je v někte
rých případech výhodnější vychystávání přes
ně podle sekvence výrobních pozic, jindy je 
efektivnější vychystávání podle komponent 
do více pozic zároveň,“ popisuje.

SYNCHRONIZACE 
A DISCIPLÍNA
„Pokud vychystáváme požadavky v přes
ném pořadí, předpokládáme, že materiál je 
vždy k dispozici v dostatečné zásobě, která 
je umístěna v těsné blízkosti místa spotře
by. Z pohledu dodavatele, který dodává do 
JIS svému zákazníkovi, dochází k absolutní 
dodavatelskoodběratelské synchronizaci 
a minimalizaci objemu zásoby,“ konstatuje 
Venuše Dolejšová, supply chain & kanban 
professional ve společnosti manufactus. 
V případě interní výroby se musí jednat o pro
cesy, jejichž reakční čas je schopen  realizovat 
a uspokojit dodávku v takto krátkém časo
vém okně. Veškeré tyto procesy jsou v něko
lika bodech společné, klíčová je prověřená 
dodavatelskoodběratelská disciplína se 
spolehlivostí a pečlivě synchronizovaným 
plánováním každého zákaznického detailu 
a položky. Vzájemná provázanost a načaso
vání je podle Venuše Dolejšové hrou na ostří 
nože, kdy i drobná nepřesnost nebo zpoždění 
mohou způsobit selhání celého plánu.

Podstatným faktorem je i úroveň zmetkovi
tosti výroby a stoprocentní zajištění včasných 
dodávek všech komponent. „Každý zmetek 
nebo chybějící komponenta narušuje výrobní 
sekvenci a tím zvyšuje nároky na manipula
ci. Nepoužité komponenty ze sekvenčního 
vozíku se musí vrátit zpět do skladu nebo 
dočasně uskladnit v blízkosti výrobní linky 
do opakování výroby stejné sekvence,“ po
dotýká Petr Eret. Zároveň je třeba myslet i na 

„Automatizované 
i poloautomatizované 

systémy“

Prakticky standardem již je vychystávání 
pomocí technologie pick by light, kdy je 
operátor naveden na správnou pozici roz-
svícením světla a následně potvrdí vychys-
tání stiskem tlačítka, případně proběhne 
potvrzení automaticky světelnou závorou. 
Tuto technologii je také vhodné použít pro 
navigaci při vkládání hotového výrobku do 
správné pozice fi nálního kontejneru. Tren-
dem je obecně jakákoli automatizace, která 
zvýší efektivitu, případně sníží chybovost 
operací. Pro zásobování a odvážení dílů se 
používají automatické dopravníky a různé 
poloautomatické nebo plně automatické 
vozíky. Využití různých technologií v procesu 
logistiky a výroby klade výrazné nároky na 
plně integrovaný informační systém.

Petr ERET
senior business 

consultant
Aimtec

procesy urgentního vychystání dílů, např. do
jdeli k jejich poškození na výrobní lince.

FLEXIBILNÍ VYCHYSTÁVÁNÍ
„Efektivita doručení vychystaných kompo
nent do výroby může být zvýšena bližším 
navázáním na skutečný výrobní tok, kdy se 
zohledňují případné výpadky či zpoždění ve 
výrobě,“ vypočítává Jiří Hodboď. To je podle 
něj obzvlášť vhodné kombinovat s fl exibilními 
navážecími trasami logistických vláčků, které 
jsou v dnešní době pro tento způsob dopravy 
již v podstatě standardem. Stále více se také 
vyžívají podpůrné pick by systémy, které dnes 
pokrývají prakticky všechny používané proce
sy – pick by light, pick by voice, pick by cart 
a další, pokračuje Jiří Hodboď.

Relativní novinkou je používání vychystáva
cích rukavic integrujících skener či využití 
rozšířené reality. Jde o systémy pick by vi
sion, které zefektivňují vychystávání použitím 
speciálních datových brýlí.

Máte zkušenosti 
s dodávkami dílů 

na výrobní linku 
v režimu JIS?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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ZZáklad efektivního řízení materiálových 
toků ve výrobní logistice tvoří optimalizo
vané řízení zásob, které směřují do výroby. 
„Tento materiál musí být ve výrobě spotře
bován v přesných časových intervalech, aby 
nikde nedocházelo k prostojům. Proto musí 
být výroba naplánována s minimalizací od
stávek a změn, které by mohly narušit do
dávku zboží ze skladu,“ upozorňuje Tomáš 
Kormaňák, produktový manažer LOKIA WMS 
ve společnosti CCV Informační systémy. Sa
motné skladové procesy je možné optimali
zovat na základě výrobních oken. Toho lze 
docílit pomocí optimalizace tras skladníků 
a zakreslení skladových pozic, skladníci díky 
tomu složitě nehledají zásoby a nebloudí 
skladem. Dokážou tak naplánovanou výrobu 
přesně vykrývat.
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MATERIÁLOVÉ TOKY 
A ŘÍZENÝ SKLAD 
VE VÝROBNÍ LOGISTICE

Efektivní řízení toku materiálu je také ne
zbytným předpokladem pro výrobu produktů 
za požadovanou cenu. Soňa Rychtaříková, 
vedoucí oddělení IT Logistika ve společnosti 
Geis CZ, vysvětluje: „Nedostatek materiálu 
vede ke zpomalení výroby, dokonce k jejím 
výpadkům, což může vyvolat vyčerpání zásob 
hotových výrobků.“

Pravidelné normování výroby, přesné plá
nování výroby s fixací pro účely zásobování 
a správný poměr mezi evidencí materiálo
vých toků a efektivitou procesu uvádí jako 
hlavní zásady pro úspěšné řízení materiálo
vých toků Vojtěch Jukl, jednatel společnosti 
Jukl consulting. Zmiňuje rovněž důležitost 
pravidelné analýzy posbíraných dat, správ
né nastavení zaskladňovací a vychystávací 
strategie nebo eliminaci lidského rozhodo
vání a s tím související automatizaci.

RŮZNÉ PARAMETRY
Jak se pozná ten správný WMS systém, 
vhodný pro potřeby výrobní logistiky? Tomáš 
Kormaňák radí důkladně si prověřit, jestli 
lze v daném systému sledovat parametry 
materiálu, jako je např. jakost, a parametry 
hotových výrobků, např. šarže. „Nezbytná je 
také důsledná evidence údajů o tom, z jaké
ho materiálu vznikl který výrobek. Dále bych 
doporučil funkce pro evidenci polotovarů 

Přesnost a včasnost, flexibilita, 
detailní plánování. Systémové a zá-
roveň systematické řízení materiá-
lových toků vyžaduje nasazení po-
kročilého systému řízeného skladu 
(WMS). Ten se navíc musí vyznačo-
vat specifickými vlastnostmi pro 
potřeby výrobní logistiky.

Článek připravil David Čapek

„Zbytečné úkoly pro pracovníky“

Problémem může být, když WMS generuje pro zaměstnance úkoly, 
které lze řešit automatizovaným napojením na výrobní software. Např. 
z výrobní linky vám vyjede výrobek, v této fázi ho musí někdo nasní-
mat čtečkou, ale proč, když informace o tom, co bylo vyrobeno, je již 
obsažená ve výrobním softwaru? Odtud by se měla automaticky „pro-
padnout“ do WMS.

Tomáš KORMAŇÁK, produktový manažer LOKIA WMS, CCV Informační systémy
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v průběhu výroby a pro evidenci zmetko
vosti,“ dodává. Za hlavní problém považuje 
Tomáš Kormaňák to, když daný WMS ne
umožňuje dostatečně flexibilní prioritizaci 
úkolů v případě náhlých změn ve výrobě. 
V některých systémech lze toto řešit pomo
cí funkce pro rozdělování úkolů skladníkům 
podle momentálních preferencí a vedoucí 
skladu je může snadno řídit prostřednictvím 
webové aplikace. Tímto způsobem je možné 
reagovat na vzniklou situaci a změnit úkoly 
skladníkům tak, aby nestál jak provoz ve 
skladu, tak výroba.

Kvalitní WMS řešení by mělo podle Soni 
Rychtaříkové mj. podporovat procesy JIT 
a JIS, dále zajišťovat řízení cest (systém řízení 
přepravy řídí skladištní přepravní prostředky 
a optimalizuje přitom jejich dráhu ve skla
du), zavedení různých typů 
automatizace (přepravníky), 
zacházení s kusovníky, práci 
s konkrétními výrobními do
dávkami nebo sledovatel
nost jednotlivých procesů. 
„Výrobní logistika je specific
ké odvětví a není možné na ni aplikovat stan
dardní a běžné dostupné WMS řešení jako 
na klasickou distribuční logistiku. K zajištění 
bezproblémového toku výroby je nutné im
plementovat buď WMS s již integrovanou lo
gikou pro výrobu, či dokoupit speciální modul 
pro výrobu,“ shrnuje Soňa Rychtaříková.

POLOŽTE SI DETAILNÍ OTÁZKY
Jak vybrat správného dodavatele WMS? Sa
mozřejmostí by mělo být např. seznámit se 
se strukturou nabízeného řešení. „Některé 
WMS systémy jsou strukturovány jako ro
bustní řešení, která obsahují nespočet funk
cí, z nichž většinu zákazník ani nevyužije. Tak 
se stává, že platí za něco, co nepotřebuje. 
Je tedy důležité, aby si zákazník před sa
motným výběrem WMS částečně ujasnil, co 
chce v rámci skladu řešit,“ podotýká Tomáš 
Kormaňák. Chce mít firma jen zakreslený 
sklad? Potřebuje mít napojení na dopravce, 
aby mohla sledovat výrobky na cestě? Nejde 
o to nalézt odpovědi na všechny otázky, ale 
mít alespoň rámcovou představu, jak sklad 
funguje či jak by měl fungovat. Důležitá je 
poté skladová analýza, která pomůže zá
kazníkovu představu převést do konkrét
ních obrazů a cílů. Tato analýza by se měla 
stát základním kamenem pro implementaci 
WMS. Zákazník tak může sledovat, zda je do
davatel schopný naplnit všechny náležitosti, 
které analýza stanovila.

„Simulační 
modely pomáhají 

produktivitě“

Jaké jsou zásady pro efektivní řízení mate-
riálových toků v logistice výroby? Opti-
malizovat oddělení nákupu – tedy výběr 
a prověření dodavatele, zajištění dodávky 
podle potřeby výroby. Vytvořit plán odbytu 
hotových výrobků, na který je úzce navá-
zán plán výroby (potřeba surovin, součás-
tek, dílů a dalších subdodávek). Zjistit úzké 
místo v toku materiálu – tomuto místu je 
potřeba podřídit řízení celého systému, 
zde by měla být vytvořena zásoba nedo-
končené výroby pro zajištění nepřetržité 
činnosti tohoto místa. Vytvářet pravidelné 
simulační modely pro jednotlivé procesy za 
účelem zvýšení produktivity, minimalizace 
nákladů, snížení prostojů (např. optimální 
rozmístění pracovišť, zavážení linek v pra-
videlných intervalech apod.).

Soňa 
RYCHTAŘÍKOVÁ
vedoucí oddělení 

IT Logistika
 Geis CZ

Klást si a zodpovědět různé otázky před 
výběrem dodavatele doporučuje i Soňa 
Rychtaříková. „Jak dlouho je dodavatel na 
trhu, jakou má skutečnou historii a co v tom 
období ‚dělal‘? Jakou má pověst v odborné 

komunitě? Do jaké míry 
dokáže splnit vaše potře
by? Dokáže přiznat, že 
něco není v jeho silách? 
Má dostatečné kapacity 
na implementaci?“ To jsou 
alespoň některé podstatné 

otázky. Vyplatí se vzít v potaz i aktuální refe
rence a případové studie (doložení úspěšně 
realizovaných zakázek), flexibilitu dodavatele 
(odpovídající reakce na změny) a pochopitel
ně cenu. Zde je třeba si uvědomit, že kvalita 
má svou hodnotu.

Proces výběru není vůbec jednoduchý, potvr
zuje Vojtěch Jukl. V daném ohledu radí: „Zá
kladem je jasně popsat své stávající procesy 
a sepsat požadavky klíčových uživatelů na 
daný systém. Následně doporučuji vést dis
kuzi s potenciálními dodavateli, které nejlépe 
najdete u své konkurence. Na základě posbí
raných informací zpřesnit své zadání a vyhlá
sit výběrové řízení, kdy si necháte připravit 
demo ukázku. Po výběru jednoho partnera 
doporučuji absolvovat referenční návštěvy 
bez účasti dodavatele.“ Možné je i najmout 
si externího poradce, který celý proces zařídí, 
případně s ním významně pomůže.

„ZÁKLADNÍM KAMENEM 
PRO IMPLEMENTACI 
WMS JE ANALÝZA.“

Jaké kvality 
musí splňovat 

WMS vhodný pro 
logistiku výroby?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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VV polovině února navštívilo stuttgartské vý
staviště téměř 62 000 návštěvníků, kteří 
se v deseti velkých halách mohli seznámit 
se vším, co nabízí současný svět intralogis
tiky. Celkově se letošní LogiMAT rozkládal 
na ploše 120 000 metrů čtverečních, na 
kterých postavilo své stánky více než 1600 
vystavovatelů ze 42 zemí.

Na 17. ročníku LogiMATu se potkali všichni 
významní světoví hráči v oblasti manipulační 
techniky pro sklady a výrobu. Stejně zde bylo 
mnoho menších společností, které dodávají 
specializovaná nebo individualizovaná řeše
ní na míru konkrétním zákazníkům. Michael 
Ruchty, výstavní ředitel LogiMATu z pořada
telské společnosti EUROEXPO Messe und 
Kongress, poznamenává: „Konkurence je 
velmi silná v celém odvětví. Výrobci velmi 
tvrdě pracují na tom, aby vyvinuli nové vyba
vení a příslušenství, asistenty řízení a systé

LOGIMAT PODTRHL TREND 
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
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FOTKY A VIDEA 
Z LOGIMATU 2019

JSOU NA 
SYSTEMYLOGISTIKY

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Pokud v posledních letech jezdíte na veletrh LogiMAT ve  Stuttgartu, musíte 
si povšimnout, jak tato největší evropská intralogistická show   roste. Letos 
se laťka posunula opět o stupeň výš.

my pro řízení flotil, automaticky řízená vozidla 
a alternativní technologie a aby vystoupili 
z řady ostatních.“

VŠE V POHYBU
Letošní ročník LogiMATu se nesl ve znamení 
digitální transformace. Ve srovnání s předcho
zím ročníkem opět ubylo statických prezentací 
a některé „stánky“ působily dojmem svébyt
ného intralogistického provozu, který postihu
je celý materiálový tok. Ve velkém počtu byly 
vidět vozíky AGV, na které při vnitropodnikové 
přepravě sází stále více společností.

Již tradičním obrazem na mnoha stáncích 
byly mátožně se pohybující postavy s obřími 
brýlemi na očích. Z prvotního využití virtuální 
reality jako lákadla pro návštěvu stánků se 
v průběhu let stal obstojný pracovní nástroj, 
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který dokáže velmi dobře simulovat nejrůz
nější činnosti ve skladu – například pohyb 
s vysokozdvižným vozíkem, pickování zboží, 
ale může posloužit také jako výuková platfor
ma pro budoucí řidiče VNA vozíků.

Výsadní postavení na LogiMATu mívají, a le
tošek nebyl výjimkou, vysokozdvižné vozíky. 
Výrobci a dodavatelé těchto strojů obsadili 
haly 7, 9, 10 a část haly 2. Mnoho dodavate
lů zde prezentovalo novinky zaměřené na níz
kozdvižné vozíky, AGV, tažné soupravy, ručně 
vedené i paletové zakladače, elektrické vy
sokozdvižné vozíky a rovněž vysokozdvižné 
vozíky se spalovacími motory.

MASIVNÍ VÝMĚNA BATERIÍ 
POKRAČUJE
Dodavatelé vysokozdvižné techniky se 
hodně zaměřují na digitalizaci, a proto dnes 
na vozíky nepohlížejí jako na jednotlivé stro
je. Vnímají je jako flotilu, která řeší celkově 
a ve vzájemné symbióze všechny intralo
gistické úkoly. Z toho důvodu některé spo
lečnosti dnes dodávají bez příplatku vozíky 
automaticky vybavené softwarem pro řízení 
flotil. Dalším zásadním trendem v kategorii 
vysokozdvižných vozíků je přechod k elek
trickému pohonu díky lithiumiontovým ba
teriím. Z LiIonu se stala běžná technologie, 
někteří výrobci těmito bateriemi standardně 
vystrojují své vozíky a postupně ohlašují, že 
výhledově přejdou pouze na tyto baterie. 

Výhody tohoto řešení jsou zjevné a v po
sledních pěti letech se dramaticky snížila 
důležitá překážka pro další rozšíření – cena. 
Rovněž se zapracovalo na recyklovatelnosti, 
protože některé baterie instalované do vo
zíků na počátku lithiumi
ontové éry jsou už mnohdy 
na konci životnosti.

Další výraznou skupinou 
na LogiMATu byli dodava
telé skladových a doprav
níkových technologií pro 
plynulý materiálový tok. 
Tento typ produktů a slu
žeb bylo možné si prohlédnout v halách 1, 3, 
5 a 7. Rozmanité portfolio inovací a optimali
zací v této oblasti zahrnuje mnoho položek: 

optimalizaci zařízení a procesů tradičních sta
tických skladů, automatizované dopravníkové 
technologie, plně automatizovaná systémová 
řešení, automaticky řízené vozíky, roboticky 
řízená vychystávací řešení či softwarové sys

témy pro řízení materiálového 
toku a správu skladu. Doda
vatelé skladových technologií 
se stále více zaměřují na au
tomatizaci celého procesu při 
současném dodržení škálova
telnosti těchto řešení.

Zajímavé novinky a trendy 
byly patrné také v sekci, která 

byla věnována balení. Zásadním trendem, 
který se zde projevil, byla udržitelnost a še
trnější přístup ke zdrojům i prostředí. Mnoho 

„TRADIČNÍM OBRAZEM 
NA STÁNCÍCH BYLY 

MÁTOŽNĚ SE POHYBUJÍCÍ 
POSTAVY S OBŘÍMI 

BRÝLEMI NA OČÍCH.“
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PETR JIRSÁK
Odborný asistent, Fakulta podnikohospodářská VŠE

Moderní trendy v logistice výrobního průmyslu
Přednáška se bude zabývat rozborem současných trendů v logisti-
ce výrobního průmyslu, včetně automatizace a digitalizace.
  

Petr Jirsák je spoluautorem několika knižních publikací a řady odbor-
ných článků v odborně-populárních i vědeckých časopisech. Kromě toho 
přednáší na mezinárodních konferencích. Dále se věnuje pedagogické 
činnosti na VŠE a ve Švédsku na Jönköping International Business 
School. Zaměřuje se především na oblast predikce poptávky, materiálo-
vého plánování, warehousingu, distribuční strategie a v neposlední řadě 
také automatizaci a digitalizaci v supply chain managementu.

JAN BAJNAR
Business development manager CZ & SK

Řešení pro bezpečnost, optimalizaci procesu 
a úsporu nákladů v logistice
Prezentace je zaměřená na představení nejmodernějších trendů 
v oblasti videoanalýzy a její využití v rámci optimalizace logistických 
procesů. Řešení umožňuje klientům zjednodušit řízení celkového 
procesu s cílem efektivního snižování provozních nákladů.
 

Jan Bajnar pracuje ve společnosti Dallmeier více než tři roky. Má na sta-
rosti komunikaci mezi koncovým klientem v České a Slovenské republi-
ce a centrálou společnosti Dallmeier v Regensburgu. Důležitou součástí 
jeho práce je představit technologii a řešení uživatelům. Vystudoval 
Univerzitu Jana Palackého v Olomouci a v tuto chvíli žije v Ostravě.

FILIP PLEVAČ
Expert na digitalizaci

Trendy a reálné aplikace průmyslu 4.0
Aby hodnota vaší společnosti mohla stoupat, prochází postupnými 
přeměnami. V poslední době se jedná vyloženě o metamorfózu 
logistického světa, která ovlivňuje i další části businessu. Ukážeme 
si nejmodernější postupy a možnosti v digitalizaci fi remních logistic-
kých procesů, jejich přínosy i rizika spojená s implementací.
 

Filip Plevač působil sedm let jako úspěšný generální ředitel fi rmy Mora-
via Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekono-
miky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku 
v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Předtím zastával 
pozici generálního ředitele společnosti Koryna nábytek. Je absolventem 
VUT Brno, Fakulty strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů 
a robotiky, a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University.
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inovací bylo vedeno záměrem snížit množ
ství obalového materiálu, používat materiál, 
který je přírodního původu nebo se dá jed
noduše recyklovat nebo je opakovatelně po
užitelný. Jasně se zde projevovaly myšlenky 
cirkulární ekonomiky, udržitelnosti, zvýšení 
podílu recyklace plastů. Vše se neslo v čer
stvém duchu nového a od ledna účinného 
německého obalového zákona.

VYBRANÉ NOVINKY NA LOGIMATU
Linde Material Handling přivezlo do Stutt
gartu dva nové nízkozdvižné paletové vozíky 
T25 a T30 a firma také prezentovala vyso
kozdvižný vozík D10 AP s vylepšeným asis
tenčním systémem. Nízkozdvihy jsou určené 
pro krátké nebo střední vzdálenosti a mají 
nosnost až do 2‚5 tuny (T25), resp. tří tun 
(T30). Vozíky se dodávají jako pěší model 
nebo se sklápěcí plošinkou pro řidiče. Firma 
také prezentovala čelní vysokozdvižný vozík 
na palivový článek, jenž umožňuje provoz bez 
produkce škodlivých emisí a rychlé tanková
ní. Energie vzniká díky chemické reakci mezi 
kyslíkem a vodíkem, vyrobená elektřina se 
ukládá v lithiumiontové baterii, která pohání 
elektromotory pojezdu a zdvihu. „Naše kal
kulace a praktické testy dokazují, že systé
my palivových článků mohou být ekonomicky 
zajímavé pro zákazníky s flotilou kolem 20 
a více vozíků,“ informuje Markus Weinberger, 
international product manager Energy Soluti
ons z Linde Material Handling.

Společnost Vanderlande Industries, kterou 
před dvěma lety koupila firma Toyota Mate
rial Handling, prezentovala nového kolabora
tivního robota ze svého portfolia Smart Item 
Robotics (SIR), který usnadňuje práci picke
rům s AGV. Mimo jiné zde byla demonstra
tivní expozice vysokohustotního 
skladu kusových položek. Toyo
ta Material Handling prezen
tovala například svá nová ře
šení s využitím lithiumiontové 
technologie. Týkalo se to třeba 
vozíků určených do chladíren
ských a mrazírenských skladů, 
kdy stroje těží právě z benefitů 
„lionek“ – nízké ztráty baterie, 
možnost nabíjení v chladných prostorách 
s eliminací problémů s kondenzáty apod.

Na LogiMATu se představila také společnost 
SSI Schäfer, prezentovala například SSI Flexi 
Freezer shuttle, kompaktní vozík AGV ozna
čovaný Weasel a další systémová řešení. 
Svá inovativní řešení v oblasti intralogistiky 
pro zákazníky ze sféry ecommerce nabídla 
společnost Kardex. Součástí expozice bylo 
představení logistického řešení, které bylo 

kombinací automatizovaných skladových 
systémů a MCrossDrive 3DBehältershuttle 
od společnosti Kardex Mlog. Další novinkou 
bylo použití tzv. datových brýlí, které informují 
operátora o pozici a počtu položek k odběru 
jako součást řešení s použitím automatizo
vaných skladových systémů. Modulární lo
gistické systémy těchto a dalších společnos
tí mají v kombinaci se softwarovou výbavou 
zvládnout požadavky na rostoucí objem zboží 
a současně poskytnout dostatečně škálova
telné řešení.

Své novinky návštěvníkům nabídl i Jung
heinrich, a to na ploše bezmála 1200 m2. 
Slavnostně byl odhalen stohovací vozík ERC 
216zi. Rozšiřuje řadu ERC 216z, zásadní no
vinkou je plně integrovaná lithiová baterie, 
které Jungheinrich sám vyrábí. Vozík je vyba
ven například technologií nazvanou smart
Pilot, který zdokonaluje ergonomii a komfort 
pro obsluhu. Bezpečnost pro obsluhu je 
zajištěna díky ze tří stran chráněné plošině. 
Člen představenstva společnosti Junghein

rich pro marketing a prodej 
Christian Erlach vysvětluje: 
„Zabudovaná lithiumiontová 
baterie umožňuje revoluční 
konstrukci vozíku. ERC 216zi 
je kompaktní a díky tomu velmi 
obratný. Jedná se o ideální 
vozík do skladů s úzkými ulič
kami, kde naši zákazníci stále 
chtějí dosahovat značných 

výšek.“ Jungheinrich také prezentoval EFG 
série 6 a vertikální vychystávací vozík EKS 
412s, který umožňuje dosažení výšek přes 
14 metrů a jehož rychlost zdvihu se zvýšila 
o čtvrtinu oproti předchůdci.

Také STILL ukázal své možnosti z oblasti 
elektrické trakce s důrazem na technologii 
LiIon (například v případě oblíbeného vozíku 
RX 20 poslední generace). Silnou stránkou 
firmy jsou tažné soupravy, o těch zde byla 

také řeč v rámci speciálních prezentací, a to 
včetně autonomních tahačů.

Na stánku společnosti BITO byly poprvé 
představeny (intra)logistické nápady růz
ných startupů. Startupové středisko BITO 
Campus bylo založeno v roce 2017 a jeho 
součástí je osm začínajících firem. Například 
společnost TEC4MED LifeScience nabídla 
inteligentní řešení chlazení pro přepravu 
a skladování zboží citlivého na teplotu. Je
jich Nelumbox nabízí aktivní a plně digitální 
chlazení pro farmaceutické výrobky a vzorky.

Jednou z novinek, kterou prezentovala spo
lečnost YALE EUROPE MATERIAL HANDLING, 
byl retrak s náklonem zdvižné věže modelové 
řady MRE určený pro lehké aplikace a mani
pulace ve velmi stísněných prostorech skla
dů. Modelová řada MRE je dostupná v nos
nostech 1000, 1200 a 1400 kg s dosahem 
vidlic do 7500 mm. Nová modelová řada 
MRE rozšiřuje současnou modelovou řadu 
retraků určených pro nejnáročnější aplikace.

Další LogiMAT ve Stuttgartu se bude konat 
od 10. do 12. března příštího roku. Zřejmě 
bude opět stát za to rezervovat si termín.

„DODAVATELÉ 
VYSOKOZDVIŽNÉ 

TECHNIKY SE 
HODNĚ ZAMĚŘUJÍ 
NA DIGITALIZACI.“
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PETR JIRSÁK
Odborný asistent, Fakulta podnikohospodářská VŠE

Moderní trendy v logistice výrobního průmyslu
Přednáška se bude zabývat rozborem současných trendů v logisti-
ce výrobního průmyslu, včetně automatizace a digitalizace.
  

Petr Jirsák je spoluautorem několika knižních publikací a řady odbor-
ných článků v odborně-populárních i vědeckých časopisech. Kromě toho 
přednáší na mezinárodních konferencích. Dále se věnuje pedagogické 
činnosti na VŠE a ve Švédsku na Jönköping International Business 
School. Zaměřuje se především na oblast predikce poptávky, materiálo-
vého plánování, warehousingu, distribuční strategie a v neposlední řadě 
také automatizaci a digitalizaci v supply chain managementu.

JAN BAJNAR
Business development manager CZ & SK

Řešení pro bezpečnost, optimalizaci procesu 
a úsporu nákladů v logistice
Prezentace je zaměřená na představení nejmodernějších trendů 
v oblasti videoanalýzy a její využití v rámci optimalizace logistických 
procesů. Řešení umožňuje klientům zjednodušit řízení celkového 
procesu s cílem efektivního snižování provozních nákladů.
 

Jan Bajnar pracuje ve společnosti Dallmeier více než tři roky. Má na sta-
rosti komunikaci mezi koncovým klientem v České a Slovenské republi-
ce a centrálou společnosti Dallmeier v Regensburgu. Důležitou součástí 
jeho práce je představit technologii a řešení uživatelům. Vystudoval 
Univerzitu Jana Palackého v Olomouci a v tuto chvíli žije v Ostravě.

FILIP PLEVAČ
Expert na digitalizaci

Trendy a reálné aplikace průmyslu 4.0
Aby hodnota vaší společnosti mohla stoupat, prochází postupnými 
přeměnami. V poslední době se jedná vyloženě o metamorfózu 
logistického světa, která ovlivňuje i další části businessu. Ukážeme 
si nejmodernější postupy a možnosti v digitalizaci fi remních logistic-
kých procesů, jejich přínosy i rizika spojená s implementací.
 

Filip Plevač působil sedm let jako úspěšný generální ředitel fi rmy Mora-
via Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekono-
miky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku 
v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Předtím zastával 
pozici generálního ředitele společnosti Koryna nábytek. Je absolventem 
VUT Brno, Fakulty strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů 
a robotiky, a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University.
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KALENDÁŘ PŘÍLOH V ROCE 2019
NÁZEV PŘÍLOHY VYCHÁZÍ DISTRIBUCE TÉMATA

Výrobní logistika 17. dubna SL 180 + EASTLOG pružnost a efektivita vnitřní logistiky, režim JIT/JIS,  skladování….

Omnichannel logistika 18. června SL 181 + Retail Business Mixer skladování, distribuce, objednávky ze sféry B2B i B2C, flexibilita a škálovatelnost skladů…. 

Logistika pro strojírenství 2. října SL 183 + LOG-IN CZ, MSV skladování a manipulace s těžkými břemeny, identifikace komponent, vyskladňování 
drobných dílů a nářadí…
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