
Strojírenství se dá rozdělit do pěti základních skupin: přesné strojírenství, 
lehké, střední a těžké strojírenství a investiční strojírenství. Lze říci, 
že Česká republika má zastoupení ve všech oblastech. O to důležitější 
je, aby země podchytila změny související s digitalizací výrob. Snad 
kromě těžkého strojírenství se totiž výrazně dotkne (a už dotýká) všech 
ostatních kategorií.

S klíči si 
nevystačíme
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VV polovině září letošního roku se stalo něco, 
co největší českou automobilku mělo „po-
tkat“ už dříve. Z výrobní linky v Kvasinách sjel 
první vůz, který má elektrický pohon. Zatím 
je to pouze v rovině hybri-
du – tedy spalovacího mo-
toru a akumulátoru, který 
při úsporné jízdě snese až 
60 kilometrů. Ale jednak je 
to první „vlaštovka“ a jed-
nak by měl již brzy následo-
vat plně elektrický „orel“. 

Projekt Škody Superb iV se připravoval půl-
druhého roku a participovalo na něm několik 
set lidí. Bez zajímavosti není, že automobilka 
vyškolila 5500 zaměstnanců v oblasti vyso-
konapěťových zdrojů elektřiny.

Ke změnám došlo také v konstrukci ka-
roserie. Oproti nejnovějšímu superbu se 
spalovacím motorem se například změnila 
zadní podlahová pasáž, kam byla uložena 
lithium-iontová baterie vyráběná v mlado-
boleslavském závodu. Dílčích úprav dosáhly 
také prahy, podélníky, příčníky nebo výztuhy 
tunelu. 

Když se mluví o elektromobilitě, často se 
zmiňuje, že bude potřeba méně dodávaných 
komponent, tedy potenciálně poklesne výkon 
dodavatelského průmyslu, který je v Česku 

velmi silný. Pokud srovnáme „standardního“ 
a hybridního superba, které jsou mj. mon-
továny v Kvasinách na stejné lince, čerstvá 
novinka si z hlediska intralogistiky vyžáda-

la 620 dalších čísel pro 
nové komponenty. Logis-
tika má navíc na starosti 
skladování a dopravu aku-
mulátorů v režimu ADR. 
Skladování každé baterie 
je monitorováno a vyhod-
nocováno termokamerou. 
Zatím se nejedná o vyso-

ké počty. Náběhová křivka nového modelu 
počítá s denním maximem 60 vozů, tedy 60 
baterií, nicméně současná praxe ukazuje, že 
hybridy neznamenají méně práce pro doda-
vatele ani pro logistiku. Za pár měsíců by měl 
být hotov plně elektrický vůz, opět to bude 
zajímavé srovnání. 

Stanislav D. Břeň

„Škodovka vyškolila 
5500 lidí v oblasti 
vysokonapěťových 
zdrojů.“

Hlavní partner přílohy: 

Partneři přílohy:

Přílohu v elektronické formě 
si můžete stáhnout na 
www.systemylogistiky.cz
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ELEKTŘINA SI VYŽÁDALA VÍCE 
AUTOMOBILOVÝCH DÍLŮ 
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hlavní sponzor přílohy:

ZAUTOMATIZACE 
MANIPULACE 
VE STROJÍRENSTVÍ POSTUPUJE, 
ALE NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY
Strojírenské firmy mají v současnosti k dispozici bezprecedentní množství 
nových technologií a nástrojů, které svými vlastnostmi a možnostmi rede
finují zavedené procesy, nástroje a obchodní modely. Právě demokratizace 
exponenciálních technologií otevírá široké pole působnosti pro digitalizaci 
a automatizaci. Z tohoto pohledu zůstává v podnicích stále mnoho nevy
užitého potenciálu pro optimalizaci činností a procesů a zvyšování jejich 
efektivity, agility a kvality.

Článek připravil Petr Neckař

Zavádění inteligentních prvků v průmyslu 
bude znamenat transformaci automatizace 
na strategii autonomizace zařízení, procesů 
a systémů. „Dnes známá autonomně řízená 
vozidla (AGV) se rozšiřováním kognitivních 
funkcí budou měnit na inteligentně řízená 
vozidla (IGV), která se budou nejenom au-
tonomně pohybovat v prostoru, ale i nezá-
visle plnit požadavky na přepravu materiálu 
a navzájem mezi sebou spolupracovat,“ říká 
Peter Bílik, smart industry solution designer 
společnosti ANASOFT.

DÍKY RŮSTU MEZD JE NÁVRATNOST 
RYCHLEJŠÍ
Hlavní překážkou pro automatizaci je nut-
nost opakujícího se procesu. Zjednodušeně 
řečeno, automatizovat činnost dává smysl 
jen v tom okamžiku, kdy se tato činnost opa-
kuje neustále dokola. „Ve výrobě to může 
být například automatizace logistických 
vláčků, tzv. milk run, kde nasazení auto-

 Bez tahání a pumpování

 Li-Ion baterie bez údržby – pouze 3 kg

 Automatická parkovací brzda

Kontaktujte naše zákaznické centrum: Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafi cká 622/2, 
108 00 Praha 10, tel.: 227 026 250, MT12a@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

Zaměstnanci vás 
budou milovat!

Léto pomalu končí… a my přinášíme mimořádně zvýhodněnou 
cenu MT12. Připravte vaše sklady na plný provoz a zvládněte 
s MT12 hravě všechny špičky.

Dokonale sehraný 
s čelními vozíky

Mimořádně jen 

za 39.900 Kč!

FOTO: STILL
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TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ 
PŘEKÁŽKY
Automatizace výrobních procesů je na výraz-
ně vyšší úrovni než v oblasti logistiky. Není 
neobvyklý obrázek, kdy mezi dvěma plně 
robotizovanými pracovišti převáží výrobky 
operátor za pomoci ručního vozíku. „Je to 
dáno zejména technologickým náskokem 
robotizace ve výrobě. V posledních letech 

již je ruční manipulace s materiálem stále 
častěji nahrazována automatickými vozíky,“ 
potvrzuje Aleš Hušek, logistics solution ma-
nager společnosti Toyota Material Handling 
CZ. Hlavní překážky automatizace manipu-
lace ve strojírenských firmách dělí na tech-
nické a ekonomické. „V technické oblasti 
často narážíme na nedostatek prostoru. Au-
tomatický vozík potřebuje kolem sebe více 
místa než tentýž stroj manuálně řízený. Bez-

„Automatizaci nahrávají 
i stále vyšší personální a provozní 

náklady“

 Rozvoj automatizace v logistice strojírenských firem přináší nejenom 
nedostatek zaměstnanců, ale také stále vyšší personální a provozní 
náklady na manipulaci s materiálem. Nejenom uspořené mzdy, ale 
i nižší servisní náklady, snížená spotřeba energie, minimalizace poško-
zení materiálu a vybavení provozů. To vše hraje roli. Umělá inteligence 
přinese další možnosti přizpůsobení se automatických strojů běžnému 
provozu. Naučí se vyhýbat nenadálým překážkám, přizpůsobovat trasu 
aktuálním podmínkám. Dnes stále ještě dokáže uklízečka vyřadit so-
fistikovaný systém z provozu tím, že nechá v uličce stát kbelík s vodou.

ALEŠ HUŠEK
logistics solution 

manager
Toyota Material 

Handling CZ

matického tahače přináší snížení personál-
ních nákladů a zvýšení spolehlivosti celého 
procesu zásobování výrobních linek. Tento 
typ vozíku máme aktuálně nasazen i u auto-
motive zákazníka v Brandýse nad Labem,“ 
uvádí Pawel Byczkowski, projektový inženýr 
pro automatizaci z firmy Jungheinrich (ČR). 
Pro strojírenství je zajímavá i automatizace 
samotných skladů, ze kterých se vychystá-
vá pro výrobu. Například pro drobné zboží 
se v řadě provozů osvědčily vertikální vý-
tahové systémy, díky kterým jsou drobné 
komponenty do výroby bezpečně uloženy 
a v případě potřeby rychle k dispozici ob-
sluze, která navíc nemusí nikam chodit, 
ale naopak zboží je jí dopraveno přímo pod 
ruku. „Boom automatizace již pozorujeme 
a v posledních letech nabral určitě spád 
kvůli nedostatku pracovních sil, ale i růstu 
mezd, díky kterým je návratnost investic do 
automatických systémů výrazně rychlejší. 
Mimochodem, ve vícesměnných provozech 
je aktuálně návratnost investice do auto-
matického vozíku i kratší než jeden rok,“ 
doplňuje Pawel Byczkowski.
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pečnostní scannery zkrátka potřebují kolem 
sebe tzv. vidět. V ekonomické oblasti se potý-
káme s nízko nastavenou hranicí návratnos-
ti investice. Mnoho především zahraničních 
fi rem akceptuje pouze návratnost investice 
do dvou let. Toho můžeme docílit s automa-
tickými vozíky jen ve čtyřsměnném provozu,“ 
vysvětluje Aleš Hušek. Investice do plně au-
tonomní manipulační techniky zvažuje stále 
více uživatelů. V řadě fi rem však k automa-
tizaci zatím nepřistoupili. „Mrzí mě to, ale 
zatím jsem neměl možnost autonomní vozíky 
potkat naživo v nějakém skladě. Když jsem 
se svých zákazníků při vybavování nových 
skladů na tyto vozíky ptal, zda je také zva-
žovali, většinou se mi dostalo odpovědi, že 
ano, že o nich vědí, ale že jsou to pro ně moc 
velké investice,“ říká Michal Baier, obchodní 
zástupce společnosti PROMAN, a pokračuje: 
„Nechci být pesimista, ale nemyslím si, že by 
se chystal nějaký velký boom v této oblasti. 
Když tak procházím ty 
sklady, spíš si říkám, že 
jsme přímo v boomu pří-
livu lidské pracovní síly 
z východu.“

A ještě jedna zkušenost: 
„V současné době máme 
objednány projekty za 
více než 160 mil. Kč na automatické skla-
dy, jeřáby, plošiny, přesuvny a jiné. Podíl au-
tomatizace rok od roku stoupá. Největšími 
překážkami v současné době není ani tak 
cena automatizace, ale především zajištění 


bezpečnosti osob kolem automaticky pracu-
jících zařízení a dále zvyšující se nároky na 
odbornost servisních pracovníků dané tech-
niky,“ myslí si Jaromír Tlustý, obchodní ředitel 
společnosti NOPO ENGINEERING.

NĚKDE JE LEPŠÍ OPTIMALIZACE 
ČINNOSTÍ
Jak jsme již předeslali, automatizace se vy-
platí tam, kde je vysoká obrátka zboží a stan-
dardizované opakující se procesy. „Obvykle 
jde o automotive fi rmy, které vyrábějí velké 
série a do automatizace se jim vyplatí inves-
tovat. Některé fi rmy jsou ve starších výrob-
ních či skladových halách s nízkými stropy, 
což zase není vhodné pro výškové automa-
tické sklady. Taktéž podlaha musí splňovat 
určité parametry. Je rovněž potřeba zavést 

standardní obaly, pře-
pravní jednotky, které 
si vyžadují dopravníky, 
zakladače či roboty,“ 
podotýká Marian Gono, 
jednatel společnosti SSI 
Schäfer Systems Inter-
national. Podle jeho slov 
jsou případy, kdy zkrátka 

žádná automatizace nebude vhodná, pro-
tože interní procesy fi rmy jsou různorodé. 
V těchto případech je vhodnější optimali-
zace pracovních činností. „Ve skladování ve 
strojírenských fi rmách vidím prostor v AGV 

„AUTOMATIZACE VE 
STROJÍRENSTVÍ NEZAŽÍVÁ 

BOOM, ALE JDE O POSTUPNÝ 
NEZVRATITELNÝ PROCES.“

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY

PROMAN, s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim  |  tel.: +420 469 622 279  |  proman@proman.cz  |  www.proman.cz

...od historie k současnosti

Srdečně Vás zveme na  

Mezinárodní strojírenský  
veletrh v Brně  

7. - 11. 10. 2019
v pavilonu A2, stánek 012. 

 

Společně oslavíme 25. výročí firmy  

a představíme nové produkty.

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY
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vozících, robotech a automatických zakla-
dačích,“ konstatuje Marian Gono. Najít ve 
starších halách s nízkými stropy potřebný 
prostor pro manipulátory, roboty či dopravní-
kové systémy bývá výrazně složitější. „Navíc 
jsou s tím spojeny vyšší náklady na realizaci, 
často nadto bývá nutná krátkodobá odstáv-
ka výroby,“ sděluje František Vymazal, ředitel 
fi rmy LOGSYS.

Podívejme se na další zkušenost z praxe: 
„Boom poptávky po automatizaci již za-

znamenávám, právě v souvislosti s nedo-
statkem zaměstnanců a zvyšující se cenou 
práce. Velmi často jde ale o hašení vzniklé 
situace, kdy fi rmy chápou, proč automatizaci 
potřebují, ale nevědí přesně, jak má pomo-
ci. Opravdu utěšenou návratnost a konku-
renční výhodu přinese automatizace jedině 
tehdy, zapadá-li do konceptu strategického 
vývoje společnosti,“ míní Bohumil Tejnický, 
solution design manager společnosti Kardex 
Remstar. Doplňuje, že umělá inteligence mi-
nimálně v oblasti automatizovaného skla-

dování již funguje a počítá se s jejím dalším 
rozšiřováním, například pro automatické 
transfery zboží podle předpokládané obrát-
kovosti, defragmentace skladů s odhadem 
na předpokládaný provoz, plovoucí implicitní 
skladované množství v jednotce i objednávky 
pro doplnění nebo plánování zdrojů pro od-
hadovaný provoz.

„V oblasti automatizace manipulace 
se ve strojírenství situace zlepšuje“

Situace v oblasti automatizace manipulace ve strojírenských fi rmách, 
a nejen v nich, se každým rokem zlepšuje, není to skoková záležitost, 
ale pozvolný vývoj. Jednou z významných překážek automatizace a ro-
botizace logistiky je to, že se při návrhu přepravních obalů nezohled-
ňují potřeby automatizace, tedy možnost jednoduše a stabilně s obaly 
manipulovat, a rovněž unifi kace velikostí. V praxi se setkáváme s tím, 
že se používá velké množství rozličných formátů přepravních obalů na-
vržených pro ruční manipulaci, které ovšem nemusí být vždy vhodné.

JIŘÍ BAŽATA
sales manager

FANUC Czech

Jakou plánujete 
automatizaci 
ve vaší fi rmě?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m



hlavní sponzor přílohy:

P

NEJVĚTŠÍM TRHEM PRO STROJÍRENSKÉ FIRMY JE 
STÁLE NĚMECKO

V současnosti je největším trhem pro české strojírenské fi rmy stále Němec
ko, ale změnil se charakter strojírenských výrobků. Dříve se z České repub
liky vyvážely polotovary určené k dalšímu zpracování či montáži, postupně 
se ale technologie a knowhow přesunuly k nám a probíhá zde kompletní 
výroba s vyšší přidanou hodnotou.

Článek připravil Petr Neckař

Po České republice a po Evropě se strojíren-
ské celky přepravují po silnicích, železnici 
nebo řekách, na další kontinenty pak po 
moři nebo letecky. To je dáno hlavně rozmě-
ry a vahou zásilky. U silniční přepravy se musí 
brát ohledy na nosnost mostů nebo šířku ko-
munikace, u železniční přepravy jsou limitem 
především rozměry železničních tunelů, a tak 
šířka zásilky většinou nesmí přesáhnout tři 
metry. „Na řece náklad nepřekáží běžnému 
provozu, trasa není limitována tunely a mosty, 
není potřeba manipulovat s dráty vysokého 
napětí a podobně, na druhou stranu je nutné 

počítat s faktorem sucha, někdy se na dosta-
tečnou výši vodní hladiny musí čekat i týdny. 
Náš hlavní tok Labe bývá speciálně v letních 
měsících bohužel splavný jen sporadicky,“ 
říká Pavel Trnka, manažer nadrozměrných 
přeprav společnosti DB Schenker.

VĚTŠÍ DŮRAZ NA BEZPEČNOST
Aktuálním trendem je fl exibilita a individuální 
řešení na míru. Pokud například klient čeká 
na zásilku, kvůli které v továrně stojí výroba, 

BYLI JSME PŘI ZAHÁJENÍ 
VÝROBY ŠKODA SUPERB IV. 
VÍCE FOTEK NA
FB.COM/SYSTEMYLOGISTIKY



9Logistika 
ve strojírenství

je nutné zvolit rychlejší, i když dražší způsob 
přepravy. Stále více se dbá na bezpečnost jak 
zboží, tak i lidí, kteří se kolem přepravy pohy-
bují. V rámci přeprav jsou pak více a častěji 
vyžadovány výkresy, tedy instrukce se speci-
fikací fixačních a manipulačních bodů. Už ne-
stačí mít je pouze vyznačené na zboží, ale jed-
notlivé terminály, rejdaři a další chtějí toto vše 
vědět dopředu. „Při využití námořní přepravy 
RO-RO je dnes již prakticky nutností, aby byl 
možný tzv. přímý přístup ke zboží pro řádnou 
fixaci. Nestačí již zboží zabezpečit pouze bali-
cí jednotkou, což je většinou dřevěná bedna. 
U přeprav těžkých kusů, vše zhruba nad 50 
tun, se čím dál více zpřísňují požadavky na 
analýzu mostů na trase. To se celoevropsky 
velmi zpřísnilo po loňské katastrofě při pádu 
mostu v Itálii i přesto, že se to konkrétně ne-
týkalo aktuální přepravy těžkého zboží,“ uvádí 
Pavel Trnka. Například společnost GEFCO ne-
dávno přepravila nadměrný náklad v podobě 
lisovacích strojů pro producenta automobilů 
z Číny a Koreje na Slovensko. „Požadavky zá-
kazníků jsou v oblasti strojírenství podobné 

jako v jiných odvětvích. Pokud jde například 
o rychlost doručení, zákazníci z oblasti strojí-
renství využívají např. službu, kde je garanto-
vána reakce na poptávku do 30 minut v kte-
rýkoli den a hodinu, a zásilku je tak možné 
vypravit nejbližším letem, případně speciál-
ním letadlem. Některé zá-
silky putují tzv. RFS (Road 
Feeder Service), kdy je my 
vypravujeme jako letecké 
se všemi dokumenty přímo 
z Prahy či Bratislavy, ale le-
tecký přepravce je v první 
fázi dopravuje speciálními kamiony na velká 
letiště, jako jsou Frankfurt či Amsterdam, 
odkud již pokračují vzduchem do cílové des-
tinace,“ popisuje Tomáš Brada, marketing & 
communication manager společnosti GEFCO 
ČESKÁ REPUBLIKA.

VZDUCHEM LÉTAJÍ PROTOTYPY
Distribuce ze strojírenských firem míří jed-
noduše přímo k zákazníkům z oboru ener-
getiky, elektroniky, automatizace, budování 
infrastruktur, hydrauliky, pohonů a dopravy. 
Mimo Německo jsou nejdůležitějšími trhy 
tradiční západní ekonomiky Evropy, jako je 
Francie, Velká Británie a celá Skandinávie, 
a samozřejmě také Čína. „Co se mezikon-
tinentální přepravy strojírenských výrobků 
týče, nejčastěji probíhá po moři, ale vyžadu-
je-li zákazník kratší čas, je možno zvolit na 
relaci Evropa–Asie i železniční přepravu.

Při přepravách je důležité i vhodné balení.
FOTO: TART

Jak řešíte přepravy 
strojírenských 

celků vy?
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„TRENDEM JE FLEXIBILITA 
A INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ 

NA MÍRU.“

Letecká přeprava hraje důležitou roli při velmi 
krátkých dodacích lhůtách nebo v případech, 
kdy by technologie přepravovaného produktu 
mohla být při námořní přepravě poškozena 
vlhkostí, vibracemi, přetížením atd.,“ podo-
týká Jan Polter, obchodní a marketingový ře-
ditel společnosti DACHSER Czech Republic. 
Letecká přeprava se volí i v případech, kdy by 
hrozilo riziko krádeže, případně když se ně-
které věci přepravují v režimu utajení (např. 
prototypy).

JEDNOZNAČNÝ TREND: 
JEDEN DODAVATEL
Naprosto jednoznačným trendem v oblasti 
přeprav strojírenských celků je, aby komplet-
ní službu zajistil jeden dodavatel – včetně 
nakládky a fixace, proclení, cargo pojištění 
a samotné přepravy na obou stranách světa, 
protože zákazník tím má zjednodušenou si-
tuaci při trackingu své zásilky a i v případě 
reklamace pak odpadají spory při předávce 
zásilky z jednoho dodavatele na druhého. 
„Zvyšuje se také tlak na kvalitu obalů, které 
musí vydržet několik manipulací. Společně 
se zákazníky ze strojírenství tedy navrhu-
jeme, jak zásilky zabalit, učíme je, jak je 
správně označit a podobně. Jsou-li rozměry 
nadlimitní tak, že neprojdou silniční sítí, na-
bízí se jako možné řešení vnitrozemská vodní 

přeprava do přístavů Ham-
burk nebo Antverpy, která 
však kvůli suchým létům 
v poslední době naráží na 
nízký stav vody,“ potvrzuje 
Jan Polter.

„Vyšší tlak na 
přesnost dodání 
a komunikaci“

Zvýšil se tlak na přesnost dodání a komu-
nikaci se zákazníkem na poslední míli, kde 
i on potřebuje optimalizovat svůj výrobní 
proces. A samozřejmě, jako v jiných oblas-
tech, i v logistice strojírenských výrobků 
se hledají úspory – časové i peněžní, takže 
dochází k prověřování různých tras a tlaku 
na logistické dodavatele při výběrových 
 řízeních.

JAN POLTER
obchodní 

a marketingový 
ředitel

DACHSER Czech 
Republic
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OUTSOURCING LOGISTIKY 
ZNAMENÁ ODPOVĚDNÝ SVAZEK
Vyčlenění logistických činností ze strojírenského podniku není v součas
nosti zřídkavým jevem. Společnost se tak může soustředit na svůj „core 
business“, jímž je výroba, a odpovědnost předává poskytovateli logistic
kých služeb. Strojírenské firmy se pro outsourcing logistiky rozhodují třeba 
i tehdy, když si nemohou dovolit investice do vlastního logistického řetězce, 
nemají kapacitu, dostatečnou plochu, techniku či personál.

Článek připravil David Čapek

F
a marketingový ředitel společnosti  DACHSER 
Czech Republic. Najmout si dodavatele zna-
mená nižší fixní náklady na logistiku, než 
jsou ty vlastní. Kromě toho dostane strojí-
renská firma od svého logistického provide-
ra k dispozici výhody skladového systému 
(WMS) a přepravního systému (TMS) i celou 
logistickou síť.

Firmy si mohou zvolit outsourcing jednotli-
vých částí nebo kompletní logistiky. „To jim 
přináší nejen úsporu přímých i nepřímých 
nákladů, např. náklady na pořízení techniky, 
provoz budov, personální náklady, ale také 
dalších prostředků, které by vynaložily, kdyby 
jednotlivé procesy realizovaly zvlášť,“ vysvět-
luje Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti 
DB Schenker. Zákazníci tím získají i úsporu 
času a mohou se více věnovat svému pod-
nikání. Logističtí provideři pro ně v případě 
zájmu zajišťují i další doprovodné služby, jako 
je celní odbavení nebo instalace exponátů 
na veletrzích.

KNOW-HOW  
A ZNALOST SPECIFIK
„Přenesení logistických činností na provide-
ry přináší především logistické know-how – 
logistiku dostane na starosti specialista na 
logistické procesy, který navíc zná podobná 
specifika z ostatních strojírenských provozů 
svých zákazníků,“ uvádí Jan Polter, obchodní 

„Různé formy 
outsourcingu 

logistiky“

 Záleží na tom, co si firma od outsourcin-
gu slibuje. Někdy to může být jen vyřešení 
dočasných problémů, např. nahromadění 
výroby, dočasný nedostatek vlastní plochy, 
dostavba vlastních prostor nebo sezon-
ní špička. Z naší praxe se většinou jedná 
o trvalé řešení, kdy výroba, sklad materiá-
lu nebo výrobků už přeroste možnosti zá-
kazníka. Také se stává, že zákazník získá 
nový projekt v zahraničí a potřebuje pomoci 
s přepravami do Evropy nebo dál do světa, 
se kterými doposud neměl zkušenost. Do 
třetice může být outsourcing logistiky stra-
tegické řešení koncernu, který se rozhod-
ne v České republice založit sklad, výrobu 
nebo obchod – v tu chvíli se v podstatě vždy 
logistika outsourcuje.

TOMÁŠ 
HOLOMOUCKÝ

ředitel
DB Schenker

FOTO: red
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Na trendy spočívající v globalizaci a stále 
rostoucí nároky na správu dodavatelských 
řetězců poukazuje Miroslav Pudil, generální 
ředitel společnosti Kühne + Nagel ČR. „Re-
gionální přepravy se propojily s těmi globál-
ními, mezinárodní obchod je stále složitější 
a vyžaduje větší odborné znalosti místního 
trhu v oblasti řízení dopra-
vy,“ upozorňuje a zmiňuje 
i zpřísňující se regulatorní 
požadavky v cílových zemích 
s nutnou znalostí místních 
pravidel. Existuje zvyšující 
se potřeba logistických spe-
cialistů s hlubokou odbornou znalostí trhu, 
destinací a procesů. I samotné skladování 
zboží dnes vyžaduje dodržování daleko přís-
nějších pravidel a bezpečnostních předpisů, 
než tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

VZTAH PODOBNÝ  
MANŽELSTVÍ
Úskalí představují krátkodobé outsourcin-
gové kontrakty, které logistickému provi-
derovi neumožňují investovat do řešení na 
míru nebo do automatizace, podotýká Jan 
Polter. Kvalitní obchodní vztah připodobňu-

je ke sňatku: „Správný outsourcing je jako 
svatba – kvalitní svazek vyžaduje otevřenost, 
komunikaci, sdílení svých plánů a představ, 
společné plánování budoucnosti, společné 
řešení problémů a schopnost spolu se z nich 
poučit.“

Na počátku spolupráce se 
zákazníkem dodavatel slu-
žeb zpracovává podrobnou 
logistickou analýzu. „Nej-
dříve zmapujeme stávající 
logistickou síť, definujeme 
slabá místa a oblasti pro 

zlepšení, přineseme návrh řešení a podporu 
při rozhodování. Následně navrhneme opti-
mální řešení, které by splňovalo dlouhodobé 
požadavky zákazníka,“ přibližuje osvědčený 
postup Tomáš Holomoucký s tím, že ze strany 
logistického providera je zásadní důkladná 
znalost oboru a rozsáhlé zkušenosti s projek-
tovým řízením.

„Nutností je vzájemné nastavení procesů 
a systému kvality a bezpečnosti, protože 
provider umí integrovat jednotlivé kroky do 
dodavatelského řetězce,“ komentuje princi-
py spolupráce Miroslav Pudil. Stále důležitěj-
ší, ba v dnešní době již prakticky nezbytné, je 
propojení informačních systémů zákazníka 

a providera. Externí poskytovatel logistických 
služeb má znát interní procesy společnosti, 
jako jsou přebírání zboží z výroby, skladová-
ní, handling, výdej, paletizace, obchodní pod-
mínky nebo fakturace. „Například v oblasti 
automotive by měl externí partner umět na-
bídnout široké portfolio komplexních služeb 
a optimalizované procesy každého článku 
logistického řetězce,“ dodává Miroslav Pudil.

Jaké klady 
a zápory má 

z vašeho pohledu 
outsourcing 

 logistiky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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„NAJMOUT SI 
DODAVATELE ZNAMENÁ 
NIŽŠÍ FIXNÍ NÁKLADY.“

„Znalost výroby 
ze strany providera 

je výhodou“

Každá (nejen strojírenská) výrobní společ-
nost musí mít jasno o svých celoročních 
nákladech na logistiku, interních zdrojích 
a strategickém plánu nejen na rok dopře-
du. U krátkodobých projektů je posuzování 
a výběr poskytovatele externích logistic-
kých služeb jednodušší: ať už jde o sezon-
nost, velké výkyvy ve výrobě, poklesy odby-
tu, pravidelně se opakující projekty apod., 
je vhodnější jistě zvolit i jednorázová řešení 
na dobu určitou. Ovšem je vhodné zvolit ta-
kového providera, který vás jako firmu již 
dobře zná, protože případné komplikace již 
předem očekává. Zná i váš výrobní program 
a produkty, které mohou mít různá omezení 
při skladování a přepravě.

MIROSLAV PUDIL
generální ředitel

Kühne + Nagel ČR

FOTO: Kühne + Nagel
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PŘÍKAZEM DNE JE 
INTEGRACE SYSTÉMŮ A KVALITA DAT

Provázanost informačních technologií a strojírenské produkce spolu s postupující digitalizací výrob
ních procesů je notoricky známou skutečností. Za klíčový požadavek dneška lze považovat vysokou 
úroveň integrace IT systémů pro výrobu, skladování a celkové řízení podnikových zdrojů. Významnou 
roli pak sehrávají i kvalitní data a jejich optimální využití včetně efektivních datových přenosů.

IInformační toky ve strojírenství, jež jsou vázá-
ny na skladování, manipulaci nebo dopravu 
komponent či hotových výrobků, se vyznačují 
řadou specifi k. Na prvním místě lze zmínit 
úzkou provázanost vývoje a výroby. Jak uvádí 
Roman Žák, předseda představenstva společ-
nosti Aimtec, design se obzvláště u zakázko-
vých výrob mění „za pochodu“, a proto je dů-
ležitá vysoká úroveň integrace PLM (Product 
Lifecycle Management neboli řízení životního 
cyklu výrobku), ERP systému (Enterprise Re-
source Planning čili plánování podnikových 
zdrojů) a MES (Manufacturing Execution 
System, tj. výrobní informační systém). „Další 
související výzvou je kvalita kmenových dat, tj. 
kusovníků a technologických postupů, která 
má zcela kritický dopad na evidenci zásob 
a na plánování výroby. Každá fi rma zde musí 
zvážit zavedení zjednodušených tzv. montáž-
ních kusovníků, které výrazně zjednodušují 
evidenci,“ doporučuje Roman Žák. Právě jed-
noduchost je podle něj správnou cestou.

Pokud jsou v pořádku data, je třeba zajistit 
plynulou synchronizaci toku materiálu, kom-
ponent a polotovarů tak, aby dorazily na mon-
táže v JIT (just in time), tedy přesně určeném 
čase. Roman Žák pokračuje: „Samostatnou 
disciplínou je tzv. kitování, kde jsou vychys-
távány k sobě patřící skupiny komponent. 
Zde digitalizace výrazně pomáhá, například 
i s fi nální online vizualizací.“ Pro řízení výroby 
a obslužné logistiky je pak zásadní přehled 
o aktuálním stavu rozpracovanosti v reálném 
čase, a to nejen na úrovni odvádění jednot-
livých operací, ale například i přehled o ak-
tuální lokaci daného konkrétního kusu polo-
tovaru. Proto nabývají značného potenciálu 
nové technologie, jako je třeba LBS (Location 
Based Services – služby pro určení polohy).

NÁROKY STÁLE ROSTOU
Jakým stěžejním výzvám jsou fi rmy v oboru 
vystaveny? „V dnešní době čelí strojírenské 
podniky hlavně požadavkům odběratelů,“ do-
mnívá se Tomáš Solnický, obchodní konzul-
tant specialista ve společnosti EPRIN. Doba 
se stále zrychluje, na omyl není prostor, 

FOTO: ŠKODA AUTO

skrytý odkaz.

www.yale.cz
267 090 140.

Článek připravil David Čapek
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a pokud se stane, zpravidla s sebou nese fi -
nanční penalizaci. „Společnosti tedy investují 
do IT pro zrychlení procesů a předávání infor-
mací, návaznosti technologií mezi sebou, aby 
zbytečně nečekal jeden segment výroby na 
ten druhý a také kvůli eliminaci lidské chyby. 
V neposlední řadě investují i do systémů pro 
zlepšení lokalizace, jako je RTLS. Pomocí této 
technologie lze jednoduše sledovat pohyb 
palet, výrobků, vysokozdvižných vozíků, a to v 
reálném čase tak, aby se celkově zefektivnila 
expedice,“ vysvětluje Tomáš Solnický.

BEZ WMS TO NEPŮJDE
Kdo se chce v současnosti někam posunout 
a být konkurenceschopný, potřebuje mít ná-
stroje k rychlému rozhodování, míní Lukáš 
Gröger, projektový manažer a konzultant ve 

společnosti Jukl consulting. Bez systémů, 
jako jsou WMS (Warehouse Management 
System, tedy systém pro řízení skladu), APS 
(Advanced Planning and Scheduling neboli 
pokročilé plánování výroby) či již zmíně-
ný MES, to dost dobře nejde. Ovšem najít 
vhodný nástroj na efektivní řízení skladu 
nebo výroby není jednoduché a mnozí, kteří 
to zkoušeli v minulosti, mohou mít špatné 
zkušenosti. Lukáš Gröger v dané souvislosti 
podotýká: „Bez dat a jejich vyhodnocování 
v patřičných systémech to dnes půjde pouze 
obtížně. Nástroje, které dokážou dnes vyře-
šit velkou většinu situací, existují, na druhou 
stranu je ale mnoho fi rem stále přesvědče-
no, že lépe to za ně neudělají.“ S tím pak 
podle něj souvisí fi nanční stránka. Jestliže 
ze strany fi rem není pochopení využitelnos-
ti zpracovávání nasbíraných dat, chybí také 
chuť do příslušných nástrojů investovat.

„Funkční plánování 
výroby je dřina“

Největší výzvou je zcela jednoznačně plá-
nování výroby. Skutečně funkční plánování 
je většinou výsledek několikaleté dřiny, za-
čínající u správy kmenových dat, například 
se zavedením tzv. montážních kusovníků, 
a končící několikaměsíčním laděním pro-
cesu vlastního plánování. V mezičase je 
pak třeba vyřešit opravdu přesnou evidenci 
rozpracovanosti a on-line přehled o situaci 
na pracovištích, související s nasazením 
MES a WMS orientovaných na strojařinu. 
Tím mám na mysli sledování rozpracované 
výroby na úrovni manipulačních jednotek, 
a to i v případě, že je zásoba zrovna „vydaná 
na zakázce“.

ROMAN ŽÁK
předseda 

představenstva
Aimtec

INZERCE

skrytý odkaz.
Yale je 

skrytý odkaz.
Yale je 

skrytý odkaz.skrytý odkaz.

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

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

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

Jakým hlavním 
výzvám z pohledu 

IT čelí strojírenské 
 podniky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m
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S rostoucí měrou automatizace bude v českých strojírenských firmách ještě bezpečněji, než je 
tomu teď. Předpokládá se, že v budoucích letech bude v provozech více automatů, což znamená 
více bezpečnosti. Očekává se také, že v halách bude jezdit více tahačů, tedy méně vidlicových 
vozíků, což se také projeví ve vyšší bezpečnosti. Tento trend je zřejmý už nyní a je otázkou, jak 
rychle bude postupovat.

Článek připravil Petr Neckař

BOOM AUTOMATIZACE  
BUDE MÍT VLIV NA VYŠŠÍ BEZPEČNOST PROVOZŮ

SStrojírenské podniky využívají různé typy 
manipulační techniky. Dá se říci, že v růz-
ných provozech najdeme všechny existující 
typy. Každý vozík má svá specifika z hledis-
ka rychlosti, velikosti, hmotnosti, účinnosti 
brzdění, způsobu přepravy nákladu, pracuje 
s nákladem v různých výškách. Z toho vyplý-
vají různá rizika pro chodce. Nejbezpečněj-
ší je bez diskuse automatická manipulační 
technika.

POMÁHAJÍ TECHNICKÉ INOVACE
Tlak na bezpečnost provozu je obrovský na-
příč odvětvími a bez ohledu na velikost firmy. 
Zejména pak ve výrobních a strojírenských 

Optické výstražné zařízení promítá 
na podlahu za vozíkem velký červený 
výstražný trojúhelník, což naznačuje 
chodcům a dalším řidičům, že se vozík 
pohybuje v jejich blízkosti, takže mohou 
včas reagovat na jeho přítomnost.
FOTO: Petr Neckař

provozech, kde je většinou málo místa a pro-
stor je vzhledem k velkému množství strojů 
a zařízení méně přehledný, je vhodné využívat 
moderních technologií, které zvyšují bezpeč-
nost pracovníků i dalších osob. „Bezpečnost-
ní inovace spojené s manipulační technikou 
se zaměřují především na aktivní zamezení 
srážce vozíku s osobou, dalším vozíkem, pří-
padně pevnou překážkou. Například systém 
zoneCONTROL se stará o to, že když je každý 
člověk pohybující se skladem či výrobou vyba-
ven malým vysílačem, tedy čipem, stejně jako 
každý vozík, řidič vozíku je upozorněn, pokud 
se v kolizním směru vyskytují osoby či další 
vozíky,“ specifikuje konkrétní bezpečnost-
ní řešení Michal Tjunikov, vedoucí prodeje 
servisních služeb společnosti Jungheinrich 
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(ČR). Lze přitom nastavit různé reakce vozí-
ku – od prostého upozornění přes zpomalení 
až po kompletní zastavení vozíku. Stejně lze 
označit ve skladu nebezpečná místa, jako 
jsou průjezdy mezi halami, nepřehledné 
 křižovatky a podobně. „Manipulační techni-
ka je z hlediska bezpečnosti stále dokonalej-
ší. Může být opatřena celou řadou systémů. 
Kromě toho naši odborníci ve fi rmách v rámci 
řešení Linde Safety Scan účinně minimalizují 
potenciální bezpečnostní rizika, která mohou 
nastat v pracovním prostředí, jen tím, že od 
nich fi rma získá komplexní nezávislý po-
hled na bezpečnost konkrétního provozu,“ 
 vysvětluje Martin  Petřík, vedoucí marke-
tingu společnosti Linde Material Handling 
Česká republika.

Manipulační technika s elektrickým poho-
nem se pohybuje velmi tiše, ale dnes bývá vy-
bavena celou řadou technologií, které na její 
přítomnost chodce výrazně upozorňují. „Jde 
o klasická světla, majáky, různá modrá svět-
la, červená světla nebo červené zóny podél 
vozíku. Ve vybraných zónách může dojít k au-
tomatickému zpomalení vozíku nebo fi rmy 
rovnou nevyužívají maximální rychlost vozí-
ku, ale využívají možnost nastavení rychlosti 
nižší,“ doplňuje Jaroslav Míka, konzultant 
logistických řešení společnosti Toyota Ma-
terial Handling CZ. Každopádně je zřejmé, 
jak jsme předeslali, že k vyšší bezpečnosti 
přispívá i automatizace. „Sledujeme nárůst 
využití automaticky řízených přepravních 
systémů. Naším zástupcem je LEO Locative. 
Jezdí a převáží zboží v místech, kde je pohyb 
lidí z bezpečnostních důvodů minimální. Je 
také opatřen senzory proti nárazu,“ popisuje 
Tomáš Hondl, project manager společnosti 
BITO skladovací technika CZ.

ZNAČENÍ MUSÍ 
ODPOVÍDAT PROVOZU
Výraznou roli v oblasti bez-
pečnosti pohybu hraje samo-
zřejmě také plošné vyznače-
ní cest pro pěší i techniku. 
„Vždy se řeší, jak nejlépe 
vymezit jednotlivé koridory, ale zároveň ne-
omezit daný provoz. Za poslední roky se na 
trhu uchytila řada opatření, která napomá-
hají k bezpečnosti, přičemž světelná pod-
lahová signalizace je asi tou nejviditelnější. 
Nicméně stále platí, že opatrnost lidí vždy 
postupem času klesá a zvyknou si v zásadě 
téměř na všechno. Proto je důležitá neustálá 
aktualizace v daných provozech, aby značení 

vždy odpovídalo současnému provozu a jeho 
potřebám,“ zdůrazňuje Jiří Janouš, jednatel 
společnosti J. A. CLEAN. Doplňuje, že v násle-
dujících letech určitě dojde k dalším inova-

cím, ale riziko úrazů na pra-
covišti zcela nezmizí nikdy.

Podmínky chodců nebo pě-
ších pracovníků v provozech 
se neustále zlepšují a je 
nutné, aby tomu tak bylo 
i nadále. „Kvůli nedostatku 
pracovníků v pozicích mani-
pulantů nebo nekvalifi kova-
ných dělníků se v provozech 
pohybují i zaměstnanci, kteří 

nemají kulturu bezpečnosti tak zažitou a je 
nutné při jejich zaměstnávání a školení tento 
fakt zohlednit. Současně se zvyšují nároky 
na efektivnost a produktivitu práce na všech 
úrovních,“ uvádí  Jaroslav Míka.

Je bezpečnost 
pohybu ve vašem 
provozu opravdu 

dokonalá?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m

„NĚKDO DO 
BEZPEČNOSTI 

INVESTUJE JEN TO, 
CO MU UKLÁDÁ ZÁKON, 

NĚKDO I NAD RÁMEC 
ZÁKONA.“

VÍCE LIDÍ, NEBO 
AUTOMATIZACE? 

FM zkouší inovace. Nenechte 
si ujít další novinky

Sledujte zpravodajství 
na www.systemylogistiky.cz

„Čím větší fi rma, 
tím větší důraz 
na bezpečnost“

Jak jsou na tom české strojírenské fi rmy 
s bezpečností v provozu? Podle mých zkuše-
ností bych to rozdělil na dvě skupiny. První 
skupinou jsou menší fi rmy, které podle mě 
bezpečnost zatím moc neřeší. V mnoha ta-
kovýchto fi rmách vás pustí do provozu snad 
i v sandálech a v tílku. Druhou skupinou 
jsou střední a velké fi rmy. V nich už se na 
bezpečnost dbá mnohem výrazněji. Obecně 
se dá říct, že čím větší fi rma, tím je větší 
důraz na bezpečnost. U těch opravdu nej-
důslednějších fi rem vás na pět minut posadí 
k videu, kde zhlédnete bezpečnostní video, 
potom podepíšete protokol o zhlédnutí, vy-
baví vás helmou, ochrannými brýlemi, pláš-
těm, botami s ocelovou špičkou a až potom 
vás pustí do provozu.

MICHAL BAIER
obchodní 
zástupce
PROMAN
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V BRNĚ SE LETOS USKUTEČNÍ I VELETRH 
TRANSPORT A LOGISTIKA

Hlavním tématem Mezinárodního 
strojírenského veletrhu, který se 
v Brně bude konat ve dnech 7.–11. 
října, je Průmysl 4.0 a digitální to
várna, tedy digitalizace výroby, je
den z hlavních směrů inovačního 
procesu. V roce 2019 se souběžně 
s MSV konají i veletrhy Transport 
a Logistika a Envitech. Zvýrazně
ným tématem veletrhu Envitech je 
cirkulární ekonomika – nakládání 
s materiálními zdroji. Jde o trend, 
který je jednou z prioritních oblas
tí udržitelného rozvoje – adaptace 
průmyslu a obchodu se bude ubírat 
právě tímto směrem.

Článek připravil Petr Neckař

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 
Transport a Logistika je významný oborový 
veletrh ve střední Evropě. Koná se v lichých 
letech společně s Mezinárodním strojíren-
ským veletrhem, což vytváří potenciál pro 
navázání nových kontaktů a obchodů. Za-
stoupeny jsou takřka dvě stovky vystavovate-
lů, z toho čtvrtina zahraničních. S prioritním 
zájmem o tento veletrh přichází asi 16 000 
odborných návštěvníků. Zastoupeny budou 
fi rmy ze všech klíčových oblastí strojírenské-
ho a elektrotechnického průmyslu a také 
z logistiky.

OČEKÁVÁNÍ: KONTAKT SE ZÁKAZNÍKY
MSV se již potřetí bude účastnit, tentokrát 
v rámci expozice Packaging Live, fi rma Kli-
masoft RobotiCS. „Za cíl máme přiblížit 
široké veřejnosti možnosti a trendy auto-
matizace balicích procesů. V lince budou in-
stalované jak konvenční průmyslové roboty, 
tak i kolaborativní roboty, které jsou velkým 
trendem posledních let. A naše očekávání? 
Potkat se s našimi stávajícími zákazníky 
a také potkat nové potenciální zákazníky, 
kteří uvažují nebo mají potřebu robotizovat 
jejich výrobu,“ říká Martin Špetl, jednatel 
společnosti Klimasoft RobotiCS. Doplňuje, 
že MSV je jediný lokální veletrh, který doká-

že zaujmout velké množství zákazníků z ob-
lasti strojírenství a průmyslové výroby – drží 
si poměrně slušnou a stabilní návštěvnost 
a přiláká všechny hlavní hráče z oboru.

Například společnost PROMAN letos bude 
na MSV vystavovat po osmi letech. „Letos 
slavíme 25 let od založení, chtěli jsme proto 
brněnský veletrh využít jako takovou malou 
oslavu tohoto výročí. Brněnský strojírenský 
veletrh má dobré jméno a přitahuje řadu za-
jímavých lidí. Mimo jiné je to dobrá příležitost 
pro osobní setkání i se zástupci zákazníků, 
se kterými se jinak běžně nepotkáváme,“ 
uvádí Tomáš Konfršt, obchodní zástupce 
společnosti PROMAN.

VELETRH MÁ VÝZNAM 
I V DOBĚ INTERNETU
Na internetových stránkách sice dnes fi rmy 
najdou spoustu informací, přesto má veletrh 
svůj nezastupitelný význam. „Na veletrhu 
můžete přímo se zákazníky prodiskutovat 
jejich konkrétní potřeby. Z pohledu zákazní-
ka je zase výhoda v tom, že získá přehled 
o nabídce řešení od různých dodavatelů na 
jednom místě v poměrně krátkém čase,“ do-
plňuje Martin Špetl.
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Petr Čermák, prokurista společnosti SELS, 
sděluje: „Od veletrhu očekáváme nové ob-
chodní příležitosti, případně nové obchodní 
partnery. Veletrh vnímáme jako dobrou mož-
nost poznat nové zákazníky, utužit vztahy se 
stávajícími zákazníky a obchodními partnery. 
Brněnský veletrh je bezesporu největší příle-
žitostí pro navázání nových kontaktů.“ Tato 
firma bude na veletrhu prezentovat trendy 
v segmentu elektrických tahačů, které jsou 
schopny manipulace nákladů na kolečkách 
až do 360 000 kg.

NA MSV I TÉMA CIRKULÁRNÍ 
EKONOMIKY
Dodejme, že tradiční MSV letos poprvé oživí 
velmi aktuální téma – cirkulární ekonomika. 
Institut cirkulární ekonomiky jako odborný 
garant programu chystá konferenci s mezi-
národními hosty, networkingové akce a také 
představení Českého cirkulárního hotspotu. 
Vše se uskuteční v rámci doprovodného pro-
gramu veletrhu.

„Robocoaster: užijte si 
robota jako pasažér“

Hlavní téma letošního, 61. ročníku Meziná-
rodního strojírenského veletrhu je Digital 
Factory. Návštěvníci tak budou mít možnost 
se seznámit s posledními novinkami a tren-
dy v oblasti průmyslových technologií. Vývoj 
robotiky mění svět podobně jako internet 
a informační technologie. Dnes jsou robo-
ty v rámci Průmyslu 4.0 klíčovým prvkem, 
který novými metodami výroby poskytuje 
odpovědi na velké výzvy naší doby, jako jsou 
úbytek přírodních zdrojů, klimatické změ-
ny, následky zrychlujícího se růstu populace 
a stárnutí společnosti v průmyslových ze-
mích. Pohled do budoucnosti inovací a au-
tomatizace návštěvníkům představí nej-
různější expozice. V naší expozici nebude 
chybět vyhledávaná atrakce Robocoaster, 
který nabídne možnost užít si robota jako 
pasažér a vychutnat si vysoké zrychlení 
a přetížení třeba i hlavou dolů.

RADEK VELEBIL
sales manager 

CZ&SK
KUKA

Návštěvnost MSV bývá vysoká. Přes 70 % 
návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, 
třetina patří k vrcholovému managementu.

FOTO: Petr Neckař

INZERCE

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

ssi-schaefer.com

Vertikální skladovací věž 
LogiMat®

Vyrobeno v ČR

Potkáme 
se na MSV? 

Napište nám!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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LOGISTICKÉ KONTAKTY VŽDY NA JEDNOM MÍSTĚ

Připravujeme 

SLBOOK 2020
Aktualizujte své kontakty 
v chystané publikaci. Nechte si 
poslat nabídku na sponzorství. 
Veškeré kontakty a podrobnosti 
o novém vydání hledejte na: 

www.slbook.cz

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

1

Linde Material Handling Česká republika 
s.r.o.

Polygrafická 622/2
108 00 Praha 10

2360 ● - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Linde, AUSA, 
DIMOS, Terberg ● ● ● ● ●

tel.: 271 078 111
fax: 271 078 109
info@linde-mh.cz
www.linde-mh.cz

2
HYSTER CZ a.s. 

Hulínská 3445
767 01 Kroměříž 

508 ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Hyster ● ● ● ● ●

tel.: 573 326 166
 fax: 573 340 883 

info@hyster.cz
www.hyster.cz

3
T M T spol. s r. o. Chrudim 

Tovární 290
537 01 Chrudim 

315 - ● - - DN - - - - -

tel.: 469 606 111, 116
fax: 469 606 140 

tmt@chrudim.cz, info@tmt.cz
 www.tmt.cz

4
EUROLIFT CZ, s.r.o. 

5. května 2629
544 01 Dvůr Králové nad Labem 

56,9 ● - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● -

 EUROlift CZ, 
Pramac, 

Genkinger-
Hubtex…

● ● ● ● ●
tel.: 499 320 138

info@euroliftcz.com
www.euroliftcz.com

NŘ
Auto SAS s.r.o. 
Ke Dvoru 780/10
 160 00 Praha 6

DN ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Toyota, BT, 
Samuk, Armanni, 

Cesab, Linde, 
Still, 

● ● ● ● ●

tel.: 494 590 100
 fax: 494 590 104 

autosas@autosas.cz
 www.autosas.cz

NŘ
Bohemia - SysTech Group s.r.o.

Cukrovarská 498/13
 682 01 Vyškov

DN ● - - - - - - - - - - - - -  System, 
KIVNON, ROCLA - ● - - -

tel.: 727 887 662
obchod@systechgroup.eu

www.systechgroup.eu

NŘ
BPS Průmyslové Služby, s.r.o.

Suchdolské náměstí 1249/8
 165 00 Praha 6 

DN - - - - - - - - - - - - - - DN - - - - -

tel.: 224 317 033
 fax: 224 318 032 
info@brambles.cz
www.brambles.cz

NŘ
ČEMAT trading, spol. s r.o. 

Čs. Armády 184
 735 51 Bohumín

DN ● - ● - - - - - - - - - - - DN - - - - -

tel.: 596 013 541
fax: 596 013 522 
cemat@cemat.cz
 www.cemat.cz

NŘ
HUBTEX CZ s.r.o. 

V Oblouku 104
252 43 Praha 

DN ● - - - ● ● ● ● ● - - - ● ●

Hubtex, 
Geukinger - 

Hubtex, 
Baumann 

● ● ● ● -

tel.: 246 035 576
fax: 272 651 128 

hubtex@hubtex.cz
www.hubtex.cz

NŘ
Jungheinrich (ČR) s.r.o. 

Modletice 101
251 01 Říčany

DN ● - ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Jungheinrich, 
Ameise ● ● ● ● ●

tel.: 313 333 111
fax: 313 333 777 

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

NŘ
KAROSERIA a.s.
Heršpická 758/13

619 00 Brno 
DN ● - ● ● ● ● ● - - - - - - -

 MATE, A.T.I.B., 
DEMAC, 

CM Calini-
Calonaci... 

- - - - ●

tel.: 543 521 207
info@karoseria.cz, info@lifup-

brno.cz
www.karoseria.cz, www.liftup-

NŘ
KNAPP AG

Gunter Knapp Strasse 5-7
8075 Hart dei Graz, Austria

DN - - - - - - - ● - - - - - - DN - - - - -
tel.: 00 43 316 495 0 
 sales@knapp.com

www.knapp.com

NŘ
MANUTAN s.r.o. 
Provozní 5493/5
722 00 Ostrava 

DN ● - ● ● ● ● ● ● ● - - - ● - DN - - - - -

tel.: 800 242 424
fax: 800 100 628 

sales@manutan.cz
www.manutan.cz

NŘ
REGAZ, s.r.o. 
Drslavice 218

687 33 Drslavice
DN ● - ● ● - - - ● - - - - - - FAMI - - - - ●

tel.: 572 614 150, 800 100 973
fax: 572 614 152, 572 614 153

regaz@regaz.cz
www.regaz.eu

NŘ
ROGI, k.s. 

 Vídeňská 166 
252 42 Jesenice 

DN ● - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● - -

 Jungheinrich, 
Desta, 

Caterpillar, 
Toyota, Belet…

● ● - ● ●

tel.: 244 911 220
fax: 244 911 220 

rogi@rogi.cz
www.rogi.cz

NŘ
SELS s.r.o.

Blanenská 1308/113
664 34 Kuřim

DN ● - - - - - - - - - - - - ● MasterMover - ● ● - ●
tel.: 721 187 768

contact@smartsels.com
www.smartsels.com

telefon
fax

e-mail
 www
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Chystáte tendr? Hledáte nového dodavatele logistických produktů nebo služeb? Připravujete cenové 
a kvalitativní benchmarky? Potom vám pomůže publikace SLBOOK, která obsahuje kontakty v jednotlivých 
kategoriích (doprava, logistický fullservis, IT, development, manipulace atd.). Najdete v ní také zajímavé 
články ke stěžejním logistickým kategoriím nebo přehled osobností tohoto odvětví. 

SLBOOK je tištěný i na webu

www.slbook.cz

hlavní sponzor přílohy:



Registrujte se k odběru časopisu již nyní: 
www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-casopisu. 

Objednat předplatné časopisu lze i na: daniela.krnacova@atoz.cz.

SLBOOK CZ 2020!
JEDINÁ PUBLIKACE 

SVÉHO DRUHU!
JEDINÁ PUBLIKACE 

SVÉHO DRUHU!

Všichni dodavatelé na jednom místě!
Sledujte i online na www.slbook.cz.

Vyjde již v prosinci 2019! Každý předplatitel časopisu 
Systémy Logistiky dostane SLBOOK 

ZDARMA jako přílohu. 

0926-19_SLBOOK_CZ_autoinz_A4_P19.indd   2 26.09.19   17:08



Jakub Kodr
Senior Business 
Development Manager, 
Česká republika

jakub.kodr@ctp.eu
+420 778 408 839

Ivan Pastier
Senior Business 
Development Manager, Development Manager, Development Manager, 
SlovenskoSlovenskoSlovensko

ivan.pastier@ctp.euivan.pastier@ctp.euivan.pastier@ctp.eu
+421 948 535 696+421 948 535 696+421 948 535 696

NEJVĚTŠÍ SÍŤ MODERNÍCH SKLADŮ 
K PRONÁJMU VE STŘEDNÍ EVROPĚ
CTP je největší komerční full-service developer ve střední Evropě se zaměřením 
na špičková skladová řešení. Prostřednictvím sítě CTPark Network si můžete 
vybrat lokalitu, které nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám — eshop, 
logistika nebo výroba — kdekoli v České republice nebo na Slovensku.

Zjistěte ještě dnes, co pro vás můžeme udělat.

7 zemí  I  100 lokalit  I  500 klientů ctpark.eu


