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Jak vás zasáhl 
koronavirus? 

Sdílejte zkušenosti!
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Automatizované dopravníky 
zefektivňují sklady

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na 
sociálních sítích! 

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na webu 
a sociálních sítích!  a doručeny v deklarovaném počtu.
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Za poslední měsíc jsme se celý národ, možná celý 
svět, stali odborníky na koronaviry. Víme, jak vstupují 
do těla, jak se rozmnožují, jak je (ne)lze vymýtit a jestli 
roušky něčemu pomáhají nebo nikoliv. Jaká jsou další 
poučení? Naordinovali jsme si minimálně několikatý-
denní půst od mnoha demokratických a individualis-
tických výdobytků. Udělali jsme to téměř dobrovolně 
s tím, že někdo nám říká, že je to dobré. Vůbec nechci 
zlehčovat přijatá opatření (a minimálně část z nich 
považuji za velmi užitečnou), ale nepřestane mne 
fascinovat, jak může dobře podané „slovo“ ovládnout 
mysli milionů. Kladu si otázku, 
jestli to podobně – i když třeba 
v menším – funguje i u jiných 
témat a když zrovna „neválčíme“ 
s virem. Také v přímém přenosu 
vidíme, jak se všichni necháváme 
„zblbnout“ konstantním proudem 
zpravodajství a děním na sociál-
ních sítích, o fake news a propa-
gandě ani nemluvě. Rovněž jsme si asi už všichni 
ověřili, že kdo je chytrý, je v krizi jaksi chytřejší, kdo 
pomáhá běžně, v krizi pomáhá dvakrát tolik, kdo 
lže, lže v krizi „jak když tiskne“, kdo je blbec jinak, je 
v krizi tuplovaný. Sledujeme, že kdo ctí sílu povinnosti 
a odpovědnosti, je odpovědnější, když „jde o něco“. 
Což se tedy týká mj. lidí v logistice. Vidíme, že komu 
nelze věřit obyčejně (platí to na politiky, nadřízené 
i „par ťáky“ v práci), tomu tím spíš nemůžeme důvěřo-
vat, když o něco jde. A že důvěra je kapitál, který nelze 
vykouzlit sponzorovanými příspěvky na Facebooku. 
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Pociťujeme, že potřebujeme rodinu, blízké, přátele 
a parťáky a parťačky, abychom mohli sdílet úzkost 
a nejistotu.

Krizí včetně těch virových je před námi ještě asi mnoho 
– jen v letmosti deglobalizace, úbytek zdrojů, black-
-outy, klimatická změna, ekonomický izolacionismus, 
pád meteoritu, magnetická bouře, dekonstrukce mezi-
národního ekonomického řádu, krize ekonomické 
důvěry a rozpad institucí, digitalizace, robotizace, 
umělá inteligence vs. prekarizovaná lidská práce 

a sociální nepokoje. Snad jediné 
poučení z koronavirového vývoje je, 
že nikdo není prorokem a budouc-
nost nemůžeme – a při zdravém 
rozumu ani nechceme – znát.

Se současným virem si dříve či 
později poradíme, doufám. Lidské 
životy, úsilí, ale i peníze, které nás 

to jako lidstvo bude stát, bychom neměli promrhat. 
Krize nám nastavuje zrcadlo a nemůžeme se zlobit na 
něj, pokud nepodává obraz, jaký bychom si přáli, nebo 
pokud je zcela rozbité.

„Díky všem 
odpovědným lidem 
v logistice!“

„Poučení 
z koronavirového vývoje“

Přinese nám 
současná krize 

něco pozitivního? 
Diskutujte!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

„Krizí ještě bude…“

Logistika má 
před sebou 
obrovskou 
výzvu. Zezelenat. 
Pravidelně 
píšeme 
o udržitelných 
řešeních, 
ale zároveň 
přidáváme další 
redakční prvek 
– krátké tipy, 
doporučení 
či informace. 
Najdete je napříč 
časopisem právě 
v těchto zelených 
rámečcích. 



 ČASOPIS SYSTÉMY LOGISTIKY

DĚKUJE
VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM…

K poděkování se připojují i partneři SL a zároveň vaši dodavatelé:
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… VEDENÍ VÝROBNÍCH FIREM, ŘEDITELŮM 
A VEDOUCÍM LOGISTIKY, LEAN 

MANAŽERŮM, NÁKUPČÍM, SMĚNOVÝM 
MISTRŮM, SKLADNÍKŮM, DISPEČERŮM, 

ŘIDIČŮM A DALŠÍM ZA TO, ŽE SE PODÍLEJÍ 
NA TOM, ABY LOGISTIKA BEZ PROBLÉMŮ 

FUNGOVALA I V TÉTO DOBĚ.
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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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Svět se zabývá šířením nového typu koronaviru. Předpokládáme, 
že ekonomika a veřejný život se uzdraví. Bude to trvat několik 
měsíců, možná rok dva, ale přijde zklidnění. Současná situace je 
však pravděpodobně jen chabou generálkou na to, co nás čeká 
v horizontu několika málo desítek let. Totiž klimatická změna 
s jejími nepříznivými dopady. Stále více společností se věnuje 
udržitelnosti a přizpůsobit se bude muset mnoho odvětví jako 
energetika, průmysl, obchod, turismus, ale také logistika. 

Udržitelná 
logistika 
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Partner speciálu

SL podporují udržitelnou logistiku

Str. 31
Redakční speciál

Str. 28
Doprava
Umělá inteligence bude 
plánovat i sledovat zásilky

Na
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I v Česku 
chceme mít 

u automatizace 
roční návratnost

Str. 20

Zavolejte 
Pavlu Kotrbáčkovi 
(+420 605 296 739) 

a zajistěte si místo 
v publikaci.

Skladování

Str. 42
Automatizace dopravníků 
a intralogistiky ovlivňuje 
efektivitu řízení procesů
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Speciál v dalším 
vydání

INTRALOGISTIKA



UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY

2020
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DECELERACEDECELERACEDECELERACE
17–18/09/2020, O2 UNIVERSUM, PRAHA

NOVÉ HLAVNÍ TÉMA:
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Prezentace založená na knize „Transition Point“ přiblíží, jak nová vlna 
revolučních technologií zásadně mění aspekty dodavatelského řetězce. 
Nahlédneme do blízké budoucnosti, kdy nadcházející, paralelními 
„nepříjemnostmi“ doprovázená, automatizace povede k hodnotovému 
řetězci, který je plně automatizovaný, personalizovaný a lokální.

Sean A. Culey, odborník na transformaci podnikání, se zaměřuje na 
poradenství lídrům při vývoji a dodávání nových obchodních modelů 
zaměřených na zákazníka. Je držitelem titulu Honors in Business 
Information Systems, je hostujícím členem Chartered Institute of Logistic 
and Transport (FCILT) a britským certifi kovaným SCOR Master Instructor.

DECELERACE LOGISTIKY
Mnohé provozy 
přibrzdily své 
tempo, pro 
jiné byla virová 
rána příležitostí 
k dalšímu rozvoji. 
Panelová diskuse 

se zaměří na aspekty decelerace logistiky 
a nastíní cesty k maximálně rychlému tempu 
růstu. Praktické rady, jak logistiku rozjet na 
plné obrátky a přitom být připraven na další 
možné hrozby.

2020

SEAN A. CULEY ÚSPĚCH V DOBĚ DIGITÁLNÍ: POTŘEBA 
KOPERNÍKOVY REVOLUCE V PODNIKÁNÍ

➡ ÚVODNÍ SPEAKER

➡ 2 HLAVNÍ PANELOVÉ DISKUZE

23. ROČNÍK ZNOVU NABÍZÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM

KRIZOVÝ MANAGEMENT: 
CESTA Z KORONAKRIZE
„Virus economy“ 
v logistické praxi. 
Logistika v krizi? Co 
na to ekonomika 
fi rem? Jak na efektivní 
krizový management 
i po koronakrizi? A co pro českou ekonomiku a fi rmy 
znamená v tomto kontextu deglobalizace? Co by se ve 
fi rmách mělo skutečně řešit?

ÚVOD DO PANELOVÉ DISKUZE POHLEDEM 
EKONOMA TOMÁŠE SEDLÁČKA 

DĚKUJEME PARTNERŮM ZA PODPORU LOGISTICKÉHO TRHU

DECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEHLAVNÍ TÉMA:

Zlatí partneři:

Stříbrní partneři:

Bronzoví partneři: Hlavní 
partner 
workshopu 
RETAILOG:

Hlavní 
partner 
workshopu 
E-SHOPLOG:

Speciální 
partneři:

Speciální 
partner 
workshopu 
RETAILOG: 

Speciální 
partner 
workshopu 
ITLOG: Partner 

registrace:

INSPIRACI V ÚVODU 
KONGRESU VÁM PŘINÁŠÍ

23. ROČNÍK ZNOVU NABÍZÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM

DECELERACEDECELERACEDECELERACE

23. ROČNÍK ZNOVU NABÍZÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM

DECELERACEDECELERACEDECELERACE
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➡  4 SPECIALIZOVANÉ
WORKSHOPY

➡  DOPROVODNÉ PROGRAMY

2020

VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V LOGISTICE
Workshop zaměřený na využití IT v logistice. 
Pokroky v použití RFID. Informační logistika. 
Novinky v hlasovém vychystávání. Praktické využití 
dat. Roboty v logistice.

ITLOG

MALOOBCHOD VYŽADUJE EFEKTIVNÍ LOGISTIKU
Workshop připravený ve spolupráci 
se Svazem obchodu a cestovního 
ruchu zaměřený na logistiku pro 
retail a FMCG.

RETAILOG

AUTOMOTIVE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST LOGISTIKY
Automotive je velkým zákazníkem 
celého sektoru logistiky. Jaká má 
specifi ka? Jaké má požadavky? Co 
mu naopak můžeme nabídnout?

A UTOLOG

PROBLEMATIKA LOGISTIKY E-SHOPŮ
Odpolední workshop věnující se nejdůležitějším 
aspektům logistiky e-commerce obchodů, 
především interním skladovým operacím, 
distribuci a informačním technologiím.

 E-SHOPLOG

BIZLOG
To jsou de-
setiminutová 
„speed da-
ting“ setkání 
zprostřed-
kovaná na 
přání klienta 

na základě nabídky dodavatelů. Celý 
speed dating proces bude aktivně řízen 
organizátory kongresu. Ideální místo 
pro setkání zákazníků a dodavatelů na 
neutrální půdě, kde obě strany rychle 
zjistí, zda má smysl rozvinout jednání do 
konkrétnější podoby.

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER
Neformální networkingový večer je ideálním 
místem pro utužení stávajících a navázání 
nových obchodních kontaktů. Součástí 
večera je raut, živá hudba, bar s míchanými 
nápoji, ochutnávka vína, hry a soutěže.

SEELOG = LOGISTIKA V AKCI
Cílem této pro-
gramové části je 
představit „logisti-
ku v praxi“ a zpro-
středkovat infor-
mace o zajímavých 
projektech přímo 

od manažerů významných logistických center 
v České republice. Jedinečná příležitost se-
známit se s nejnovějšími operačními systémy 
a trendy ve skladování, supply chain manage-
mentu a distribuci přímo na místě.

 Téměř 500 účastníků! Spoustu kontaktů pro váš byznys!
SLEDUJTE VÝVOJ PŘÍPRAV KONGRESU!

www.atozregistrace.cz/eastlog

www.eastlog.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU

BARBORA HRDLIČKOVÁ
project manager
barbora.hrdlickova@atoz.cz
+420 605 296 744

PETR NECKAŘ
group manager
petr.neckar@atoz.cz
+420 777 283 600
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Vidět a vědět

Koronavirová epidemie podstatně zamávala kalendáři. Jarní logistická setkání byla 
přesunuta nebo rovnou zrušena. Posun zaznamenal také největší logistický kongres 
v Česku Eastlog, který se letos uskuteční – zcela nestandardně – v polovině září. 

Připravil Stanislav D. Břeň

Dejte vědět 
o personálních 

změnách ve vaší 
fi rmě. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Třiadvacátý ročník největšího logistického 
kongresu v České republice se bude vlivem 
koronavirové pandemie konat v novém termínu, 
a to v polovině září letošního roku. Kongres se 
uskuteční v novém kongresovém centru O2 uni-
versum. Registrovat se můžete již nyní na webo-

vých stránkách akce, očekává se účast 500 uži-
vatelů a poskytovatelů logistických služeb.

Detaily a registrace na:
www.eastlog.cz

Rezervujte si už nyní nový termín
David Cuenca 
P ovýšení v CHEP

Společnost CHEP oznámila změ-
nu ve vedení svých evropských 
obchodních aktivit. David Cuen-

ca (na snímku), který v současné době stojí 
v jejím čele v Latinské Americe, byl skupinou 
Brambles jmenován prezidentem CHEP Euro-
pe. Této role se zhostí od 1. července 2020. 
David Cuenca nahradí Michaela Pooleyho, 
současného prezidenta CHEP pro Evropu, 
který se rozhodl ze své funkce odejít po více 
než 17letém působení ve společnosti. David 
Cuenca nastoupil do společnosti Brambles 
v roce 2000. Za posledních několik let zastával 
řadu vedoucích pozic, od generálního ředitele 
společnosti CHEP pro země střední Evropy přes 
viceprezidenta CHEP pro Španělsko a Portugal-
sko a viceprezidenta CHEP pro jižní Evropu. Ke 
změně došlo také na lokální úrovni. Dosavadní 
generální ředitel pro ČR a SR Jan Kočárek 
se stal manažerem pro evropskou agendu 
 Collaborative Transport Solutions. Řízení CHEP 
v České republice a na Slovensku dočasně 
převzala Bohumila Bennette, jež byla 
k 1. březnu povýšena do pozice generální ředi-
telky společnosti pro střední Evropu.

Paweł Sapek 
Povýšení v Prologisu

Paweł Sapek byl jmenován regio-
nálním ředitelem pro střední Evro-
pu společnosti Prologis. V nové 

roli je odpovědný za vedení a zachování dosa-
vadních výkonů středoevropského týmu společ-
nosti, hledání nových příležitostí a nacházení 
nových možností pro rozvoj a výstavbu v oblasti. 
Paweł Sapek nyní zastřešuje dohled nad celým 
portfoliem Prologis ve střední Evropě, jež má 
celkovou rozlohu 4,2 milionu metrů čtverečních 
na území Polska, České republiky, Slovenska 
a Maďarska. Souběžně s tím stojí také v čele 
polské pobočky společnosti a přímo řídí její 
aktivity v Maďarsku.

David Chládek, 
Stefan de Goeij
Povýšení v CTP Invest

Nizozemská developerská spo-
lečnost CTP Invest jmenovala na 
pozici construction director pro 
Českou republiku Davida Chládka. 
Chládek od roku 2014 zastával 
pozici regionálního ředitele CTP 
v regionu jižní a severní Moravy. 
Pozici změnil i Stefan de Goeij, 

z vedoucího oddělení Property managementu 
povýšil na pozici group sustainability offi cer. 

Příchody/Odchody

20 LE
T

žijeme logistikou

N e j v ě t š í  k o n g r e s  v  n o v é m  t e r m í n u

Váš logistický poskytovatel
www.gw-world.cz

0267-20_GW_inz_155x130.indd   10267-20_GW_inz_155x130.indd   1 08.04.2020   10:3808.04.2020   10:38

INZERCE

FOTO: Eastlog 2019

Agenda 17–18|09|2020



11

Josef Papoušek
Příchod 
do LogEx Logistics

Do LogEx Logistics Pardubice 
nastoupil Josef Papoušek. Od břez-

na vede zmíněnou pobočku Pardubice, která 
je součástí seskupení LogEx Logistics Česká 
republika.

Clare Sheils 
Povýšení v CBRE

CBRE Group oznámila jmenování 
Clare Sheils generální ředitelkou 
CBRE Czech Republic. Clare 

Sheils nahradila dosavadního ředitele Richar-
da Currana, který se po 16letém působení ve 
fi rmě rozhodl CBRE opustit. Clare Sheils přišla 
do CBRE Czech Republic v roce 2013, předtím 
několik let působila ve společnosti DTZ v Praze 
na pozici ředitelky týmu pro oceňování nemo-

Svatopluk Úředníček
Příchod do FM Logistic 

Do společnosti FM Logistic 
nastoupil Svatopluk Úředníček, 
který z pozice platform director 

zastřešuje logistiku v rámci České republiky. 
Svatopluk Úředníček má téměř 20letou zkuše-
nost v logistice, především v logistice kontrak-
tační a v logistice vratných obalů. V minulosti 
působil ve vedení mezinárodních společností, 
jako ND Logistic CZ (nyní XPO), kde v letech 
2009 až 2013 zastával pozici generálního 
ředitele, následně ve společnosti Europool Sys-
tem (logistika vratných obalů), kde zajišťoval 
provozy v regionu CEE. Před nástupem do FM 
Logistic zastával pozici generálního ředitele 
rakouské společnosti Hamburger recycling CZ, 
kde se mj. zabýval rozvojem obchodních aktivit 
v rámci České republiky.

Martin Polák
Příchod do Garbe

Společnost Garbe Industrial Real 
Estate vstoupila i do regionu střed-
ní a východní Evropy. Generálním 

ředitelem pro CEE se stal Martin Polák, který 
v minulosti vedl společnost Prologis. V nové 
funkci bude mít na starosti expanzi společnosti 
ve svěřeném regionu. Garbe se dosud primárně 
zaměřovalo na trh s logistickými nemovitostmi 
v Německu, Nizozemsku, Rakousku a Francii. 

Ernesto Domínguez
Povýšení v TMHE

Toyota Material Handling Europe 
jmenovala k 1. dubnu nového 
prezidenta a generálního ředitele. 

Stal se jím Ernesto Domínguez, který dosud 
zastával post ředitele společnosti Toyota Mate-
rial Handling France. Ernesto Domínguez se 
narodil v roce 1966 v Tarragoně ve Španělsku. 
Od roku 2000 působil ve společnosti Toyota 
Material Handling Spain (dříve BT España) na 
pozici ředitele. Od roku 2016 až dosud zastá-
val rovněž pozici managing directora v TMH 
France, kde má stále svou hlavní kancelář.

Marek Šváb
Příchod do J. A. Clean

Na pozici obchodního ředitele 
společnosti J. A. Clean nastoupil 
Marek Šváb, který má bohaté zku-

šenosti s řízením obchodu. Hlavní cíl je udržet 
plánovaný růst fi rmy, nastavit vnitřní procesy 
a také zahájit zahraniční expanzi fi rmy. Před 
nástupem do J. A. Clean působil v PEAC Finan-
ce jako vendor manager.

Příchody/Odchody

INZERCE

vitostí. Stejnou pozici zastávala i po příchodu 
do CBRE Czech Republic. V roce 2014 se stala 
ředitelkou týmu pro oceňování nemovitostí pro 
celý region střední a východní Evropy. V roce 
2015 vstoupila do vrcholového managementu 
jako členka představenstva. Současně v CBRE 
Czech Republic vede tým pro oceňování nemo-
vitostí a tým pro průmyslový sektor.
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Původní očekávání ředitelů stavebních společnos-
tí v prvním čtvrtletí letošního roku počítala s růs-
tem trhu o 1‚6 % v letošním roce a dalším růstem 
o 0‚8 % v roce následujícím. Vlivem současné 
si tuace se ale očekávání ředitelů změnila. V sou-
časné chvíli očekávají pokles trhu o 10‚1 % v roce 
2020 a další pokles trhu o 3‚1 % v roce 2021. Vy-
plývá to z mimořádné analýzy Ekonomické dopady 
covid−19 na stavební, projektové a developerské 
společnosti, zpracované analytickou společnos-
tí CEEC Research. Největší dopady vnímají malé 
společnosti (s ročním obratem pod 100 milionů ko-
run), které původně počítaly s růstem trhu o 2‚2 % 
v roce 2020 a následně s růstem o 1‚7 % v roce 
2021. V současné situaci ale očekávají pokles 
trhu o 10‚8 % v tomto roce a další pokles o 4‚5 % 
v roce následujícím. V oblasti svých tržeb mají oče-
kávání ještě více pesimistické. Počítají s poklesem 
o 11‚4 % pro letošní rok a o 4‚7 % pro rok násle-
dující. Původním očekáváním před situací okolo 
covid−19 byl v oblasti tržeb růst o 4‚1 % v roce 
2020 a další růst o 3‚8 % v roce 2021.

Krátce:
Na růstové vlně
Rostoucí poptávka po komplexních digita-
lizačních projektech, automatizaci logistic-
kých procesů a cloudových službách vedly 
v roce 2019 ke zvýšení obratu plzeňské po-
radensko-technologické společnosti Aimtec 
o 15 procent na 363 milionů korun. Zisk 
před zdaněním činil podle předběžných vý-
sledků 31 milionů korun. Aimtec tak potvrdil 
trend posledních osmi let, kdy roste v prů-
měru o 16 procent ročně.

Detaily o hospodaření 
Aimtecu na webu 
www.aimtecglobal.com

Tomáš Koranda
ředitel
Hochtief CZ

Stavebnictví je obor velmi náročný na lidský kapitál 
a na materiálové vstupy a současná situace má a bude 
mít dopad na obě tyto oblasti. Vývoj pro stavebnictví, 
které ze své podstaty neumí reagovat tak fl exibilně jako 
některé jiné obory, bude tedy zásadní.

Jak propad stavebnictví ovlivní 
výstavbu nových hal?

Stavební trh se 
propadne o desetinu

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

Krátce:
Od května začíná 
působit Ewals 
Cargo Care 
Trucking
Vedení logistické společnosti Ewals Cargo 
Care rozhodlo o změně v oblasti zajišťová-
ní přeprav pro své zákazníky. Od 1. května 
2020 vznikne nová společnost Ewals Cargo 

Care Trucking, která bude řízena sesterskou 
společností Ewals Cargo Care. Nově vzniklá 
fi rma bude pro český Ewals zajišťovat pře-
pravy fl otilou vlastních meganávěsů a dále 
pronájmem dopravní techniky. Mega Truc-
king Bohemia (MTB), která dosud zajišťova-
la přepravy pro zákazníky českého Ewalsu, 
tak po 25 letech působení v České republice 
zanikne.

Podrobnosti o transakci 
na webu www.ewals-cz.cz

Jakub Šimáček
jednatel
TBG Metrostav

Nedostatek pracovníků z posledních let ještě více 
umocnilo uzavření hranic a restrikce v oblasti uby-
tování. Na stavbách pracuje mnoho zahraničních 
dělníků, lze tedy očekávat komplikace s kapacitou 
produkce, která i tak byla v posledních letech, kvůli 
nedostatku lidí, na hranici možností. Je nutné začít 
hledat cestu, jak sem zahraniční dělníky opět dostat, 
při zachování zdravotně-hygienických opatření, která 
chrání nás všechny.



JAK VNÍMÁTE ZMĚNY V DYNAMICE ČESKÉHO PRŮMYSLOVÉHO A LOGISTICKÉHO TRHU? 
Nejhorší dopad měla situace na automobilový průmysl – mnoho vý-
robních závodů je již několik týdnů uzavřeno. Množství klientů se 
kvůli situaci snaží od současných pronajímatelů získat úlevu na ná-
jmu a zvolit správnou strategii, zatímco jejich podnikání stagnuje. 
Čeká se na jasnější strategii vlády. Dosavadní vládní opatření byla 
přijata hlavně ve prospěch nájemců. Až konečné stanovisko vlády 
ovlivní další reakce pronajímatelů. 

Pozorujeme nárůst krátkodobých pronájmů, zejména ze strany e-sho-
pů, jež se snaží udržet krok se zvýšenou poptávkou, takže je potřeba 
dalších, krátkodobých řešení za účelem skladování nadbytečného 
zboží. Čeští výrobci také vyžadují víc prostor, protože jim v současné 
době přibývá zásob kvůli zpomalení obchodu nebo problémům s do-
dávkami do jiných zemí.

V Colliers momentálně pracujeme na několika větších průmyslových 
a logistických poptávkách, které zatím běží podle plánu. Na druhé 
straně pozorujeme, jak jiné společnosti volí přístup „počkáme a uvi-
díme“. Jedná se o bezprecedentní situaci a stále není jasné, kdy se 
vše vrátí do „normálu“.

DO JAKÉ MÍRY SE ZMĚNÍ PRAVIDLA HRY PRO E-COMMERCE?
S uzavřením nákupních center a většiny maloobchodů, restaurací 
a barů došlo k obrovskému nárůstu elektronického obchodu. I lidé, 
kteří se obvykle o donášku jídla a zboží nezajímali, dnes používají 
e-shopy denně. Tím se vytvořila ještě větší klientela, zejména z řad 
starších zákazníků zvyklých na tradiční způsob nakupování. Čas uká-
že, kolik z nich po skončení krize natrvalo změní své návyky.

Abych to uvedl do perspektivy, před pandemií v ČR probíhalo 13 % 
maloobchodního prodeje online se stoupající tendencí. Toto číslo 

je stále nižší než v Číně, kde je po-
díl výrazně nad 30 % a předpoklá-
dá se, že v roce 2021 vzroste na 
zhruba 50 %, nebo na Slovensku 
(22 %). Nicméně je na stejné úrovni 
s jinými trhy, jako např. USA (11 %) 
či s Rumunskem (10 %), a výrazně 
nad maďarským (7 %) a polským 
trhem (5 %). Mnoho maloobchod-
níků již mělo před vypuknutím ko-
ronaviru problémy s přechodem na 
model omnichannel, takže tato si-
tuace může být pro některé z nich 
katalyzátorem pro úplné opuštění 
trhu nebo pro investice do lepší při-
pravenosti vlastních online služeb. 

Pro některé nové maloobchodníky může být lepší investovat do pro-
deje výhradně online a najít logistického partnera pro distribuci než 
investovat do kamenného obchodu.

JAKÉ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI BY MOHLY Z KRIZE VYPLYNOUT?
Následkem epidemie by se do střední a východní Evropy mohla vrátit 
výroba z ohrožených zemí jako je Čína, Amerika a Asie. Česká repub-
lika je k tomu perfektně situována, protože má nejen velmi strategic-
kou polohu, ale také dlouhou tradici v průmyslové výrobě a inovacích 
a disponuje kvalifi kovanou pracovní silou. To by ve střednědobém 
až dlouhodobém horizontu vytvořilo v zemi novou poptávku po po-
třebném prostoru.

S více než 400 novými společnostmi v e-commerce pouze v ČR vi-
díme výrazný nárůst prostoru potřebného k přizpůsobení se tomuto 
novému stylu podnikání. Jsem přesvědčen, že ze všech realitních 
odvětví bude mít průmysl a logistika nejpozitivnější výsledky ve srov-
nání s ostatními sektory.

VŠIMLI JSTE SI NĚJAKÝCH NOVÝCH NEBO NEOBVYKLÝCH INICIATIV 
V REAKCI NA SITUACI?
Některé podniky se zaměřily na přizpůsobení své současné výro-
by jiným výrobkům, na které mohou stále používat stejná zařízení, 
zatímco v jejich současném podnikání dochází k poklesu prodeje 
– například společnosti v automobilovém průmyslu vyrábějí pomocí 
3D tisku ventilátory a masky, které jsou právě teď velmi žádané.

JAKÁ OPATŘENÍ RADÍTE KLIENTŮM A OBCHODNÍM PARTNERŮM?
Tyto neobvyklé časy mohou společnostem poskytnout prostor pro 
revizi vlastního dodavatelského řetězce; ujistit se, že jsou připraveny 
na jakékoli situace do budoucna. Někteří klienti mohou uvažovat 
také o revizi svých současných pracovních prostor, aby zjistili, zda po-
třebují provést změny, které by je zefektivnily. Tým Colliers Workplace 
Advisory s tím rád poradí.

Colliers nadále funguje na 100 %. Jsme tu, abychom pomohli klien-
tům nalézt správné řešení a vykročit správným směrem v dobrých 
i špatných časech. Oslovujeme obchodní partnery v mnohých sekto-
rech a zjišťujeme, jak můžeme prázdný prostor opuštěný v důsledku 
zpomalení přizpůsobit ostatním okamžitým potřebám, nebo pomá-
háme zprostředkovat dohodu mezi nájemci a pronajímateli v zájmu 
obou stran. 

Víc informací se dovíte na naší mikrostránce o dopadu pandemie 
http://covid-19.338c.brandcast.io/, která je pravidelně aktualizová-
na jako dobrý zdroj informací pro naše klienty napříč regiony EMEA. 
Nové skladové prostory najdete na interaktivní vyhledávací mapě 
www.warehousesmap.cz.

COLLIERS: OPATŘENÍ V ČASE KRIZE

Více na www.warehousesmap.cz

Komerční prezentace – Komerční prezentace – Komerční prezentace – Komerční prezentace

Do jaké míry ovlivnila pandemie COVID-19 průmysl a logistiku v ČR? Jaká bude nová tvář e-commerce? Harry Bannatyne, 
partner a regionální ředitel průmyslového oddělení v Colliers, radí obchodním partnerům v současné krizi.

Harry Bannatyne, 
partner a regionální ředitel 
průmyslového oddělení v Colliers
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Zhruba tři miliardy eur (kolem 80 miliard korun) 
byly podle společnosti Cushman & Wakefi eld v roce 
2019 investovány do komerčních realit v České 
republice. Mezi ty patří kancelářské, průmyslové, 
maloobchodní, hotelové a víceúčelové budovy. Cel-
kově bylo uzavřeno 91 transakcí. Objem investic, 
které putovaly do průmyslových nemovitostí, vloni 
činil přibližně 400 milionů eur.

Makro ČR s novou 
certifi kací IFS

Společnost Makro ČR obhájila certifi kaci podle 
mezinárodní potravinářské normy IFS o dodržová-
ní kvality a bezpečnosti potravin nejen v prodej-
nách, ale také v rámci logistického řetězce. Snaží 
se tak minimalizovat obavy zákazníků a dodržuje 
ty nejpřísnější hygienické podmínky. Novinkou je 
certifi kát IFS pro masný výrobní provoz v Kozo-
míně. Společnost Makro získala první certifi kát 
podle norem IFS Cash & Carry na začátku roku 
2012 a je každoročně úspěšná při obhájení této 
certifi kace pro všechny své prodejny. Úspěšně také 
podstoupila recertifi kační audit podle norem IFS 
Logistics, který byl zaměřen na distribuční sklad. 
Nově získalo Makro ČR také certifi kát IFS Food pro 
svůj masný výrobní provoz v Kozomíně. Norma IFS 
 Logistics se vztahuje na všechny logistické činnosti 
a všechny druhy přepravy jak potravinářských, tak 
nepotravinářských výrobků.

Romana Nýdrle
manažerka komunikace
Makro Cash & Carry ČR 

I přes prohlášení Státního zdravotního ústavu, že 
se nový koronavirus pravděpodobně nešíří potravi-
nami, vnímáme jisté obavy našich zákazníků nejen 
při nákupu nebalených potravin. Rádi bychom je 
tímto ujistili, že dlouhodobě děláme všechno pro to, 
aby v celém rozsahu našeho podnikání panovaly ty 
nejpřísnější hygienické podmínky. Všechny naše pro-
dejny, stejně jako distribuční sklad a masný výrobní 
provoz v Kozomíně prošly certifi kačním auditem podle 
norem IFS. 

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor
Systémy Logistiky

Zatímco ještě na začátku roku se dal očekávat zájem 
o akvizice skladových areálů, s koronavirovou pande-
mií na evropském kontinentu se situace značně kom-
plikuje. A to nejen vlivem toho, že potenciální zájemci 
si koupi dvakrát rozmyslí, ale také kvůli karanténním 
opatřením, která značně omezují celý byznys.

Chystáte se na nějaký typ certifi kace?

Jaké očekáváte pohyby na trhu se 
skladovými nemovitostmi?

FOTO: Makro ČR

Krátce:
Goodman se 
stahuje ze střední 
Evropy

Společnosti Goodman European Partnership 
a Goodman Group se dohodly na prodeji 
svých aktiv ve střední a východní Evropě sku-
pině GLP. Hodnota transakce činí přibližně 
jednu miliardu eur (cirka 26 miliard korun). 
Firma se zbavuje aktiv v Polsku, Maďarsku, 
České republice a na Slovensku. Podle tis-
kového prohlášení se Goodman chce nadále 
soustředit zejména na vyspělé evropské trhy. 
Generální ředitel společnosti Goodman pro 
kontinentální Evropu Philippe Van der Be-
ken řekl: „Prostředky získané touto transakcí 
nám umožní využít silné poptávky po průmy-
slových nemovitostech a nadále pokračovat 
v rozšiřování aktivit na velkých spotřebitel-
ských trzích v Německu, Francii, Španělsku, 
zemích Beneluxu a Itálii. Dále se budeme 
zaměřovat na vlastnictví nemovitostí vysoké 
kva    lity a další budování našeho rozsáhlého 
developerského řetězce na těchto zavede-
ných trzích, které se vyznačují obtížnou do-
stupností pozemků. Díky tomu by mělo naše 
evropské portfolio narůstat na hodnotu pře-
sahující čtyři miliardy eur (přibližně 103 mi-
liard korun).“ Skupina Goodman by k červnu 
letošního roku měla spravovat aktiva v hod-
notě téměř 29 miliard eur. Tato transakce 
podléhá schválení regulačními úřady.

WOMH se přesouvá 
na příští rok
Intralogistická přehlídka World of Material 
Handling, která se letos v červnu měla ko-
nat v Mannheimu, byla kvůli koronavirové 
pandemii o rok odložena. „Chceme tím so-
lidárním způsobem přispět ke zpomalení 
šíření viru,“ řekl Christophe Lautray, chief 
sales and service offi cer z Linde Material 
Handling, hlavního organizátora akce. Nový 
termín World of Material Handling zřejmě 
připadne na červen 2021 a uskuteční se na 
stejném místě, kde se měl konat i letos, tedy 
na Mainmarktgelaende v Mannheimu.

Podrobnosti na webu fi rmy 
cz.goodman.com

Detaily o zrušení najdete 
na webu www.linde-mh.cz

Efektivní

snadno ovladatelných UX poskytuje spolehlivé

www.yale.cz +420 267 090 140

34764 Yale GP20-35UX Series Ad (170x240mm) CZECH AW.indd   1 27/02/2020   10:12

Vloni 400 milionů eur 
do průmyslových hal

ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr Neckař
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Používáte pro výměnu dokladů EDI?

Henkel a Lidl komunikují přes EDI

ILUSTRAČNÍ FOTO: Lidl

Společnost Henkel a obchodní řetězec Lidl spolu 
nově komunikují přes EDI. Henkel, pod který pat-
ří například prací prášek Persil, spárovací hmota 
Ceresit nebo kosmetika Schwarzkopf, se tak při-
blížil k tomu, aby 100 % jeho dokladů s odběrateli 

„teklo“ přes EDI. Elektronickou výměnu dokladů 
začaly Henkel a Lidl společně řešit v říjnu 2019. 
Dnes si prostřednictvím EDI posílají všechny faktu-
ry a objednávky. Příklad Henkelu může být vzorem 
i pro ostatní dodavatele Lidlu, kteří by s řetězcem 

Eva Malíková
EDI/ECR project manager
Henkel

Lidl byl poslední z našich velkých odběratelů, se kterým 
jsme EDI neměli zavedené. Tím, že se to teď podařilo, 
máme zapojené téměř všechny odběratele. Zbývají 
nám dva menší, se kterými je možnost využít službu 
Orion eFakturace od Gritu, kdy pošleme z našeho sys-
tému fakturu v EDI formátu a zákazník ji obdrží jako 
elektronicky podepsané PDF.

Jednoduše
Efektivní

Modelová řada snadno ovladatelných protizávažových vozíků UX poskytuje spolehlivé univerzální řešení pro manipulaci s materiály. 
Autorizovaný dealer YALE CZ nabízí profesionální servis ve vaší lokalitě a veškeré služby pro spolehlivý provoz.Autorizovaný dealer YALE CZ nabízí profesionální servis ve vaší lokalitě a veškeré služby pro spolehlivý provoz.

Navrhneme vhodné řešení pro každou aplikaci.

Pro více informací navštivte stránky www.yale.cz nebo volejte na číslo +420 267 090 140 a spojte se s naším týmem.

Nová modelová řada GP20-35UXNová modelová řada GP20-35UX

ochranný rám kabinyochranný rám kabiny

Nízká výška schoduNízká výška schodu

Odpružené sedadloOdpružené sedadlo

Vysoce odolný Vysoce odolný Vynikající výhled skrz 
zdvižnou věž

Ergonomická kabinaErgonomická kabina

34764 Yale GP20-35UX Series Ad (170x240mm) CZECH AW.indd   1 27/02/2020   10:12

INZERCE

rádi komunikovali pomocí EDI. „Takový dodavatel 
se musí nejprve domluvit s Lidlem na registraci do 
Self EDI Portalu, ale po této registraci už je pro-
ces velmi rychlý. Například otestování správnosti 
dokladů je často otázkou jen pár hodin a důležitý 
je také přehled, který díky portálu nad celým zapo-
jením máte,“ vysvětluje David Reichel, produktový 
manager řešení Orion EDI ve společnosti Grit.
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KULTOVNÍ KNIHA – 100% UŽITEČNÁ

NÁKLADNÍ VOZY 
TAK RYCHLÉ 

A SPOLEHLIVÉ, 
ŽE JEN FORMULE 1

 JIM MŮŽE 
KONKUROVAT.

ALE 
KDE LZE 

TOHLE 

NAJÍT?

OBJEDNEJTE SI 

I VY SVŮJ VÝTISK NA: 

WWW.SLBOOK.CZ

NOVÉ VYDÁNÍ 2020!
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Pandemie koronaviru je v posledních týdnech 
hlavním tématem debat o budoucnosti dopravy 
a logistiky. Je nepochybné, že i společností půso-
bících v tomto oboru se aktuální události a opat-
ření přijatá vládami v řadě zemí Evropy a světa 
proti šíření nemoci covid−19 intenzivně dotknou, 
respektive už dotýkají. Veškeré dopady na podni-
kání fi rem a fungování dodavatelských řetězců je 
prozatím složité odhadnout. Jak současnou situaci 
vidí čtenáři Systémů Logistiky?

Více než dvě pětiny respondentů ankety publiko-
vané na portálu SL očekávají pokles obratu do 
10 procent. Snížení obratu do 20 procent před-
pokládá zhruba čtvrtina odpovídajících. Necelá 
desetina respondentů pak odhaduje pokles obra-
tu do 30 procent a stejný podíl odpovídajících se 
obává poklesu ještě většího. Naopak téměř de-
setina očekává nárůst obratu. A zhruba desetina 
respondentů předpovídá pro letošek stejný obrat 
jako loni.

Martin Baláž
viceprezident a country manager 
pro ČR a Slovensko
Prologis

Zákazníci a kapitálové trhy pravděpodobně zazna-
menají vzestup poptávky v segmentech skladování 
zásob a e-commerce, i když ostatní typy nemovitostí 
čelí nepříznivým podmínkám. V důsledku toho by 
vyhlídky vůči tomuto sektoru měly zůstat optimistické, 
byť z krátkodobého hlediska může aktuální dění roz-
hodování investorů ovlivňovat. Největší výzvou se 
v mezičase stane úvěrové riziko pro určité segmenty 
podnikání, včetně cestovního ruchu / turismu a malo-
obchodu v kamenných prodejnách. Na straně nabídky 
otestuje narušení výroby a pohybu zboží (i lidí) po 
celém světě odolnost složitých dodavatelských řetězců.

Koronavirus ovlivňuje celou ekonomiku. 
Jaký vývoj obratu vaší fi rmy letos očekáváte?

Anketa:

Tomáš Martoch
senior manager ECR
GS1 Czech Republic

Je těžké předvídat, kdy vše skončí a jak budou vypa-
dat trhy, průmysl a logistika za pár týdnů nebo měsíců. 
V každém případě bude důležité najít „poučení z koro-
navirového vývoje“ a podívat se na to, co se osvědčilo 
a co nefungovalo. Svět nebude stejný, jako jsme ho znali 
doposud. Z mého pohledu poroste význam digitalizace 
a bezpapírovosti všech procesů. Papír je v současnosti 
tím kritickým místem, které je nutné eliminovat. Když 
nenastane fyzický kontakt například v logistice, sníží se 
riziko přenosu podobné nákazy. Současná krize přináší 
příležitosti pro e-commerce, automatizaci a robotizaci, 
tedy všechny fenomény, jež vedou ke snížení počtů lidí 
v obchodních, logistických nebo výrobních procesech. 
V tuto chvíli jsou lidé nejrizikovější faktor.

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

Růst.
8 %

Stejný obrat.
10 %

Pokles do 10 %.
42 %
26 %

Pokles do 20 %.

8 %
Pokles do 30 %.

6 %
Ještě větší pokles.

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Je ekonomická pomoc schválená českou vládou na podporu fi rem v době pandemie 
koronaviru dostatečná?
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Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO 
SPRÁVNÁ BYZNYSOVÁ 

ROZHODNUTÍ

 

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  
 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15 

VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA 
VÝHODNOU CENU!

NABÍDKA PRO FIRMY:

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  
 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15 

VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA 

INZERCE

Koronavirus drtí 
i dopravce
Koronavirová epidemie zásadně komplikuje 
život nákladním dopravcům. „Zatímco před 
dvěma týdny o více než polovinu zakázek 
přišlo necelých 15 % dopravců, dnes je to 
již téměř 40 % a dalších 20 % zaznamenalo 
pokles o třetinu až polovinu,“ informovalo 
3. dubna Sdružení Česmad Bohemia. Nebla-
hý vývoj souvisí hlavně se zastavením auto-
mobilového průmyslu. Další zhoršení situa-
ce předpokládalo 90 % všech dotázaných. 

„I zde bude pro udržení provozu fi rem nutná 
státní pomoc. Nezbytnou podmínkou bude 
ale i zlepšení platební morálky zákazníků, 
která rapidně klesá, a vstřícný postoj leasin-
gových fi rem při jednání o odkladu splátek. 

Roušek je stále 
nedostatek

Koronavirová nákaza přinutila podniky 
k řadě hygienických opatření s cílem elimi-
novat rizika šíření viru mezi zaměstnance. 
Firmy bez ohledu na zaměření mají problém 
sehnat pro své zaměstnance dostatečný 
počet masek, roušek a respirátorů. „Nejde 
přitom pouze o pomůcky na ochranu před 
koronavirem, ale i o běžnou ochranu dýcha-
cích cest v provozech, jako jsou například 
brusírny, truhlárny, lakovny, kde se ve vzdu-
chu přirozeně vyskytuje řada škodlivin nebo 
prachu,“ říká odborník na bezpečnost Petr 
Kaňka z Bureau Veritas. Podle něj fi rmy řeší 
situaci tak, že omezují výrobu nebo nakupují 
předražené respirátory v hodnotě několika 
stokorun za kus, přestože funkčnost respirá-
toru je poměrně krátká a zanáší se. Zámě-
rem vládních opatření je minimalizovat počet 
lidí, kteří se potkávají na pracovišti během 
dne. „Klientům doporučujeme se zaměřit na 
exponovaná místa – šatny, kuřárny a jídelny, 
kde se musí zvýšit rozestupy mezi zaměst-
nanci. Důležité je také řízené uvolňování per-
sonálu na přestávky a obědy, které v rámci 
možností omezí výskyt většího počtu lidí na 
jedné ploše,“ dodává Petr Kaňka.

Vítanou podporou by také byla větší loajalita 
českých klientů našich dopravců, kteří by více 
upřednostňovali služby domácích fi rem, tak jak 
jsme již dlouho svědky na západ od našich hra-
nic,“ říká tiskový mluvčí sdružení Martin Felix.

Další zprávy o dopravě 
na webu www.prodopravce.cz

Podrobnosti hledejte na webu 
www.bureauveritas.cz

Aktuality a komentáře zpracoval:
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil:
David Čapek



Logistika v síti

Sociální sítě uhranulo téma koronaviru a souvisejícího onemocnění covid-19. Protože jde zpravidla o pesimistické zprávy, neškodí 
také nějaký post, který lidem zvedne náladu. Ať už jde o humor nebo přání k Mezinárodnímu dni žen… Podívejte se, jaké bylo v po-
sledních dnech dění na našem Facebooku nebo v SL news. Sledujte nás na Facebooku a LinkedInu a nechte si posílat pravidelný 
newsletter SL news. 

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Jednou týdně novinky 
z logistiky do vaší schránky:
Newsletter SL news zdarma.  
link: www.atozregistrace.cz
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Zavolejte nebo napište. Těšíme se na spolupráci.

Cer�ficate of Origin | ATA KARNET

celni@pst-clc.cz286 000 286                        www.pst-clc.cz
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ZOLL DOUANE

Přebíráme  zodpovědnost
za Vaše celní služby            

Vyřídíme Vaše dokumenty na 
Hospodářské komoře ČR            

VYUŽIJTE NOVOU SLUŽBU:

INZERCE

Informační systém K2
Podnikový software pro úspěšné firmy

Reklama_IS_K2   1 06.04.2020   17:30

Radek Reno
Jana Sovová
Vladimír Lindvay
Zdeněk Karban
David Pochman
Monika Hubky Hubková
Martin Koutek
Radomír Kučera
Mika Suutari
Tom Sehnal
Daniela Šecová

Zjistěte víc:
V příspěvku na Facebooku Systémů Logistiky 
z 03/04
link: fb.com/systemylogistiky
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DEBATUJTE, 
INSPIRUJTE, 

INFORMUJTE!

Zjistěte víc:
V příspěvku na Facebooku Systémů Logistiky 
z 08/03
link: fb.com/systemylogistiky

Zjistěte víc:
Projděte si nové příspěvky v pravidelně aktualizované 
bance nápadů, tipů a inovací.
link: www.projekt-login.com

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

INZERCE

Informační systém K2
Podnikový software pro úspěšné firmy

Reklama_IS_K2   1 06.04.2020   17:30



O ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ PRO AUTOMOTIVE 
S VÁCLAVEM MAREŠEM

Faurecia Seating Písek je jedním ze sedmi závodů společnosti Fau-
recia v České republice a v rámci celého koncernu zároveň pionýrem 
v implementaci některých automatických řešení. „Snahou je zajistit 

návratnost do jednoho roku, což u automatů není příliš jednodu-
ché,“ říká PC&L improvement coordinator Václav Mareš.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

Čím se zabývá výroba 
ve vašem závodě?

Písecká pobočka má dvě divize, které i fyzicky 
představují dvě budovy. V mé divizi Faurecia Sea-
ting vyrábíme rámy sedaček a patříme k dodava-
telům Tier 2, takže nepracujeme v systémech JIT 
a JIS. Dodáváme pro externí i interní zákazníky 
(ostatní závody společnosti Faurecia) a denně vy-
robíme 14 500 rámů sedaček.

Ovlivnil vaši výrobu pokles 
v automotive v posledních dvou letech?

Pokles se příliš dramaticky 
neprojevil. Je spojený s elekt-
romobilitou, což náš sortiment 
moc nezasáhlo.

Kolik lidí zaměstnáváte 
v logistice?

V logistice ve třísměnném provozu pracuje 93 lidí 
z celkových 550 zaměstnanců. Jsou rozděleni do 
tří týmů podle pracovní náplně. Jedna část se sta-
rá o vychystávání – rozebírání jednotlivých palet, 
přípravu KLT nebo lepenkových boxů a podobně. 
Nejpočetnější zastoupení mají operátoři malých ta-
hačů s vagony. Materiál se na linku dostává z 90 
procent v KLT boxech. Zbytek pracovníků tvoří ješ-
těrkáři, kteří převážejí hotové díly.

Můžete popsat základní tok materiálu 
a hotové výroby?

Přivezený materiál na skladě neleží ani den, než 
se dostane na výrobní linku. Po procesu výroby se 
naskladňuje opět maximálně na jeden den. Byť 
nefungujeme v provozu JIT, stav skladu se tomuto 
konceptu blíží. Držíme bezpečnostní zásobu mate-
riálu, ale žádnou našich fi nálních výrobků. Výroba 
míří rovnou na takzvanou truck preparation area, 
kde vychystáváme přímo ekvivalent pro auto, jež 
nakládáme. Nakládá se a vykládá ve třech docích.

S jakými dodacími 
lhůtami musíte 
počítat?

Záleží na dodavateli. Z Česka 
nebo z Polska zavážíme něko-
likrát týdně, případně denně. 
Část zboží přijíždí jednou týdně 
z Číny, tím pádem čeká ve skla-

du delší dobu. Jedná se přibližně o dvacet procent 
veškerého materiálu. Odvolávky dostáváme dosta-
tečně dopředu a vždy počítáme s 15procentním 
fl exem. Problém představuje situace, kdy se odvo-
lávky sníží. Lead time z Číny činí obvykle šest týdnů 
a navyšuje se pak materiál ve skladu a inventury. 
Nestává se to ale často.

FOTO: Stanislav D. Břeň

Interview

Projekty automatizace 
a robotizace optimalizují nejen 
toky materiálu a zboží, ale 
zpravidla i přispívají k úspoře 
energie. 

I v Česku
chceme mít

u automatizace
roční

návratnost
O ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ PRO AUTOMOTIVE 

S VÁCLAVEM MAREŠEM
Faurecia Seating Písek je jedním ze sedmi závodů společnosti Fau-
recia v České republice a v rámci celého koncernu zároveň pionýrem 
v implementaci některých automatických řešení. „Snahou je zajistit 

návratnost do jednoho roku, což u automatů není příliš jednodu-
ché,“ říká PC&L improvement coordinator Václav Mareš.

Interview

I v Česku
chceme mít

u automatizace
roční

návratnost

„Naším speci� kem je 
koncept truck tunnel, 
kdy halou projíždějí 

nákladní auta.“

I v Česku
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Jak zvládnout pracovat z domu? 
Více na www.systemylogistiky.cz.

21



Jak je materiál identifi kován?

Aktuálně získáváme informace z papírového štítku, 
ideálně umístěného na paletě i KLT boxu. Většina 
dílů je lisovaných s vyraženou šarží, a i když nejsou 
označeny KLT bedny, dokážeme zboží uvnitř iden-
tifi kovat. Kontrolou kvality a VDA auditem prochá-
zíme bez problémů. Chtěli bychom nasadit RFID, 
jen dodavatelů máme ale sto a KLT neudržíme 
v jednom loopu, takže plošné obnovitelné značení 
tagy nepřipadá zatím v úvahu.

Do jaké míry musíte pro výrobu 
přebalovat?

Minimálně, asi tři výrobky přebalujeme z velkého 
gitterboxu. Ostatní materiál přichází v KLT nebo 
v gitterboxech, pro něž je ale pracovní proces uzpů-
sobený bez nutnosti přebalovat. Buď vyměňujeme 
jeden box za druhý, nebo box průběžně doplňuje 
operátor.

Jsou datově identifi kovány jednotlivé 
kroky během skladování a výroby?

Datový tok a vývoj aktuálně řešíme. Používáme 
standardní systém SAP a jeho fi remní nadstavbu. 
Sklad je chaotický, takže každá paleta má přiřaze-
né místo až po příjmu. Při vyskladňování dochází 
k odpisu v rámci systému SAP, ve kterém vedeme 
čtyři sklady – sklad, plánovanou výrobu a expedici, 

PŘÍMO  
OD VÝROBCE

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

www.tbap last.cz
VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

■  Speciální barvy i potisky 
■  Rychlé dodání

EURO  
     PŘEPRAVKY

TBA inz Logistika 155x130 10-18.qxp_Sestava 1  24.10.18  11:51  Stránka 1

INZERCE

Čtyři inovace podle Václava Mareše:
Automatický zakladač 

jsme zaváděli jako světový 
prototyp.Transport dílů mezi 

pracovišti zajišťují 
také dvě autonomní 

vozítka.
Shuttle pomáhá se 

skladovou kapacitou 
především na přechodnou 

dobu.

Při expedici k internímu 
zákazníkovi hodláme 

využít RFID.



jeden sklad je blokační. Jakmile je materiál nalo-
žen na vláček, spadá do výroby, po ukončení výroby 
se dostává pod expedici. Řízení operátorů probíhá 
klasickým kanbanem, což vzhledem k závislosti 
na lidech není zcela ideální. Pracujeme na řeše-
ní, aby stroj vlastní spotřebou generoval pickovací 
seznam.

O jak velký projekt půjde?

Zatím se bude týkat píseckého závodu, protože 
jednotlivé výroby se liší a použít standardní řešení 
pro všechny je někdy složité. Každopádně existuje 
dobrá zkušenost ve sdílení osvědčených postupů 
s jinými závody.

Jakou identifi kaci používáte 
pro expedici?

Etiketujeme vše včetně každé sedačky – sedáku 
nebo opěráku. Každý kus naskenuje operátor na 
lince. Když naplní balicí instrukci, dostane fi nální 

Interview: VÁCLAV MAREŠ

Další fotografi e najdete na 
facebook.com/systemylogistiky


štítek a umístí ho na bednu, která odjíždí do truck 
preparation area. Aby fungoval interní poka-yoke, 
vkládá se expediční štítek a je spárován s výrobní 
etiketou. Koncoví klienti vyžadují různé formáty eti-
kety, u interních zákazníků je to víceméně jedno. 
V letošním roce bychom chtěli nastartovat projekt 
s interním zákazníkem v Plzni a expedovat, resp. 
oni přijímat, přes RFID. Máme uzavřený oběh plas-
tových obalů, které lze jednoduše skenovat, takže 
je to pro nás zajímavé.

Jednotlivé kusy ale bude muset stejně 
někdo skenovat a párovat s obaly…

Určitě. Důležitou roli hraje také traceabilita – kdy 
jsme jaký díl vyrobili, z jakého materiálu a výrob-
ní šarže. Nicméně traceabilitu z pohledu logistiky 
tolik neřešíme a setkáváme se s ní až v momen-
tu, kdy vzniká problém s kvalitou. 
Jsme schopni relativně přesně zjis-
tit, kdy jsme daný problémový ma-
teriál přijali, jeho předání na linku 
a výrobu prvních kusů. Jakmile se 
do naší výroby dostane, víme na-
prosto jistě, kdy byly kusy odeslá-
ny zákazníkovi. Problém někdy je 
v tom, že zjistíme, kdy jsme materiál přijali, ale už 
ne, kdy se dostal první kus z dané výrobní dávky 
na linku. Pokud vznikne riziko reklamace, musíme 
kontrolovat větší množství výrobků.

Tlačí externí zákazníci na zpřesnění 
datových toků a traceabilitu?

Ano, nicméně v logistice neřešíme traceabilitu 
jednotlivých sedaček. Finální boxy s výrobou 
však sledujeme kvůli zajištění FIFO. Podstatné 
je, že většina zákaznických a VDA auditů vychází 
s dobrými známkami 91 procent a výše. Na síť 
jsou napojeny klíčové stroje a umíme najít kon-
krétní operaci – kdy byl kus vyroben, přemístěn 
do vláčku a dále na montážní linku. Dohledáme 
směnu, personální identifi kace ale konkrétně 
nastavena není.

Jak pokračujete v robotické 
automatizaci?

První vlaštovkou byla fi rma VersaBox, což je polský 
start-up, který by měl dodávat automaty pro trans-
port dílů mezi svářecími linkami a lakovnou, la-
kovnou a montážními linkami a dalšími pracovišti. 

Aktuálně jsou implementovány dva 
stroje a přinášejí efektivní úspory 
pracovní síly. Používáme nižší au-
tonomní vozítka bez magnetické 
pásky, ale s optickou navigací. 
Dalším programem je automatický 
zakladač od Toyoty, který už fun-
guje (více v případové studii v SL 

185/2019 – pozn. red.) a jednáme o dalších třech 
zakladačích do budoucna. Nejnověji jsme přidali 
shuttle, také od Toyoty. Otevřené zůstává robotické 
rozbalování beden, resp. skládání beden. Většinu 
dílů posíláme v plastových paletových boxech a zá-
kazníci je vracejí složené. Jedním ze zajímavých 
projektů ve výrobě jsou automatické šroubováky.

INZERCE
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„Materiál se 
na linku dostává 

z 90 procent
 v KLT boxech.“

Vznikají po uvedení robotů do praxe 
nějaké překážky na straně personálu?

Stroje jsou buď schopné uhnout, což někdy nadělá 
více škody než užitku, nebo se zastaví. Zaměstnan-
ci jsou proškoleni, co v dané chvíli dělat. Operátor 
reaguje pořád rychleji než automat. Pokud však 
stroji zajistíme správné podmínky, například mu 
nestojí nic v cestě, je schopen práci zvládat do-
statečně rychle.
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Jak jsou nastavena bezpečnostní 
pravidla při interakci člověk versus 
automat?

Automat má přednost, zároveň díky nastavení 
čidel do ničeho nenabourá. Naším specifi kem je 
koncept truck tunnel, kdy halou projíždějí náklad-
ní auta. Proto jsme zde umístili semafor a závoru 
a omezili přednost pro automaty.

Zvažujete automatické vláčky?

S tímto konceptem jsme kalkulovali. Nahradili by-
chom transport, ale pořád potřebujeme člověka, 
který vláček naloží a vyloží. V současném layoutu 
nemáme možnost automatické nakládky a vy-
kládky KLT. Investičně bychom nenaplnili kritéria 
návratnosti.

Jaká je návratnost zmiňovaných 
velkých projektů?

Snahou je zajistit návratnost do jednoho roku, což 
u automatů není příliš jednoduché. U shuttlu jsme 
jí dosáhli, protože jsme ušetřili podstatné náklady 
na externí skladování a pracovní sílu. U stávající-
ho robotického zakladače je návratnost dva a půl 
roku. Nasazovali jsme ale prototyp – koncept je 
unikátní a jde o první automatický stacker ve Fau-
recii ve světě. S dalším projektem se tedy návrat-
nost zkrátí.

Platí, že v západních zemích je 
návratnost investice rychlejší?

Ano. Centrála sídlí ve Francii a někdy je obtížné 
přesvědčit vedení, že dvouletá návratnost není 
špatná. Cena pracovní síly v České republice je 
oproti západu stále na jiné úrovni.

Kromě pracovní síly automatizací 
řešíte i úspory pracovní plochy 
a skladů.

Písecký závod nemá k dispozici stabilní externí 
sklad. Externí prostory využíváme nárazově – před 
inventurami, auditem nebo při náhlém navýšení 
například předvýrobou kvůli svátkům – a tím 
pádem se také navyšuje cena za skladování. 
Shuttlem bylo přidáno 450 metrů do patra, což 
situace s kapacitou vyřeší. Přestože není konci-
pován na dlouhodobé skladování materiálu, ale 
spíše obalů, jelikož nejsme schopni dodržet FIFO, 
hraje významnou roli pro jednorázové zaskladnění 
na přechodnou dobu.

Jakou máte zkušenost s dodacími 
lhůtami automatických řešení?

Toyota slibuje maximální lhůtu dodání půl roku, 
pak následuje implementace. Celková realizace 
tedy trvá do jednoho roku po objednání.

Co obecně trh nabízí a nakolik jsou 
dodavatelé na požadavky fi rem 
připraveni?

Automotive je zřejmě nejnáročnější odvětví pro 
automatizaci. Výroba není většinově nastavena 
na produkci do jednoho kontejneru. Některé pro-
jekty jdou překvapivě rychle, například u shuttlu je 

Ptejte se 
Václava Mareše

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

termín dodání 16 týdnů a celý proces trval sedm 
měsíců. Při zavádění automatizace je velká část 
čekání způsobena interním schvalováním, které 
může zabrat až několik měsíců.

Předáváte zkušenosti s implementací 
ostatním fi liálkám?

Zkušenosti sdílíme klasicky intranetem ve veřej-
ném profi lu nebo v uzavřeném jen pro odborné 
skupiny zaměstnanců. Získáváme také konso-
lidovaný feedback od nákupčích zahrnující až 
60 dodavatelů automatizace. V České republice 
i v zahraničí se také osobně navštěvujeme.

Kam se podle vás bude automatizace 
a robotizace vyvíjet?

Ne vše lze vyřešit automatizací. V současnosti má 
daleko větší efekt digitalizace a práce s daty. Ob-
jednali jsme další tři automaty od Toyoty a zjistili 
jsme, že nám k jejich řízení chybí WMS. Máme 
monolitické systémy jako SAP, do kterých neza-
sáhneme. Tudíž teď vyvíjíme WMS s napojením 
na automaty i pro práci operátorů. Na základě 
dat o jednotlivých operacích a stráveném času 
budeme schopni s nimi pracovat a optimalizovat 
procesy.
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Václav Mareš v číslech

2018: Ve Faurecia Seating Písek 
získává pozici PC&L improvement 
coordinator.

2017: Je zodpovědný za plánování výroby 
ve společnosti Gestamp.

2015: Pro společnost Yusen Logistics 
(Czech) začíná pracovat jako 
specialista dopravy.



Hlavní téma
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CO VŠE KORONAVIRUS 
(NE)OVLIVNÍ
Nejhorší dobu karantény v důsledku koronavirové pandemie máme snad za 
sebou. Vláda zveřejnila plán postupného uvolňování restriktivních opatření. 
S dopady současné krize však budeme žít ještě několik měsíců či let. Už nyní se 
vedou zajímavé diskuse, jak vše ovlivní sféru logistiky.

Roušky a respirátory na tvářích lidí byly prvními 
hmatatelnými znaky volně se šířící nákazy novým 
typem koronaviru. Nyní už vidíme, jak prakticky 
volným pádem propadá světová ekonomika. V po-
lovině dubna Mezinárodní měnový fond uvedl, že 
letos se světová ekonomika zmen-
ší o tři procenta. Ještě v lednu stej-
ná instituce očekávala růst ve výši 
3‚3 procenta. Fond tak odhaduje, 
že letos směřujeme k nejvýrazněj-
ší recesi od hospodářské krize ve 
třicátých letech minulého století. 
Česká ekonomika prý poklesne o 6‚5 procenta, 
tedy podstatně více než v době poslední ekono-
mické krize. Jistou potěšující zprávou může být, 
že příští rok by ekonomika České republiky mohla 
růst o 7‚5 procenta. Takové vzepětí by však bylo 
dáno bezprecedentně nízkou základnou z roku 
letošního.

EKONOMICKÉ OBAVY NARŮSTAJÍ
S tím, jak se obavy společnosti od spíše zdravot-
ních aspektů přesouvají k těm ekonomickým, se 
stále znatelněji objevují otázky, jak koronavirová 
pandemie ovlivní způsob našeho života. V oblasti 
logistiky se diskutuje o změnách dodavatelských 

řetězců, které nebudou tak závislé na zásobování 
z Asie, a především z Číny. Je možné, že k dílčím 
úpravám dojde, ale už jen zkušenost s rouškami 
a základním zdravotnickým materiálem ukazuje, 
že alespoň v počátcích nebude transformace tak 

rychlá. I po zastavení dodávek 
z Asie se evropský průmysl ne-
dokázal rychle přeorientovat na 
potřebné produkty. A evropské 
vlády, včetně té české, horečně 
sháněly veškerý materiál zase 
jen v Asii, a hlavně pak v Číně. 

Představy, že by se rychle změnily toky zboží na-
příklad v elektrotechnickém nebo automobilovém 
průmys lu, jsou poněkud iluzorní.

Podobná debata se vede o dodávkách just-in-ti-
me, které dnes představují základ mnoha odvětví. 
V Česku jsou zásadní především pro automobilový 
průmysl. Objevují se představy, že by automobilky 
a jejich dodavatelé mohli držet skladové zásoby 
na několik týdnů, aby se předešlo problémům na 
výrobních linkách. Při současném objemu výrob 
českých automobilek a při rostoucí komplexitě dílů 
by to znamenalo obrovský nárůst skladové plochy. 
To není ekonomicky ani ekologicky únosné. Navíc 
české automobilky měly sice už v únoru výpadky 
v dodávkách některých komponent, ale výrobní 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

    „GLOBÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
PŘINÁŠÍ VÍCE POZITIV 

NEŽ NEGATIV.“

Koronavirus zásadně přispěl 
ke snížení emisí oxidu 
uhličitého. Trvat to ale 
nebude. V postkoronavirové 
krizi půjde ekologie patrně 
stranou.
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ESA logistika proti koronaviru.
Více na www.systemylogistiky.cz.

pásy defi nitivně zastavily až z obavy o zdraví za-
městnanců. Mimo jiné v důsledku toho, že nebyl 
k dispozici dostatek hygienických prostředků.

DEGLOBALIZACE ASI JEN NA CHVÍLI
Zastánci myšlenky takzvané deglobalizace, o které 
se hovoří minimálně od doby fi nanční, ekonomické 
a dluhové krize před více než deseti lety, budou 
mít v následujícím období patrně více argumen-
tů. Zřejmě mohou posílit i politické proudy, které 
více akcentují nacionální pojetí. V dlouhodoběj-
ším horizontu však globální výměna zboží, služeb, 
ale také myšlenek zřejmě nadále posílí. Globální 
spolupráce přináší více pozitiv než negativ. Stejně 
tak by bylo chybou, pokud by vláda držela zavřené 
hranice. Je třeba hledat vhodná a chytrá opatření 
pro zamezení šíření viru (zejména v ohrožených 
skupinách) než přicházet s celoplošnými zákazy, 
jež v součtu přinesou více škody než užitku.

Další otázkou je, zda končí doba 
soustavné optimalizace zásob. 
Asi ani v tomto případě nelze 
odpovědět kladně. Důvod souvi-
sí s tím, co bylo uvedeno u just-
-in-time. Některé obory mohou 
držet zásoby na týdny nebo měsíce. Většinou jde 
o materiál v menším objemu, který je něčím vzácný 
nebo se výrazně mění jeho cena v průběhu roku. 
Běžné komodity jsou však rychloobrátkové a skla-
dy jen „protékají“. Česko coby stát zaměřený na 
průmysl produkuje velký objem zboží pro vnitřní 
spotřebu, ale především na export. Není myslitel-
né, aby fi rmy udržovaly velké zásoby, které budou 
vytvářet potřebu dalších skladových ploch a budou 
vázat fi nanční prostředky. Trend optimalizace zá-
sob bude tedy zřejmě pokračovat, i když může být 
současnou situací ovlivněn a podniky budou více 
myslet na to, že je třeba mít „o něco větší“ rezervy.

Podle některých může být dalším výsledkem sou-
časné koronavirové pandemie posílení automa-
tizace a robotizace. Argumentují tím, že robot se 
nemůže nakazit, tedy přinejmenším tímto typem 
viru. A je pravda, že řady výrob nebo logistických 
činností se bez robotů a automatizace neobejdou. 
To ale platí v čase krize i v běžném období. Firmy, 
jež dokázaly využít výhod robotizace ve svůj pro-
spěch, tak již učinily. Mnoho dalších však nemá 
na masivnější investice potřebné prostředky. 
A potom existuje velká skupina společností, které 
zvažují a promýšlejí možnosti, ale jdou dopředu 
velmi opatrně. Brzdu představují jak stále vysoké 
náklady, tak nastavená kritéria pro návratnost in-
vestic. Ostatně křivka prodejů robotů ukazuje, že 
v posledních dvou letech dynamika růstu zvolnila 
(a je třeba dodat, že s touto křivkou dokáže zdale-
ka nejvíce zahýbat poptávka jedné země – Číny).

ŠKRCENÍ PENĚZ NEPOMŮŽE NIKOMU
Pokud by současná krize trvala déle a státy by ne-
byly ochotné masivně podpořit ekonomiku, moh-
lo by dojít k neblahému snižování investic. Tak či 
onak k němu dojde, problém by byl ve stopnutí 
investic v delším časovém horizontu. Mohlo by se 
stát, že část podniků vyjde ze současné situace 

velmi otřesena a bude se dlouhodobě zdráhat 
investovat. Získané fi nanční prostředky bude aku-
mulovat a připravovat se, kdy přijde další podobná 
„lapálie“. Přitom víme, že investice a inovace před-
stavují téměř jistou záruku ekonomické prosperity 
nejen samotných fi rem, ale také státu jako celku.

Zajímavé bude sledovat, jak se 
vyvine situace v oblasti průmys-
lového developmentu. Krátko-
době dojde k odkladům splátek 
nájmů – ať už vynucenému okol-
nostmi a tlakem nájemců nebo 

státním nařízením. To v horizontu měsíců ovlivní 
značnou část realitního trhu včetně toho, že se ješ-
tě sníží počet realizovaných nájemních transakcí. 
V dlouhodobějším horizontu tu ale před státem 
stojí zásadní rekodifi kace stavebního práva, která 
problematizuje – ne-li přímo znemožňuje – novou 
výstavbu. Jestliže se ekonomika bude v následují-
cích letech vzpamatovávat z uštědřené rány, bude 
zapotřebí, aby pro to stát vytvořil dostatečné pří-

ležitosti. Například v podobě příslušné legislativy 
nebo přípravy lokalit pro další rozvoj. S tématem 
samozřejmě souvisí i stav dopravní infrastruktury, 
kde však lze s přihlédnutím k dosavadním zkuše-
nostem stěží očekávat něco zásadního v horizontu 
měsíců i několika let.

Koronavirus nám také ukázal, že z aktuální krize 
mohou některá odvětví docela dobře těžit. Nejspí-
še posílí elektronický obchod, který alespoň v těch 
nejkritičtějších týdnech v úvodu karantény dokázal 
pokrývat určité potřeby obyvatelstva. Pokud však 
hovoříme o odolnosti společnosti a schopnosti vy-
rovnat se s velkými krizemi, jako je ta současná, 
neměla by být sázka na e-commerce tou jedinou. 
Z různých důvodů můžeme v budoucnosti zažít 
krátkodobý nebo déletrvající black-out v oblasti 
energetiky nebo výpadky ve fungování komuni-
kačních sítí. Pak by jednostranné zaměření na 
e-commerce mohlo mít nebezpečné dopady. 
V tomto ohledu se ukazuje, že jistá diverzifi kace 
zdrojů a kapacit může být zcela zásadním parame-
trem pro úspěšné zvládnutí krize. Platí to patrně 
pro celou společnost, ale i jednotlivé podniky.

Kreativita, improvizace 
i solidarita

Jistým pozitivním efektem koronavirové krize 
je posílení schopnosti improvizace, kreativity 
a odolnosti vůči nenadálým vlivům. Mnoho fi -
rem osvědčilo, že dokáže pracovat i v krajně 
ztížených podmínkách. Logistika jako odvětví 
drží pohromadě jednotlivé části ekonomiky 
a zajišťuje, že obyvatelstvo, podniky i stát jsou 
řádně zásobovány. Řada společností se doká-
zala ze dne na den přeorientovat na produkty, 
které byly nejvíce potřeba. Byly a jsou vidět 
také až nečekané projevy solidarity a pomo-
ci. Právě tomu, jak konkrétní fi rmy navázané 
na logistiku dokázaly pomáhat, se věnujeme 
v pokračování tohoto tématu na webu syste-
mylogistiky.cz.

„ROBOT SE NEMŮŽE NAKAZIT, 
TEDY PŘINEJMENŠÍM TÍMTO 

TYPEM VIRU.“

Ovlivní koronavirus 
vaši fi rmu?
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Hlavní téma

AUTOMOTIVE ČELÍ 
NEJEN KORONAVIRU

Automobilový průmysl směřuje k elektromobilitě. Bude zajímavé 
sledovat, jak toto úsilí ovlivní ekonomické dopady koronavirové krize.

Jaké jsou hrozby 
pro automotive?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Automotive má štěrk v soukolí.
FOTO: Stanislav D. Břeň

V druhé polovině března se zastavila výroba osobních 
 automobilů v České republice. Dochází nejen ke značným 
ekonomickým ztrátám, ale také výraznému narušení do-
davatelských řetězců, jejichž plné obnovení může trvat 
měsíce. I když se ekonomika a možná život celé společ-
nosti nevrátí do stejných kolejí jako před vypuknutím kri-
ze, je důležité sledovat i dlouhodobější trendy, jež jsou 
v automotive patrné.

KK výrazným trendům v automotive patří nástup 
elektromobility. Po skončení krize bude zajímavé 
sledovat, zda se budou upravovat proklamované 
cíle klimatické politiky v rámci Evropské unie. I po-
kud by k tomu došlo, přesun k elektromobilitě to 
však zřejmě výrazně nezbrzdí.

„V souvislosti s e-mobilitou dodavatelé reagují vět-
ší automatizací logistiky, kde vidíme příležitost in-
tegrovat mnoho různých technologií a softwarů do 
funkčního celku,“ říká Roman Žák, předseda před-
stavenstva společnosti Aimtec, a dodává: „Integra-
ce a vizibilita dodavatelského řetězce se pak objeví 
především u EDI, které se tím posouvá k integrační-
mu nástroji a neslouží už jen pro výměnu dokumen-
tů.“ V souvislosti s přechodem na SAP S/4HANA 
fi rma připravuje novou generaci Sappy produktů 
a už má za sebou implementaci odvětvové šablony 
pro automotive právě na bázi S4/HANA. V nedávné 
době Aimtec zavedl Yard Management System se 
zařízeními IoT (kamery či závory) pro výrobce au-
tomobilových střešních oken.

SE ZAMĚŘENÍM NA OJETÉ VOZY
Společnost Gefco tradičně zajišťuje industriální 
logistiku. Vzhledem k velkým změnám v oblasti 
automotive (a to nikoliv jen těm „koronavirovým“) 
fi rma částečně upravuje svou strategii. „Velkou 
příležitost vidíme v měnícím se trhu, na němž se 
pomyslné misky vah nyní přiklánějí ve prospěch 

trhu ojetých vozů. V této oblasti jsme si vybudo-
vali úplně nový ekosystém. Z dosavadní logistiky 
v segmentu B2B, kde prim hrály celovozové pře-
pravy, jsme rozšířili záběr také do segmentu indi-
viduálních dodávek, tedy single car units delivery,“ 
vysvětluje Tomáš Brada, marketing & communica-
tion manager CR/SR společnosti Gefco.

V této oblasti se tak klienty stávají samotní prodej-
ci vozů nebo autobazary. Ve Francii, Velké Británii 
nebo zemích Beneluxu jsou pak podobné služby 
poskytovány i fi rmám ze sféry car sharingu. Gefco 
a start-up Carvago nedávno představily testovací 
centrum TechYard v Ovčárech v blízkosti automo-
bilky TPCA. „Centrum slouží ke kompletní kontrole, 
auditu a případnému servisu ojetých automobilů 
a je hlavním kontrolním a logistickým centrem pro 
český trh,“ uvedl Tomáš Brada.

POJIŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ LINKY
Celý dopravní trh navázaný na automobilový prů-
mysl trpí v čase odstávky výrob. Dlouhodobě se 
však objevují i další rizika, a to třeba v oblasti po-
jištění. Příkladem může být pozdní dodání do auto-
mobilky a v důsledku toho zastavení linky. Náklady 
potom rostou do desítek tisíc eur. „Dopravci nečtou 
pozorně své objednávky, a tak se často upisují 
k tomu, že někam dojedou na minutu přesně, že 
si všechno sami naloží a vyloží,“ popisuje problém 
Michal Láznička, ředitel společnosti Ekonservis. 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Zejména v režimu doprav JIT/JIS je neplnění ter-
mínu zásadním nedostatkem.

Podle něj tak dopravcům vznikají škody, kterým 
očividně nemohli předejít, ale podepsali tako-
vou objednávku a musí platit. Podle zkušeností 
Ekonservisu rovněž narůstá počet škod, u nichž 
si poškozený nárokuje položky, jež buď se škodou 
nesouvisejí, nebo nejsou doloženy. „Když je rekla-
mující strana konfrontována s tím, že na danou 
položku nemá nárok, škodu si započte a tím to 
pro ni končí,“ doplňuje Michal Láznička. Připomí-
ná také, že se opět vrátilo riziko takzvaných fan-
tomových dopravců. Je však pravda, že největším 
„fantomem“ pro logistické fi rmy nebo dodavatele, 
kteří jsou navázáni na automotive, je právě odsta-
vení výrob. Jejich opětovný náběh a eliminace škod 
jsou a budou největšími výzvami nadcházejících 
měsíců.



Logistika pro zapomnětlivé

JAK ZVOLIT TO 
NEJEFEKTIVNĚJŠÍ 
REGÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
PRO VÁŠ SKLAD?
V současné době je kladen velký důraz na efektivitu skladových procesů. Jsou vy  -
užívána různá intralogistická řešení, která mají vliv na celkovou efektivitu, tedy 
i na náklady logistiky. Samotným základem je ovšem správně navržený layout 
skladu, který bude refl ektovat veškeré potřeby a nároky na skladování. S efekti-
vitou velmi zásadně souvisí i volba ideálního regálového systému. To, co je někde 
maximálně efektivní, může být jinde naprosto nevyhovující. Každý případ je proto 
nutné posuzovat individuálně.

Článek připravil Petr Neckař

ovšem může vyplatit nezávislý pohled specia-
listy na intralogistiku, který se na danou oblast 
podívá svým pohledem a může přijít s řešením, 
které vás možná napoprvé ani nenapadne. 
Samozřejmostí jsou konzultace i se zástupci 
dodavatele nebo dodavatelů regálů, kteří mají 
často bohaté zkušenosti získané z dřívějších 
realizací.

 〉 4. ZVAŽTE MOŽNOST REFERENČNÍ 
NÁVŠTĚVY
Můžete se jít podívat i do referenčních provozů, 
ve kterých již řešení zamýšleného dodava-
tele funguje. Podívejte se v praxi, jak 
vše funguje, a zajímejte se o „porodní 
bolesti“. Zjistěte, na co se při realizaci 
zaměřit, jakých chyb se vyvarovat. Na 
referenční návštěvě se s vámi jistě 
rádi podělí o své zkušenosti.

 〉 5. TRVALÁ A SYSTEMATICKÁ 
ÚDRŽBA
Efektivitu vám přinesou jen takové 
regály, které jsou funkční a bezpečné. 
Systematická údržba regálových sys-
témů je nezbytná pro zachování bez-
pečnosti práce. Regály je třeba pra-
videlně kontrolovat a opatrně 
používat. Periodické kontroly 
ulehčují defi nování poško-
zených dílů, které by měly 
být ihned po prohlídce 
vyměněné.

Tento článek byl 
zpracován ve spolupráci 
s Petrem Švejnohou, 
obchodním ředitelem 
společnosti STOW ČR.

 〉 1. ANALÝZA VHODNOSTI ŘEŠENÍ
Ve skladech se stále nejčastěji setkáváme 
s klasickými stacionárními regály, mezi kterými 
jsou široké uličky, aby v nich mohly pohodlně 
a bezpečně manipulovat například retraky. 
Někdy analýza ukáže jako výhodnější použít 
stacionární regály s užšími uličkami pro VNA 
techniku. Výhoda je zřejmá: úspora místa, tj. 
na plochu skladu se vejde více paletových 
pozic. Někde přinášejí vyšší efektivitu spádové 
regály, jinde skladovací věže, v nichž zasklad-
ňuje automat řízený WMS systémem. Někde 
mohou zvyšovat efektivitu regály se systémy 
radio shuttle. Možností je celá řada, proto si 
před nákupem regálu zpracujte nebo nechte 
zpracovat analýzu, jež ukáže, která z možností 
je právě pro váš sklad ta nejvhodnější. Záleží 
zejména na velikosti vašeho skladu, obrátko-
vosti, typu skladovaných položek, jejich veli-
kosti atd.

 〉 2. VŠE NEJPRVE DETAILNĚ SPOČÍTEJTE
Analýza vhodnosti konkrétního regálového sys-
tému je základem. Udělejte si porovnání mož-
ných variant. Pro některé provozy je nejvhod-
nější klasický paletový regál a větší či menší 
počet manipulační techniky, jinde se více hodí 
některý z typů blokového skladování, jinde je 
na místě použít kombinaci těchto systémů 
s vícepodlažními sklady, plošinami, s doprav-
níky či autonomní manipulační technikou. Je 
tedy vhodné se na vše podívat komplexně, 
abyste viděli, co je právě pro vás to skutečně 
nejvýhodnější.

 〉 3. OSLOVIT, ČI NEOSLOVIT 
SPECIALISTU?
V řadě případů stačí, když fi rma návrhy mož-
ných řešení konzultuje nejprve v rámci svého 
interního týmu. V některých případech se 
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?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání
JAKÝ JE NEJVHODNĚJŠÍ 

MATERIÁL PRO PALETY?

Napište návrhy 
pro tuto rubriku.

Který regálový 
systém a proč vám 

přináší největší 
efektivitu?
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Doprava

D

UMĚLÁ INTELIGENCE 
BUDE PLÁNOVAT 
I SLEDOVAT ZÁSILKY

Dnešní nástroje umožňují pohodlnou on-line sprá-
vu silničních, železničních, leteckých i námořních 
přeprav. „Nástroje umožňují plánování a objedná-
vání přeprav, sledování jejich průběhu i vyhodno-
cování ekologické stopy. Odesílatel, který je zod-
povědný za doručení zásilky, má díky nástrojům 
na sledování zásilek vše pod kontrolou. Z pohledu 
příjemce je sledování zásilek praktické zejména 
pro následné plánování a tvorbu případných al-
ternativních scénářů v případě opoždění zásilky,“ 
konstatuje David Martiš, ředitel provozu přeprav 
DB Schenker. Kombinací sledování zásilky s infor-
macemi o jízdních řádech lze monitorovat, zda na 
cestě nedochází k odchylce od jízdního řádu. Když 
tato situace nastane, systém zákazníka upozorní.

Trendem ve sledování přeprav je hledání rentabil-
ních (laciných) řešení on-line monitoringu i u těch 
nejmenších zásilek. „Pozornost je věnovaná také 

Možnost sledování zásilek je jedním z faktorů, který 
u zákazníka rozhoduje při volbě dodavatele. Firmy poža-
dují především mít všechny informace o zásilkách v jed-
noduchém a uživatelsky přívětivém prostředí a chtějí 
být automaticky informovány o odchylkách od plánova-
né přepravy. Jaká bude budoucnost monitoringu?

Článek připravil Petr Neckař

obalovým materiálům, vyvíjejí se opakovaně pou-
žitelné, vícecestné a sledovatelné obaly, které by 
usnadnily monitoring zboží na cestách. Změny oče-
káváme také v kvalitě satelitní sítě, na kterou jsou 
díky nárůstu počtu GPS zařízení na kontejnerech 
a návěsech kladeny vysoké nároky,“ říká Petr Kozel, 
předseda představenstva společnosti VCHD Cargo.

ANALÝZA TOKU ZÁKLADEM 
PRO OPTIMALIZACI
V dlouhodobém trendu je vidět, že monitoring je 
součástí rozvoje Logistiky 4.0. Souvisí s růstem 
digitalizace a automatizace všech procesů všude 
tam, kde je to jen možné. Např. Smart Logistics 
System od Timocomu integruje 256 monitorova-
cích systémů, díky čemuž mohou logistici sledovat 

FOTO: Petr Neckař
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Online nástroje pro dopravce 
zvládnou nejen plánování 
a objednávání přeprav, ale také 
sledování a vyhodnocování 
jejich ekologické stopy.



29Stavební trh se propadne o 10,1 %, letošní tržby společností potom o 8,9 %. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

celé přepravy i jednotlivé zásilky na jedné mapě 
bez ohledu na to, jaké monitorovací zařízení je-
jich dopravce používá. „Vlivem snížení provozních 
nákladů se systémy sledování uplatňují u čím dál 
menších přepravních jednotek. Nejprve se sledo-
valy pouze celé kamiony, později zvlášť tahače 
a návěsová technika, přidalo se sledování jednot-
livých kontejnerů, a kde to má význam, sleduje se 
i jednotlivá zásilka,“ popisuje Daniel Priban, ředitel 
společnosti Timocom Česká republika.

Doplňuje, že ve spojení s dalšími technologiemi, 
jako jsou např. RFID nebo čárové kódy, lze v dneš-
ní době vysledovat s velkou 
přesností, kudy zásilka putova-
la a kde v jakém čase skončila. 
Dokonalá analýza přepravního 
toku je pak důležitým základem 
k optimalizaci, zvýšení efektivity 
a snížení nákladů. Předpokládá 
se, že sledování se bude i nadá-
le vyvíjet tímto směrem: s nízký-
mi výdaji sledovat pokud možno 
co nejmenší přepravní jednotku 
a shromažďovat informace v big datech. „V horizon-
tu 10–15 let bude přepravní toky plánovat z větší 
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části umělá inteligence založená na systémech 
monitorování. Tyto technologie se budou dynamic-
ky rozvíjet s rozšířením 5G sítí a autonomních do-

pravních prostředků,“ domnívá 
se Daniel Priban.

UMĚLÁ INTELIGENCE 
ZABRÁNÍ NEEFEKTIVITĚ
Umělá inteligence v rámci sle-
dování zásilek bude zajímavá 
především pro nadnárodní spo-

lečnosti nebo skupiny nadnárodních fi rem. Měla 
by být schopna číst tzv. big data a umět zanalyzo-

vat současný „stav věcí“, najít nevyužité kapacity 
a optimalizovat. „To bude mít především smysl ve 
společnostech s vyšším počtem dopravních uzlů, 
kde se ve vysokých objemech ztrácí ucelený pře-
hled o tocích zboží. Umělá inteligence zabrání 
situacím, které se podle našich zkušeností ještě 
na trhu běžně dějí – jedna pobočka společnosti 
vyšle do určité oblasti kamion pro vykládku a dru-
há pobočka ze stejné společnosti vyšle do stejné 
oblasti další kamion pouze pro nakládku,“ myslí 
si Petr Kozel. Dodává, že v konečném důsledku 
by tato umělá inteligence mohla zčásti eliminovat 
potřebu malých spedičních společností (ty velké 
s umělou inteligencí budou schopny lépe plánovat, 
budou levnější a budou mít i více lidských zdrojů 
pro kontakt se zákazníky).

„Digitalizace a automatizace založená 
na umělé inteligenci“

Nyní procházíme primárně rozvojem digitalizace a ruku v ruce s tím půjde i au-
tomatizace založená na umělé inteligenci. Příkladem je náš Smart Logistics 
System. V současné době umí načíst aktuální polohu požadovaného vozidla 
a nabídnout mu na míru přepravní zakázky v zadaném rádiu. Dalším krokem 
bude inteligentními logaritmy vypočítaná nabídka zakázek v nalezeném pře-
pravním koridoru, která ještě více zefektivní vytížení kapacity na požadované 
trase. Sníží se přejezdy naprázdno, zvýší ziskovost a pochopitelně konkuren-
ceschopnost.

DANIEL PRIBAN
ředitel

Timocom Česká republika

„TÉMĚŘ KAŽDÝ STATUT, 
KTERÝ VSTUPUJE DO 

MONITORINGU ZÁSILEK, 
JE VLASTNĚ LIDSKÝ ÚKON 

– SKEN ČÁROVÉHO KÓDU.“



Doprava

poskytnout také on-line. Dnes je většina železnič-
ních dopravců schopna tuto službu poskytnout 
v rámci svého domovského státu, ale železnice 
se čím dál více využívá především v mezinárodní 
přepravě. Tam narážíme na problém kompatibili-
ty. Všechny systémy sledování stojí nemalé pro-
středky, a to i z důvodu stále většího požadavku 
na zabezpečení přenosu informací. Tyto vložené 
investice je nutné přesunout do cen, to se ne vždy 

setkává s ochotou zákazníka za 
tuto službu platit i přesto, že ji 
požaduje. Nicméně technologie 
a vývoj jdou stále dopředu a mo-
nitoring v logistice s ním musí 
udržet krok,“ nezastírá Martina 
Kholová.

Logistika je obor s rozličnými působnostmi, proto 
má umělá inteligence různé formy, úrovně rozvoje 
a využití. „Pro optimální souhru všech úrovní, prv-
ků a zapojení komplexního využívání umělé inte-
ligence je potřeba souhra všech stran angažova-
ných v logistice. Toto je z mého pohledu v dnešní 
době velkým defi citem, protože nejsou jednotné 
parametry a přístupy k této problematice,“ tvrdí 
Luděk Kohout, vedoucí obchodního oddělení spo-
lečnosti Emons Spedice. A dodává: „Aby umělá 
inteligence mohla být zcela využívaná, musí dojít 
k integraci dat a propojení účastníků v dodava-
telském řetězci na všech úrovních. Pouze souhra 
a sdílení dat a informací mezi všemi stranami 
může v budoucnu zajistit prostor pro integrování 
větší míry umělé inteligence.“ Myslí si, že umělá 
inteligence v budoucnu může nahradit řadu pro-
cesů v plánování, tudíž i následné sledování zá-
silek, které je dnes mnohdy realizováno lidskými 
zdroji za podpory IT technologií.

ŘADA MOŽNOSTÍ PRO ZLEPŠENÍ
Pro sledování zásilek je aktuálně stále třeba vy-
vinout lidské úsilí, je podmíněné lidskými úkony. 
„Téměř každý statut, který se projeví jako informa-
ce v monitoringu zásilek, je vlastně lidský úkon – 
sken čárového kódu. U nás skenujeme vstup do 
depa, výstup a denní inventuru všech čárových 
kódů po odjezdu linek,“ uvádí Jan Polter, obchodní 
ředitel společnosti Dachser Czech Republic. Podle 
něj si lze představit zjednodušení a automatizaci 
pomocí IoT tak, aby identifi kace zásilek a jejich po-
hybů a manipulací s nimi probíhala automaticky. 
„Budoucnost tedy podle mě určitě je v automati-
zaci, zjednodušení a zpřesnění získávání dat pro 
tracking zásilek,“ dodává.

Každopádně téma umělé inteligence bezespo-
ru bude logistické řetězce ovlivňovat stále více. 
Především v operativní činnosti a nahrazování lid-
ského faktoru, a to nejen ve skladech, kde tento 
trend vidíme čím dál častěji, bude tomu tak i na 
silnicích a eventuálně i na železnicích. „V oblasti 
monitoringu zásilek máme již dnes řadu možností, 
jak ho zlepšit. Např. náš čínský 
partner nám každý den posílá in-
formace o pohybu vlaku s našimi 
zásilkami, resp. zásilkami našich 
klientů. Jen pro upřesnění, vlak 
z Číny jede do Evropy přibližně 
12–14 dní. Anebo se můžeme 
připojit do systému on-line a tyto 
informace získat,“ říká Martina 
Kholová, ředitelka odboru In-
termodál společnosti ČD Cargo 
Logistics.

ŽELEZNICE: PROBLÉM KOMPATIBILITY
Většina silničních dopravců má svoje sledovací 
systémy na principu GPS, je schopna monitorovat 
pohyb svých kamionů a tuto informaci předávat 
dále zákazníkovi, a to i on-line v případě větších 
společnosti. „U železničních přeprav je třeba co 
nejdříve sjednotit systémy a způsoby předávání 
informací mezi jednotlivými železničními dopravci 
tak, abychom byli schopni tuto službu zákazníkovi 

Jaké jsou vaše 
zkušenosti 

s monitoringem 
přeprav?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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„Monitoring umožňuje 
řízení distribuce 
a zákaznického 

servisu“

Monitoring přepravy je důležitý z pohledu 
zpřesňování souřadnic našich zákazníků, aby 
plánování rozvozu bylo co nejefektivnější. Pro 
dopravce jsou důležité informace o trase včet-
ně odchylek od plánované trasy, spotřebě, 
tankování nebo způsobu jízdy, které systém 
rovněž zobrazuje. Bez monitoringu přeprav 
v reálném čase si dnes už nedovedeme před-
stavit efektivní řízení distribuce a zákaznické-
ho servisu. Tento detailní monitoring použí-
váme pro distribuci veškerého piva v Česku 
a na Slovensku. Pro export jej používáme 
u mobilních tanků, kdy je z důvodu zabezpe-
čení prvotřídní kvality důležité sledovat jejich 
přesnou cestu.

DENIS MILFAIT
manažer 

distribuce 
pro Českou 

republiku 
a Slovensko

Plzeňský 
Prazdroj
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„BUDOUCNOST JE 
V AUTOMATIZACI, 
ZJEDNODUŠENÍ 

A ZPŘESNĚNÍ ZÍSKÁVÁNÍ 
DAT PRO TRACKING.“



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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Svět se zabývá šířením nového typu koronaviru. Předpokládáme, 
že ekonomika a veřejný život se uzdraví. Bude to trvat několik 
měsíců, možná rok dva, ale přijde zklidnění. Současná situace je 
však pravděpodobně jen chabou generálkou na to, co nás čeká 
v horizontu několika málo desítek let. Totiž klimatická změna 
s jejími nepříznivými dopady. Stále více společností se věnuje 
udržitelnosti a přizpůsobit se bude muset mnoho odvětví jako 
energetika, průmysl, obchod, turismus, ale také logistika. 

Udržitelná 
logistika 
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Partner speciálu

SL podporují udržitelnou logistiku



hlavní sponzor speciálu:

M
VYUŽITÍ FOTOVOLTAIKY 
JE NA VZESTUPU

Fotovoltaické systémy jsou dosud v Česku vnímány 
nejednoznačně. Pozitivní ekologické i ekonomické 
dopady využití sluneční energie nepopírá prakticky 
nikdo. Ovšem průšvih s mnohamiliardovými dota-
cemi pro „solární barony“, který se před několika 
lety v tuzemsku odehrál, může být jednou z příčin 
zdrženlivého přístupu k fotovoltaice a jejímu využi-
tí třeba i na skladových halách.

Míra uplatnění fotovoltaiky v průmyslových a lo-
gistických areálech roste, byť zatím ne nějak zá-
vratně. „Navzdory poklesu nákladů spolu se zvý-
šenou efektivitou fotovoltaických systémů se zdá, 
že ještě nenastal čas pro jejich instalaci na všech 
průmyslových budovách,“ podotýká Chris LaRue, 
ředitel – vedoucí oddělení pronájmu průmyslových 
nemovitostí ve společnosti Savills ČR a SR. V řadě 
případů pro fi rmy nedává smysl instalovat fotovol-
taiku na budovy kvůli dodatečným nákladům, které 
se prostřednictvím úspor energie často nevracejí. 
„Například při instalaci fotovoltaických systémů na 
průmyslových halách je často potřeba posílit střeš-
ní konstrukci, aby se udržela dodatečná hmotnost 
a zvýšila se protipožární opatření. S tím je poten-
ciálně spojená častější údržba střechy v důsledku 
možného úniku vody a ztíženého přístupu ke střeš-
ním plochám pokrytým panely a nosnými konstruk-
cemi,“ vysvětluje Chris LaRue. Lze však předpo-
kládat, že díky stále pokročilejším technologiím se 
uvedené problémy časem zredukují, protože zájem 
ze strany fi rem přetrvává.

TECHNIKA I CENY JSOU PŘÍZNIVĚJŠÍ
„Technologie a ceny se zlepšují, především ceny ve 
větším měřítku se stávají zajímavými,“ pozname-
nává Stefan de Goeij, group sustainability offi cer 
ve společnosti CTP Invest. A upozorňuje, že na po-
řízení fotovoltaiky lze využít evropské granty, což 
napomáhá k příznivější návratnosti investice.
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Využíváte fotovoltaické 
panely nebo to alespoň 

do budoucna plánujete?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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Článek připravil David Čapek

O jednom z pozitivních příkladů využití fotovoltaiky 
jsme v Systémech Logistiky již informovali. V září 
2019 spustila společnost Adler Czech fotovoltaic-
kou elektrárnu na střeše a vnějším plášti svého 
distribučního centra nacházejícího se v ostrav-
ském Contera Parku. Kombinace téměř tisícovky 
fotovoltaických panelů na střeše a plášti objektu 
s velkokapacitní baterií a kogeneračními jednotka-
mi má zajistit téměř stoprocentní potřebu elektric-
ké energie celého objektu. Spolu s tím zabezpečí 
také nabíjení vysokozdvižných vozíků a fi remního 
elektromobilu.

„Fotovoltaické systémy jsou instalovány v někte-
rých parcích v zahraničí i u nás. Například v P3 
Horní Počernice, P3 Prague D1 nebo P3 Prague 
D8 tyto panely vyrábějí elektrickou energii v řádech 
několika megawattů,“ popisuje Tomáš Míček, ředi-
tel pro Českou republiku ve společnosti P3. CTP In-
vest uvádí, že na střechy svých průmyslových budov 
dosud nainstalovala fotovoltaické systémy o výko-
nu 6 MWp a letos k tomu přidá dalších 15 MWp. 
„Společně s ministerstvem průmyslu a obchodu 
navíc pracujeme na strategii instalace 150 MWp 
v příštích pěti letech,“ dodává Stefan de Goeij.

S PANELY SE POČÍTÁ PRO NOVÉ SKLADY
Maloobchodní řetězec Lidl do budoucna počítá 
s instalací fotovoltaických panelů ve svém nově bu-
dovaném logistickém centru v Buštěhradě, sdělila 

Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl Česká 
republika. Na stávajících čtyřech logistických cent-
rech tato fi rma dosud fotovoltaické systémy nevy-
užívá, přičemž důvodem je zejména nedostatečná 
statická rezerva střech pro instalaci panelů. V loň-
ském roce ale řetězec začal s instalací fotovoltaic-
kých systémů na střechách svých prodejen. „V první 
vlně přibyly fotovoltaické panely na prodejnách Lidl 
v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Mostě, Neratovi-
cích, Průhonicích, ve Strakonicích, Zdibech a Zlíně. 
Vyrobená elektrická energie slouží pro vlastní spo-
třebu prodejen a pokryje zhruba 20 procent jejich 
roční spotřeby,“ vysvětluje Zuzana Holá.

Fotovoltaika bude součástí budoucnosti energetiky 
v mixu s bateriovými úložišti. „Samozřejmě nelze si-
tuaci v Česku srovnávat se situací ve Španělsku či 
Itálii, kde je násobně více slunečních hodin v roce. 
Využití těchto systémů je tedy u nás značně omeze-
no. To však neznamená, že bychom měli rezignovat 
a tvářit se, že u nás sluneční energie nemá význam 
a jde jen o dotační business pro takzvané solární 
barony,“ dodává Pavel Sovička, generální ředitel pro 
ČR a SR společnosti Panattoni.



Pro stromy...

V CTP bereme udržitelnost vážně. 
Nejen o ní mluvíme, ale i konáme. 

Jsme největší průmyslový developer  
ve střední a východní Evropě. Udržitelnost  
pro nás znamená převzetí odpovědnosti  
za dopady naší činnosti na životní prostředí  
a kvalitu života obcí, ve kterých se nacházejí 
naše průmyslové parky a kancelářské budovy. 

Proto se CTP zavazuje certifikovat celé 
portfolio podle standardu BREEAM In-Use 
do poloviny roku 2020. Všechny naše budovy 
budou průběžně posuzovány s ohledem na 
využití energie a celkovou efektivitu provozu 
po celou dobu jejich životnosti.

Zavázali jsme se také měřit  
uhlíkovou stopu naší společnosti.  
Velké úsilí vkládáme do kontinu- 
álního měření dopadů aktivit naší 
společnosti na životní prostředí  
a podnikáme kroky k jejich  
snížení pomocí zlepšení procesů  
nebo zmírnění jejich dopadů  
jinými prostředky. 

Abychom pomohli redukovat 
naši uhlíkovou stopu a chránit 
přírodní zdroje, zakoupili jsme 
nedávno v České republice  
1 milion m2 lesa poblíž Mladé 
Boleslavi. Plánujeme lesy 
koupit i v dalších zemích,  

ve kterých působíme. Naším cílem je pozi-
tivně působit na místní úrovni a zároveň 
přispět ke globálnímu snížení hladin CO2. 

...nevidíme les
We do care!

ct
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MPrůmyslový development zaznamenal 
z pohledu udržitelnosti v posledních 
letech výrazný posun. To se projevuje 
například v ekologicky šetrné výstavbě, 
revitalizaci brownfi eldových areálů, udr-
žitelném provozu hal nebo stále častěj-
ších certifi kacích typu BREEAM.

Článek připravil David Čapek

Moderní haly pro logistiku jsou nezřídka vybaveny 
rekuperací, měřidly inženýrských sítí, inteligent-
ními systémy řízení, LED svítidly s čidly na pohyb 
a dalšími sofi stikovanými zařízeními. „Dále jsou 
u skladově-logistických provozů využívány např. 
tepelné clony nákladních můstků či jejich před-
sazení,“ říká Petr Narwa, head of Transaction & 
Consulting Services ve společnosti Prochazka & 
Partners. Mezi další možnosti zvýšení energetické 
soběstačnosti patří podle něj třeba instalace foto-
voltaických panelů.

„Obrovským tématem současnosti je hospodaření 
s vodou – budujeme dešťovou kanalizaci či retenč-
ní nádrže a sázíme zeleň, určenou k zadržení vody 
v dané lokalitě,“ uvádí Pavel Sovička, generální ře-
ditel pro ČR a Slovensko ve společnosti Panattoni. 
A dodává, že kvůli eliminaci tepelných ostrovů se 
střechy již téměř výhradně natírají světlou barvou, 
aby teplo nepohlcovaly, ale odrážely.

Zapomínat nelze přirozeně ani na odpovídající 
řešení venkovních prostor. „Zeleň, stromy, keře, 
zavedení hromadné dopravy do areálu, přístřešky 

na kola,“ vyjmenovává Peter Tresa, asset manage-
ment director ve společnosti Contera.

ANI METR NAZMAR
Lze říci, že klíčovými trendy udržitelnosti v develop-
mentu industriálních nemovitostí jsou efektivita 
a intenzita využití každého metru čtverečního prů-
myslové plochy při minimalizaci vlivu provozu na své 
okolí. Slávek Kaizr, partner společnosti Demaco, 
vysvětluje: „Těmto trendům vyhovují haly stavěné 
na míru s možností napojení technologií uživatele 
systémem plug-and-play, které jsou šetrné k využití 
přírodních zdrojů, jako je dešťová a podzemní voda, 
a které využívají například napojení na železnici pro 
omezení kamionové zátěže.“ Při stavbě a následné 
správě nemovitostí se používají pokročilá softwaro-
vá řešení, jež mají rovněž veskrze pozitivní vliv na 
efektivitu developmentu a provozu.

Z hlediska provozní udržitelnosti bude dál pokra-
čovat a narůstat podíl automatizace. „Autonomní 
manipulační technika v přímém spojení se systémy 
WMS nové generace. Maximální unifi kace přeprav-
ních a manipulačních jednotek s cílem zvyšovat 
podíl shodných skladových operací,“ předpokládá 
Michal Foret, senior project manager společnosti 
PST CLC.

VIZITKA UDRŽITELNÉHO PŘÍSTUPU
Certifi kace budovy, jako je BREEAM, LEED nebo 
WELL, znamená pro developera i nájemce vizitku 
toho, že si uvědomuje potřebu podnikat zodpověd-
ně a udržitelně. „Ekologická řešení garantovaná 
certifi kátem snižují nájemci energetické náklady na 
provoz budovy, která tak následně nabývá na hodno-
tě,“ poznamenává Tomáš Míček, ředitel pro Českou 

„Základ tvoří lokalita a technické 
parametry budovy“

Lokalita je klíč k dlouhodobé udržitelnosti konkrétní haly, areálu. Měla by být dob-
ře dostupná pro nákladní dopravu, pro zaměstnance a neměla by rušit rezidenční 
zástavbu. V posledních letech se začal rozvíjet i development na brownfi eldech. 
Technické parametry se rovněž výrazně posunuly – zateplení budov, osazování zele-
ně, využívání dešťové vody nebo její zadržování v lokalitě spadu. V poslední době se 
více začalo hovořit o solárních elektrárnách na střechách hal, kde by měl nájemník 
možnost energii ukládat do vlastních úložišť apod.

MARTIN ŠUMERA
head of industrial 

agency
108 Agency
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republiku ve společnosti P3. Pokud jde o zpětnou 
certifi kaci již dokončené budovy, je nutné ji každé 
tři roky obnovovat a za samotnou certifi kaci znovu 
zaplatit. „Jedna věc je budovu v souladu s certifi -
kací postavit, ale pak je nutné ji i dlouhodobě takto 
provozovat a udržovat. Nejedná se tedy o jednorá-
zovou investici,“ doplňuje Tomáš Míček.

Hojně využívanými a mezinárodně uznávaný-
mi certifi kacemi jsou v současnosti zejména 
BREEAM a LEED. „BREEAM je britský standard, 
který má tendenci být obecnější certifi kací celé 
budovy a okolního prostředí, zatímco LEED je 
americká certifi kace, která má tendenci se více 
zaměřovat na technické aspekty,“ popisuje Chris 
LaRue, ředitel – vedoucí oddělení pronájmu prů-
myslových nemovitostí ve společnosti Savills ČR 
a SR. Obě uvedené normy jsou nezávisle ověřo-
vány a pravidelně aktualizovány.

KORONAVIRUS VERSUS UDRŽITELNOST
Je v souvislosti s aktuální pandemií koronaviru 
a předpokládaným zpomalením ekonomiky v tu-
zemsku i ve světě možné, že se změní pohled na 
udržitelnost v průmyslovém developmentu? Bude 
na ni případně v blízké budoucnosti kladen menší 
důraz, nebo se na ni naopak fi rmy zaměří ještě 
intenzivněji?

„Domnívám se, že vzhledem ke koronavirové krizi 
bude většina fi rem – a to jak uživatelů prostor, 
tak i vlastníků budov – po nějakou dobu řešit 
spíše existenční otázky. Rozsah ekonomických 
problémů bude primárně záležet na délce restrik-
tivních opatření. Na druhou stranu se už udržitel-
nost a ochrana životního prostředí stala součástí 
našeho životního stylu, takže si myslím, že se na 
ni bude i nadále klást velký důraz,“ předpokládá 
Martin Šumera, head of industrial agency ve spo-
lečnosti 108 Agency.

Současná pandemie ukázala podle Tomáše Bu-
daře, jednatele společnosti Demaco, jak neudrži-
telný ekonomický rozvoj lidstvo dosud aplikovalo. 
„Lidstvo se beztak nepoučí, máme to v genech, 
ale možná bychom další vývoj mohli alespoň posu-
nout lepším směrem. Věříme, že efektivnější využi-
tí prostoru a pohybu zboží v kombinaci s úsporou 
energií při minimalizaci vlivu na okolní prostředí je 
budoucí podstatou hodnoty nemovitostí,“ vysvět-
luje Tomáš Budař. Hodnotu přináší právě udrži-
telnost, a nikoliv jako dosud maximalizace zisku 
nebo růstu.

Které prvky udržitelnosti 
ve vašem logistickém 
provozu uplatňujete?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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UDRŽITELNOST V POST-COVI (DOBĚ)
Demaco se v každém území, ve kterém se developersky pohybuje, soustře-
ďuje na hospodaření s vodou. Významné zlepšení přináší například systém 
obrácených studní, které pomohou vsakování dešťové vody a tím i doplňování 
rezervoáru spodní vody v území . Demaco tento systém aplikuje v projektu 
Star Capital Finance v Pardubicích v rámci vlastního technického standardu 
nazvaného dmc construct 4.0. 

„Vnímali jsme na trhu mezeru – chyběl tu 
developer, který by se soustředil na stavbu 
dlouhodobě udržitelných a efektivních prů-
myslových hal v původních, často brown-
fieldových lokalitách. Díky tomu vzniklo 
DEMACO – Development Management Con-
struction. Naším cílem je přinést uživatelům 
průmyslových ploch hodnotu formou účin-
ných řešení, která pomohou šetřit náklady 
i životní prostředí právě v této pro ekono-
miku náročné době,“ uvádí Tomáš Budař, 
jednatel fi rmy Demaco. 

Sofistikované informační systémy pro 
výstavbu a správu nemovitostí jsou dalším 
prvkem, který přispívá k udržitelnosti staveb 
a jejich následnému provozu. Firma díky 
nim řídí stavby a spravuje nemovitosti na 
dálku, což je dnes více než aktuální. 

„V současné situaci je třeba zachovat klid-
nou hlavu a pokračovat dál v projektech, 

které dávají lidem práci a které jsou šetrné 
k přírodě. Jako developeři a generální 
dodavatelé našich staveb považujeme za 
extrémně důležité udržet tok investic a více 
než dříve se zaměřit na udržitelná řešení,“ 
říká Jaroslav Kaizr, partner společnosti 
Demaco. 

„Zaměřili jsme se v našich projektech na 
nakládání s vodou, protože jde o klíčový 
zdroj, který je potřeba chránit. Jde nám 
o konkrétní řešení specifi cké pro každou 
lokalitu, ve které působíme. To nás v Týništi 
nad Orlicí vedlo k využití dešťové vody přímo 
ve výrobní technologii nájemce, který vyrábí 
katalyzátory,“ dodává Tomáš Budař. 

www.demaco.cz    +420 727 878 987

INZERCE

„Česko je v udržitelnosti 
na špičkové úrovni“

Nová generace průmyslových parků a budov 
vykazuje vysoké hodnocení v BREEAM nebo 
LEED. Jedná se o mezinárodní měřící standardy. 
Ty ukazují, že úroveň České republiky je v oblasti 
udržitelnosti vysoká. Můžou za to mimo jiné i po-
žadavky našich klientů. Mnoho mezinárodních 
nájemníků má své vlastní standardy, které pak 
požadují i v pronajatých budovách.

STEFAN DE GOEIJ
group sustainability offi cer

CTP Invest
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Článek připravil David Čapek

Na hledání a vývoj udržitelnějších obalů – tedy 
recyklovatelných, kompostovatelných apod. – se 
zaměřují jak nadnárodní společnosti, tak čím dál 
více i domácí fi rmy. Pokud v dnešní době dodavatel 
nabízí produkt (včetně obalu), který je prokazatel-
ně udržitelnější, má nespornou výhodu. I spotře-
bitele stále více zajímá, co se děje před tím, než 
si daný produkt zakoupí. „To nutně přináší vyšší 
odpovědnost všech do procesu výroby a logistiky 
zapojených stran, jež se zde také, zcela správně, 
očekává,“ konstatuje Jan Soukup, obchodní mana-
žer pro Českou republiku ve společnosti CHEP CZ.

Firmy tak v řadě případů pracují na zlepšení udr-
žitelnosti prostřednictvím nových technologií a po-
znatků v logistice. „Nasazují vratné obaly z tra-
dičních materiálů jako plast, kov, ale i vícecestné 
kartonové obaly,“ poukazuje na některé používané 
materiály Bohuslav Černý, key account manager 
společnosti Schoeller Allibert Czech Republic. Kva-
lita kupříkladu vratných přepravek a paletových 
kontejnerů vyrobených z recyklovaného plastu je 
v zásadě stejná jako v případě těch z „nového“ 
materiálu.

PAPÍR, DŘEVO A PLAST ZŮSTANOU
Ideální udržitelný obal sice v podstatě neexistuje, 
vždy nějakou ekologickou stopu zanechává, pod-
statné však je neustále se zaměřovat na snižová-
ní dopadů této stopy. Michal Foret, senior project 

manager ve společnosti PST CLC, k tomu podotý-
ká: „Nemyslím si, že by se do budoucna zásadním 
způsobem změnilo používání tří základních materi-
álů pro výrobu obalů (papír, dřevo, plast). Měnit se 
může jejich podíl. Zásadní bude neustálá optima-
lizace využitelnosti, k níž může vést mnoho cest.“ 
Jde mimo jiné o opakovanou použitelnost (běžně 
a dlouhodobě ji využívá např. automobilový prů-
mysl v rámci systému KLT boxů) nebo víceúčelové 
využití – obal se může uplatnit nejen jako ochrana 
při transportu a manipulaci, ale druhotně jako sa-
motná součást dalších procesů, jako je prezentace 
výrobku, či jako součást jeho koncového použití.

„Cestou může být také neustálá práce se struktu-
rou obalu (lze docílit např. zvýšení pevnosti obalu 
na úkor spotřeby materiálu), využitelnost prázd-
ných míst uvnitř obalů (marketingové důvody, kdy 
v zájmu lepší prezentace výrobu je výrobek opatřen 
obalem, který obsahuje značné procento prázd-
ného ‚vzduchu‘ v zájmu oklamání spotřebitele na-
vozením dojmu, že výrobek je větší) a podobně,“ 
dodává Michal Foret. Tato i mnohá další opatření 
mohou vést ke snížení spotřeby obalů.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ
Značný potenciál spočívá v již zmíněném nasazo-
vání vícecestných obalů, například plastových. Ty 
nahrazují jednocestné obaly anebo vícecestné dře-
věné a kovové obaly. Jejich přínos z hlediska udrži-

telnosti podle Bohuslava Černého spočívá přede-
vším ve třech aspektech: jsou lehké (s tím souvisí 
úspora paliva), snadno se čistí (úspora vody, čistící 
chemie i energie na sušení) a jsou recyklovatelné 
(snížení spotřeby nového materiálu při výrobě no-
vých produktů).

Pokud se jedná o palety, pak nejde ani tolik o ma-
teriálovou inovaci jako spíše o způsoby kontroly, 
údržby a celkové hospodaření, poznamenává Jan 
Soukup. „To vše má z hlediska udržitelnosti stále 
ještě nevyčerpaný potenciál a větší i rychlejší 
dopad. Jde jednoduše o to, aby se s co nejméně 
paletami převezlo, díky promyšlenému řešení, co 
nejvíce zboží. Přepravit více s využitím méně pro-
středků,“ vysvětluje dále. Systémový a komplexní 
přístup k problematice udržitelnosti v logistice je 
nepochybně namístě.

UDRŽITELNÉ OBALY: 
NEJDE JEN O POUŽITÝ MATERIÁL

Snaha o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí se stále in-
tenzivněji dotýká i obalů pro logistiku. Udržitelnost je naléhavým tématem 
a významným trendem i v této oblasti. Obaly jsou totiž nezbytnou součástí 
udržitelnosti celého dodavatelského řetězce.

Používáte 
v  logistice vaší fi rmy 

 recyklovatelné obaly?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky
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„Redukce plastů není 
vždy racionální“

Zvláště v poslední době je trendem používat co 
nejméně plastové obaly. Standardní plasty lze 
však paradoxně dobře recyklovat (také díky tomu, 
že systém třídění a recyklace je v ČR na velmi 
dobré úrovni). Nahrazují se často takzvané kom-
postovatelnými plasty. Úskalí těchto oblíbených 
materiálů je v tom, že jsou rozložitelné jen při říze-
ném procesu kompostování (teplota, vlhkost atd.). 
Bez toho se materiál sice rozpadne, ale pouze na 
mikročástice, které jsou v podstatě nezničitelné. 
Dalším paradoxem, který si většina spotřebitelů 
neuvědomuje, je nahrazování plastu papírem – na-
příklad u výplňových materiálů. Na první pohled 
se zdá být papír mnohem ekologičtější. Realita je 
však opačná. Proces recyklace papíru je 9–12krát 
náročnější na spotřebu energií, vody a chemie.

TOMÁŠ KÖRNER
vedoucí projektu Obaly

Geis CZ
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SSI PODPORUJE PRŮMYSL 
A LOGISTIKU
V současném období náročném pro logistiku a průmysl je důležité, aby ve skladech a továrnách bezchybně fungovala veškerá 
technika a systémy. O podrobnostech hovoří Elie Zita, výkonný viceprezident pro zákaznický servis společnosti SSI SCHÄFER.

Nový koronavirus má velký dopad na celý prů-
mysl. SSI SCHÄFER je jednou z předních spo-
lečností v oblasti intralogistiky. Jak v těchto 
těžkých dnech podporujete své klienty na evrop-
ském trhu včetně českého a slovenského?
Rychle se rozšiřující nový koronavirus způsobil si -
tuaci, se kterou je obtížné se vyrovnat. Můžeme 
však ovládat způsob, jakým na ni budeme reago-
vat. Už několik týdnů na denní bázi spolupracujeme 
s interními a externími zdroji, abychom zhodnotili 
současnou situaci a vyvodili důsledky pro naše 
zaměstnance, zákazníky i celou společnost. Interní 
pracovní skupina je v úzkém kontaktu s našimi glo-
bálními produkčními týmy a na základě nejnovějších 
zpráv přehodnocuje svůj postup tak, aby implemen-
tovala rychlá protiopatření. Pokračujeme v podpoře 
zákazníků formou zjišťování aktuálních plánů nebo 
konzultování nových projektů. Konzultační a podpůrné činnosti probíhají 
především telefonicky nebo virtuálně pomocí videokonferencí, aby se mini-
malizovalo riziko šíření infekce. Také jsme zavedli digitální sadu nástrojů 
pro plánování zákaznických systémů v reálném čase (Customer Service & 
Support). A co je nejdůležitější, ujišťujeme, že navzdory současným výzvám 
mají zákazníci naše služby a podporu nonstop k dispozici. 

Co vaši klienti v současnosti nejvíce požadují?
Jednoduše spolehlivost a kontinuitu. Díky mezinárodní přítomnosti 
můžeme oba atributy zaručit i v těchto těžkých dobách. Umíme nakombi-
novat všechny mezinárodní servisní skupiny a pokračovat tak v poskyto-
vání vysoce kvalitních vzdálených služeb, a to v režimu 24/7. V současné 
situaci jsme plně soustředěni na zařízení potřebná k údržbě všech kritic-
kých systémů, jako jsou farmaceutická distribuční centra a podniky sou-
visející se zdravotnictvím. Stejně tak důležité jsou sektory maloobchodu 
a velkoobchodu s potravinami. 

Zmínil byste některé typy technické a zákaznické podpory, které 
mohou zákazníci nyní využívat?
I v náročných časech fungují naše reaktivní a podpůrné služby nepřetržitě 
sedm dní v týdnu. Prostřednictvím jediného čísla horké linky, e-mailu nebo 
našeho systému sledování incidentů (Incident Tracking System), založe-
ného na procesech kompatibilních s ITIL, přistupují zákazníci k celé škále 
služeb a v případě potřeby získávají rychlou podporu. Servisní technici 
také nabízejí pokročilou vzdálenou údržbu. Zde bych rád vypíchl systém 
SSI Augmented Support, který v reálném čase funguje jako multifunkční 
mobilní videokomunikační platforma. Zajišťuje časově a nákladově efek-
tivní odstraňování problémů a opravy. Je-li však nutná osobní návštěva, 
naši zaměstnanci přijedou přímo k zákazníkovi za předpokladu, že to 
umožní platná nařízení a bude zajištěna bezpečnost našich pracovníků. 

Uvedl byste konkrétní případ fungování některé z nabízených pod-
půrných služeb?
Vezměme příklad SSI Augmented Support. Technik na místě aktivuje tento 
systém, který naváže spojení se servisním centrem SSI SCHÄFER. Ihned 

po připojení může začít odstraňování problémů. Naši 
specialisté se podrobně podívají na hlášené chyby 
a přímo asistují technikům na místě u zákazníka, 
kteří problém fyzicky odstraní. Výsledkem je rychlé 
a efektivní řešení problémů, minimální prostoje, 
a tím i zlepšené pracovní procesy. Díky této službě 
nabízíme nejen lepší dosažitelnost a dobu odezvy, 
ale rovněž snižujeme počet servisních cest a z hle-
diska udržitelnosti také emise oxidu uhličitého. 

Jaká jsou specifi ka preventivní služby?
Spoléhat se pouze na rychlé dodávky náhradních 
dílů a krátkou dobu odezvy již nestačí. Od reaktivního 
servisu, během něhož podle potřeby měníme nebo 
opravujeme komponenty, se posouváme k preven-
tivní údržbě. Naším záměrem je maximálně bránit 
výpadkům systému. Preventivní údržba tak může 

zahrnovat například výměnu opotřebovaných dílů v předem defi novaných 
intervalech. Pro defi nování těchto intervalů musí být důkladně analyzo-
váno velké a komplexní množství dat.
Speciálně vyškolení servisní technici SSI SCHÄFER provádějí preventivní 
údržbové práce pomocí počítačového systému řízení údržby (SSI SCHÄFER 
CMMS – Computerized Maintenance Management System). Usnadňuje 
digitální plánování a řízení všech nezbytných údržbových kroků a stisknu-
tím jednoho tlačítka vizualizuje činnosti, které již byly provedeny. Neustálá 
výměna dat mezi všemi prvky zajišťuje vytvoření konzistentní databáze 
pro analýzy, hodnocení a udržitelné řízení údržby. To zase znamená, že 
potenciál optimalizace může být plně využit a náklady mohou být postupně 
snižovány. Systém zákaznického servisu a podpory Customer Service & 
Support 4.0 jde ještě dál. Prediktivní údržba umožňuje zavést strategii 
údržby se servisními intervaly, které jsou ještě předvídatelnější a přizpů-
sobitelnější potřebám zákazníků. 

Jsou v současné době plně dostupné náhradní díly? 
Našim obchodním partnerům poskytujeme neustálou a komplexní 
dodávku náhradních dílů z celého světa. Naše služby zahrnují vytváření 
seznamů náhradních dílů, sestavování balíčků náhradních dílů, zpracování 
objednávek a dodávek a opravy komponent. Balíčky dílů obsahují jak kom-
ponenty nezbytné pro funkčnost systému, tak běžné náhradní díly a spo-
třební materiál, které jsou potřebné po dobu záruky. Dále vytváříme pakety 
komponent přesně na míru v závislosti na specifi cké skladbě daného sys-
tému. Zákazníci mohou objednávat náhradní díly nonstop prostřednictvím 
našeho internetového obchodu. Komponenty jsou dodávány v garantova-
ném čase a za pevně dané ceny. Kromě toho internetový obchod posky-
tuje dokumentaci pro daný systém (archiv objednávek) a v případě konce 
životnosti určitého dílu aktivně nabízí vhodné alternativy.

www.ssi-schaefer.com/cs-cz
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CESTU K VYŠŠÍ UDRŽITELNOSTI 
LIMITUJE NEVIDITELNÁ RUKA TRHU

Článek připravil Petr Neckař

Na dlouhých trasách je nutné optimalizovat pře-
pravní kapacity klasických kamionů tak, aby do-
pravci vypravovali co možná nejméně souprav 
a kromě emisí tak šetřili také kapacity silnic a dál-
nic. „Na několika linkách už jsme nasadili tzv. 
road trainy, které mají oproti klasickým kamionům 
nadstandardní přepravní kapacitu. Tam, kde je 
to možné, je nabízena železniční přeprava, která 
je výrazně ekologičtější,“ konstatuje Tomáš Holo-
moucký, ředitel společnosti 
DB Schenker.

UDRŽITELNOST: 
TÉMA I PRO PIVOVARY
S udržitelností v dopravě souvisejí alternativní poho-
ny. Těch je několik, každopádně by byla chyba udrži-
telnost v dopravě spojovat jen s možností nasazení 
alternativních pohonů. „Nejekologičtější a součas-
ně nejlevnější přeprava je ta, která se vůbec ne-
uskuteční, a to bez ohledu na druh pohonu. Proto by 

Trendem v udržitelné logistice je zejmé-
na snižování emisí CO2, přičemž konkrét-
ní postupy se liší podle dané situace. Pro 
městskou logistiku a kratší doručovací 
trasy jsou stále žádanější vozy na alter-
nativní paliva, jako jsou elektromobily 
nebo vozy na CNG a LNG, ale pro některé 
delší trasy jsou tyto vozy omezené svým 
dojezdem.

cestou k dlouhodobé udržitelnosti měla být snaha 
minimalizovat zbytné přepravy, samozřejmě při za-
chování vysoké úrovně servisu pro zákazníka,“ říká 
Radek Šlichta, ředitel logistiky společnosti Pivovary 
Lobkowicz Group. Dodává, že pokud bude mluvit 
za svůj obor, lze toho docílit kvalitním nastavením 
celého procesu zásobování, kde se jedná zejména 
o samotnou optimalizaci rozvozů v plánovacím soft-
waru, nastavení rozvozních dnů/směrů, defi nování 

jasných pravidel objednávek 
pro zákazníky a jejich dodr-
žování, maximální vytěžování 
vozidel včetně adresné zpět-
né logistiky obalů apod.

Je tedy zřejmé, že udržitel-
nost v dopravě spočívá nejen ve využívání ekolo-
gičtějších pohonů, ale např. také v oblasti vytěžo-
vání zpětných toků, sdílení kapacit atd. „Sdílení 
dopravních kapacit, především v oblasti sekun-
dární distribuce, je velké téma. V říjnu loňského 
roku jsme odstartovali společně s Kofolou projekt 
sdílené distribuce v jihočeském regionu. Nabídli 

Přispějí k vyšší udržitelnosti 
dopravy autonomní vozy? 
Na snímku tahač Iveco na 
LNG pohon.
FOTO: Petr Neckař

„JEDNA Z CEST K DLOUHODOBÉ 
UDRŽITELNOSTI: MINIMALIZOVAT 

ZBYTNÉ PŘEPRAVY.“
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jsme naše volné dopravní kapacity a na bázi cross-
-docku zajišťujeme distribuci produktů Kofoly. TMS 
sekundární distribuce nám pomáhá pracovat s vy-
tížeností vozidel nad 86 %,“ uvádí Vojtěch Lechner, 
transport & fl eet manager pivovaru Budějovický 
Budvar. Doplňuje, že u primární distribuce není 
vytíženost ani zpětné toky zásadním problémem 
vzhledem k tomu, že pivovar pracuje převážně 
s vratnými obaly (přepravka/sud). Vytížení vozidel 
včetně zpětných toků se pohybuje nad 98 %. Budě-
jovický Budvar disponuje železničním napojením, 
což mu umožňuje zásobování výroby po kolejích. 
V roce 2019 pivovar touto formou dopravy přepra-
vil slad a lahve ve 2170 vagonech. „Máme v tomto 
směru potenciál a řešíme projekty v kombinované 
dopravě na delší vzdálenosti,“ poodhaluje plány 
Vojtěch Lechner. Budějovický Budvar investuje do 
obnovy vozového parku, jde zejména o používání 
vozidel s nejvyšší třídou EURO, čímž přispívá k niž-
ším provozním nákladům na přepravu a samozřej-
mě udržitelnosti dopravy. „Vnímáme trend elekt-
romobility, která stále více zasahuje i do nákladní 
dopravy především ve vztahu k zavážení lokálních 
zákazníků ve větších městech,“ sděluje Vojtěch 
Lechner. Petr Družkovský, provozní ředitel Geis CZ, 
k tomu říká: „Snížení emisí je žádoucí například ve 
městech, ale na druhé straně je důležité zamyslet 
se nad ekologií samotné výroby elektřiny, výroby 
baterií a jejich likvidací po ukončení životnosti.“

UDRŽITELNÝ ZPŮSOB JE NÁKLADNĚJŠÍ
Logistika a nákladní přeprava však nejsou pouze 
otázkou přeprav, ale také udržitelného fungování 
distribučních center. DB Schenker nedávno ote-
vřel první nízkoemisní distribuční terminál v Nor-
sku, který díky nasazení elektromobilů a elektro-
kol omezí emise CO

2
 při městském doručování až 

o 80 %. V Dubaji tato fi rma nedávno v rámci pro-
gramu Eco Warehouses otevřela první distribuční 
centrum, jehož spotřebu elektřiny plně pokrývají 
střešní fotovoltaické panely. „Udržitelná doprava 
budoucnosti je podle našeho názoru kombinace 
ekologičtějších pohonů, efektivního využívání pře-
pravních kapacit, digitalizace a udržitelně fungu-
jících distribučních center. Udržitelnosti dopravy 

přispívá i to, když si fi rmy napříč trhem vytyčí vlastní 
pevné a dlouhodobé cíle udržitelnosti,“ říká Tomáš 
Holomoucký. Doplňuje, že trendem přispívajícím 
k udržitelnosti je a bude postupná digitalizace 
a zefektivnění dopravních a logistických procesů. 
Do jisté míry cestu k vyšší udržitelnosti limituje ne-
viditelná ruka trhu. „Udržitelný způsob fungování 
je nákladnější a ne všichni jsou ochotni si za něj 
mírně připlatit. To platí i v segmentu nákladních 
přeprav. Vnímáme také jistou roztříštěnost, na 
světě je mnoho různých projektů, iniciativ, inovací 
a novinek, ale prosazují se postupně a jednotlivě,“ 
poukazuje Tomáš Holomoucký.

Udržitelné koncepty pozemních přeprav jdou něko-
lika směry. „V současné době pociťujeme největší 
tlak na snižování emisí, tomu by mohlo odpovídat 
nasazení vozidel s bezemisními pohony, ať už je 
to elektropohon, vodík či další alternativy. Praxe 
ale ukazuje, že jejich využití v logistice je prozatím 
možné jen v úzce ohraničených případech,“ míní 
Jan Polter, obchodní ředitel společnosti Dachser 
Czech Republic. Např. společnost FM Logistic jako 
poskytovatel logistiky realizuje několik iniciativ 
ke snižování dopadu dodavatelského řetězce na 
životní prostředí prostřednictvím nepřetržité opti-
malizace. „Neustále pracujeme na zlepšení efek-
tivity nakládky vozidel, optimalizaci tras a sdílení 
dopravních zdrojů. Zaměřujeme se například na 
konsolidaci dodávek podobných produktů od růz-
ných výrobců, pokud jsou distribuovány na stejná 
místa,“ specifi kuje Svatopluk Úředníček, platform 
director společnosti FM Logistic.

KAŽDÝ MŮŽE ZAČÍT U SEBE
Na udržitelnost v dopravě se dá dívat z mnoha 
úhlů. Některá řešení jsou dobrá, ale ne vždy vhod-
ná. Každý dopravce může začít u sebe. Velký pro-
stor pro udržitelnost je např. v postupném obnovo-
vání vozových parků, kdy vozidla s novými motory 
mají podstatně nižší spotřebu a tím i nižší ekolo-
gickou zátěž.

Co konkrétního děláte 
pro udržitelnost 

v dopravě?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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„Alternativní pohony? 
Aktuálně je trendem 

elektřina!“

Hlavním trendem v oblasti alternativních pohonů 
je v současné době bezesporu elektřina. Přirozený 
vzestup elektromobility byl ještě urychlen kauzou 
„dieselgate“. Největší překážkou masivnějšího 
využití, i přes miliardy proinvestovaných dolarů, 
je však stále velká nepraktičnost dobíjení energie 
a nízký poměr dojezdové vzdálenosti ku hmotnosti 
baterie. Proto je nutné ve vývoji dále pokračovat 
a věřím, že se brzy dočkáme rovnocenné alterna-
tivy ke spalovacím motorům.

RADEK ŠLICHTA
ředitel logistiky

Pivovary Lobkowicz 
Group

„Chybí infrastruktura LNG a CNG stanic“

Trendem, který může v budoucnu nahradit konvenční paliva na bázi ropy, je CNG, 
resp. LNG. Někteří výrobci nákladních vozidel již tento způsob pohonu mají ve své 
nabídce, avšak stále chybí infrastruktura LNG a CNG stanic. Budějovický Budvar 
na toto řešení pohlíží komplexně, a to i ve vztahu k provozu manipulační techniky 
a osobních vozidel. Bohužel zatím jsou pořizovací náklady na vozidla s výše uve-
denými pohony, i přes vypsaný dotační grant z ministerstva průmyslu a obchodu, 
neúměrně vysoké. Navíc nabídka výrobců automobilů je stále omezená, včetně in-
frastruktury čerpacích a dobíjecích stanic.

VOJTĚCH LECHNER
transport & fl eet 

manager
Budějovický Budvar
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hlavní sponzor speciálu:

TECHNIKA: ZÁJEM O EFEKTIVNÍ 
A UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ ROSTE
Z hlediska udržitelnosti je základem optimální využívání energií a všech zdrojů, aby 
provoz manipulační techniky byl pro fi rmy i celou společnost maximálně efektiv-
ní. V oblasti trakčních baterií je příkladem udržitelnosti např. stále širší nasazení 
lithium-iontové technologie, která má obrovský potenciál vzhledem k vysoké úrovni 
využití uložené energie.

Článek připravil Petr Neckař

L kde by bylo obtížné čelní vozíky se spalovacím mo-
torem nahrazovat elektrickým pohonem. Pokud na 
stejné lince bude jezdit CNG vozík, je natankovaný 
na celou směnu během tří minut. „Každá technolo-
gie má svá pro a proti, ať už se to týká pracovního 
nasazení a podmínek, pracovního prostředí, kom-
fortu, potřeb provozu apod. Ve skladech a vnitřních 
provozech bezpochyby dojde během následujících 
let ke zvýšení podílu plně automatizovaných robo-
tických vozíků. V nových skladech je stále větší tlak 
na kapacity uložení, co největší objem toku zboží. 
Volba technologie má vliv na hospodárnost i udrži-
telnost,“ říká Vladislav Záveský.

Na vlně udržitelnosti jedou i výrobci manipulační 
techniky. „I přes růst výroby jsme podstatně snížili 
emise CO2

 a naším cílem je do roku 2021 využívat 
pouze obnovitelné zdroje elektřiny. Ve Švédsku 
jsme právě v procesu přechodu našeho největšího 
závodu z LPG na bioplyn,“ uvádí Jindřich Přívora, PR 
manager společnosti Toyota Material Handling CZ. 
O minimalizaci uhlíkové stopy během produkce vo-
zíků se snaží např. i fi rma Jungheinrich. „Součástí 
nové továrny Jungheinrich na lithium-iontové ba-
terie bude i vlastní fotovoltaická 
elektrárna,“ sděluje Martin Kou-
delka, vedoucí marketingu spo-
lečnosti Jungheinrich (ČR).

Efektivitu manipulační techniky 
lze vnímat jako optimální sladě-
ní požadavků na bezpečnost, 
produktivitu a výši nákladů. Ná-
klady je vždy nutné posuzovat z hlediska návrat-
nosti investic za celý životní cyklus každého stro-
je, tedy nejen pořizovacích nákladů, ale zejména 
provozních nákladů. Efektivita je úzce spojená 
s individuálním přístupem ke každému řešení po-
třeb manipulace a dosažení optimálního sladění 
všech prvků (vozíky, regály, obsluha, bezpečnost, 
kontrola, propojení). Jak říká Jindřich Přívora, cílem 
je v provozech dosáhnout štíhlého řešení, které 
je současně kvalitní a spolehlivé (maximální dis-
ponibilita techniky a eliminace prostojů, rychlost 
a kvalita servisu), nákladově rozumné (eliminace 
zbytečných provozních nákladů všeho druhu, elimi-
nace náhradních vozíků), produktivní (rychlé při za-
chování bezpečnosti) a eliminující veškeré zbytečné 
náklady (například na škody). Podstatná je i rych-
lost a efektivnost servisu a propracované dodávky 
náhradních dílů nebo široká fl otila krátkodobého 
pronájmu pro rychlé nasazení náhradní techniky.

Firmy se snaží vybírat ekonomická efektivní a udr-
žitelná řešení, potřeby jsou v provozech různé. 

„V aktuální chvíli máme Li-ion baterii pouze v au-
tomatickém zakladači, je to hlavně z důvodu auto-
matického nabíjení s tím, že je pro baterii ideální 
ji dobíjet v krátkých a častých intervalech. V sou-
časné době stojíme před částečnou výměnou 

manipulační techniky z důvodu 
končících nájmů, rozhodli jsme 
se jít cestou Li-ion baterie pro 
dva čelní vysokozdvižné vozíky,“ 
říká Václav Mareš, PC&L impro-
vement coordinator společnosti 
Faurecia Components Písek. 
Dodává, že důvodem této cesty 
je úspora času i energií, ale 

také to s sebou nese zvýšení bezpečnosti práce, 
např. z pohledu péče o baterie a prostředí s tím 
spojeného. „Li-ion nemusí být vždy tou správnou 
cestou. Závisí to na mnoha faktorech, jako je na-
příklad forma zásobování nebo samotný layout 
výrobního závodu a skladu. To je například důvod, 
proč u tahačů nezvažujeme nasazení Li-ion baterií. 
Bohužel jsou Li-iontové baterie řadou obchodníků 
protlačovány jako jediné ideální řešení,“ podotýká 
Václav Mareš. Li-ion technologie má celou řadu 
výhod, ale je nutné se zamyslet a propočítat, jestli 
tyto výhody vyváží případné nedostatky. „Výrobní 
logistika je specifi cká, je nutné kalkulovat s rizikem 
při cyklech nabíjení, například pokud je nutné udr-
žet chod nonstop, přes přestávky, kdy je v případě 
nutnosti vyrábět, se můžeme dostat do rizika. Vše 
tedy podléhá kalkulaci,“ vysvětluje Václav Mareš.

Udržitelná technika je velmi široký pojem. Jak k udr-
žitelnosti techniky přistupuje e-shop Bonami.cz? „Již 
historicky jsme nakupovali repasované stroje, které 
v našem provozu velmi dobře slouží pro nižší stupeň 

Lithium-iontové technologie jsou trendem. Ale 
nejen ony. Např. fi rma Linde Material Handling se 
v současné době aktivně zabývá možnými projekty 
manipulační techniky s pohonem za využití vodíko-
vých palivových článků. Projekty v Evropě již delší 
dobu fungují, například ve výrobním závodě BMW 
v německém Lipsku, proto je dostatek možností je 
nasadit i v našich podmínkách. Vše má své výhody 
a nevýhody. Z hlediska udržitelnosti mají význam 
i repase. „Regenerace olověných trakčních baterií 
v našich centrech pro repase baterií v Praze a ve 
Velkých Bílovicích získává na oblibě. Předčasná 
likvidace trakční baterie při částečném omezení 
její funkčnosti vždy nějakým způsobem zatěžuje 
životní prostředí,“ konstatuje Vladislav Záveský, 
product manager společnosti Linde Material Hand-
ling Česká republika.

RŮZNÉ TECHNOLOGIE, RŮZNÉ VÝHODY
V poslední době dochází k výraznějšímu nárůstu 
prodeje elektrických vozíků. Vzhledem ke zlepšení 
výkonů a odolnosti již elektrické vozíky dokáží na-
hradit jiné druhy pohonu až do nosnosti mnoha tun. 
Na druhou stranu mají stále poměrně dlouhý inter-
val dobíjení a baterie se musí při vyšších výkonech 
častěji měnit. Stále však budou existovat provozy, 

„NÁKLADY JE VŽDY NUTNÉ 
POSUZOVAT Z HLEDISKA 
NÁVRATNOSTI INVESTIC 

ZA CELÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS.“
„On-line aplikace 

minimalizuje možnost 
poškození“

Z hlediska udržitelnosti je pro nás klíčová on-li-
ne aplikace na kontrolu stavu retraků, ze které 
je patrné, kdo stroj řídí, zda neměl nehodu, kdy 
a kde ho dala obsluha na nabíječku, tedy zda dodr-
žuje předepsané nabíjecí cykly. Tento nástroj tak 
minimalizuje možnost poškození nejen stroje, ale 
i zbytečné snižování kapacity baterie z důvodu 
špatného zacházení.

JAN KLIČKA
ředitel logistiky

Bonami.cz
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zátěže. U těchto nízkozdvižných i vysokozdvižných 
vozíků, které byly pořízeny za 60–70 % ceny nového 
stroje, většinou s nájezdem okolo 5000 motohodin, 
se nijak neprojevuje nadstandardní potřeba servi-
su,“ prozrazuje Jan Klička, ředitel logistiky e-shopu 
Bonami.cz. Doplňuje, že pro vysoký stupeň zátěže 
byly pořízeny tři moderní retraky, které v sobě mají 
pro obsluhu spoustu vychytávek pro urychlení a zvý-
šení bezpečnosti práce (automatické vyrovnávání 

palet naložených na vidlicích, laserové ukazovátko 
pro picking, osvětlení modrým světlem v okolí pohy-
bu stroje pro pěší atd.). Z hlediska udržitelnosti hraje 
roli on-line nástroj pro sledování provozu techniky.

K UDRŽITELNOSTI PŘISPÍVÁ 
I FOTOVOLTAIKA
Vysoké nabíjecí proudy Li-ion baterií během krát-
kých okamžiků kladou nároky na rozvodnou síť. 
Pokud se větší fl otila vozíků během obědové pauzy 
připojí k nabíjení svých lithiových baterií, může dojít 
i k přetížení sítě. Za tímto účelem vyvinul Junghein-
rich speciální „power banky“, které se umístí k na-
bíječkám a postupně během dne, když vozíky jezdí, 
shromažďují energii ze sítě v bateriích. Při nabíjení 
potom tuto energii rychle spotřebují a případně do-
plní ze sítě. „Tím je zajištěna stabilita sítě a umož-
něn rozvoj lithiové technologie. Ještě zajímavější 
je tato technologie v kombinaci s vlastní výrobou 
energie. Pokud je totiž hala vybavena fotovoltaický-
mi články, může být energie z nich efektivně skla-
dována a následně využita pro provoz manipulační 
techniky,“ říká Martin Koudelka. Dodává, že díky 
tomu může být fl otila energeticky zcela soběstačná 
a během provozu bez jakýchkoliv škodlivých emisí.

Z uvedených informací je tedy zřejmé, že udržitel-
nost je jasným trendem, ale cesta k ní má různé 
směry, ovšem s jasným cílem, kterým je dokonalé 
skloubení ekologie a ekonomiky. Řešení musí vy-
hovovat podmínkám konkrétního provozu.

V čem podle vás spočívá 
udržitelnost manipulační 

techniky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Vozíky na vodíkové palivové články 
ve výrobním závodě BMW v Lipsku.
FOTO: Linde Material Handling
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„Nižší energetická 

náročnost znamená vyšší 
udržitelnost“

K udržitelnosti přispívají investice do snížení ener-
getické náročnosti vozíků během jejich provozu. 
To kromě příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti 
dnešního světa znamená pro zákazníka i fi nanční 
úsporu provozních nákladů. Trendem současnosti 
v oblasti manipulační techniky jsou lithium-ionto-
vé baterie – mají vyšší efektivitu nabíjení, delší 
výdrž a hlavně životnost, takže během využívání 
vozíku není nutné vyrábět další baterii.

MARTIN KOUDELKA
vedoucí marketingu

Jungheinrich (ČR)



Skladování

DDopravníky jsou a budou v kontinuálních pro-
vozech s většími průtoky materiálu a zboží ne-
zbytné a principiálně se měnit zásadně nebu-
dou. Co se ale bude vyvíjet, jsou pohonné prvky 
a jejich řízení. „Velký rozvoj je v oblasti pohonů 
24 V a 48 V v kombinaci s decentralizovaným ří-
zením, které přináší provozovateli provozní úspory, 
dále z pohledu instalace zjednodušení topologie 
sítí, řízení a lepší diagnostika. Automatizace pro-
cesů v rámci interní logistiky je klíčová k rozvo-
ji a dosažení růstu. V tomto oboru jde zejména 
o rychlost a bezchybnost,“ říká Martin Kulheim, 
jednatel společnosti Smartlog.

VYŠŠÍ RYCHLOST, VYŠŠÍ CENA
Dopravníky pro přepravky jsou v převážné většině 
horizontální. Vertikálních je jen minimum. „Obecně 
od dopravníku potřebujete vysoký dopravní výkon, 
tedy počet přepravek přemístěných za nějaký čas, 
např. hodinu. Ten můžete zvýšit tím, že zvýšíte 
rychlost dopravníku anebo hustotu přepravek na 
něm. Vedle toho sledujete cenu. Zvýšení rychlosti 
je de facto dáno hlavně motory a pohybujícími se 
elementy dopravníku, proto zde velmi rychle roste 
cena, pokud potřebujete zvýšit přepravní rychlost. 
Když ale budete zvyšovat hustotu přepravek, bude-
te potřebovat zejména inteligentnější čidla a v ta-
kovém případě by cena nemusela růst tak drama-
ticky, hlavně v budoucnu,“ popisuje Radek Panuš, 
obchodní manažer pro logistické systémy společ-
nosti SSI Schaefer. Myslí si, že toto bude cesta, 
jak nabídnout v budoucnu zajímavější dopravníky.

Zahušťovat tok přepravek lze ve směru jízdy – to 
už se některým výrobcům daří. Anebo v příčném 
směru na směr jízdy (např. dvě nebo i více pře-
pravek vedle sebe). „Tady už se dostáváme do hy-
potetických úvah, jak by asi dopravníky v budouc-
nu mohly vypadat. Pokud má přepravka vhodné 

AUTOMATIZACE DOPRAVNÍKŮ 
A INTRALOGISTIKY OVLIVŇUJE 
EFEKTIVITU ŘÍZENÍ PROCESŮ

Dopravníky jsou nedílnou součástí zejména skladů v segmentu e-commerce, ale nejen 
tam. E-commerce a s ní spojený proces skladování a distribuce je stále velmi prudce 
vyvíjející se prostředí, které vyžaduje robustní řešení dopravníkových systémů s mini-
málními nároky na údržbu. Jedním z hlavních trendů poslední doby je posun směřující 
k větší bezpečnosti a snížení energetické náročnosti dopravníkových technologií. Vý-
razným trendem je automatizace.

Správně nastavené a systémově řízené 
dopravníky zvyšují efektivitu e-shopů.
FOTO: Petr Neckař
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43HSF System staví dál. Má nové zakázky a rozjíždí developerský projekt. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

a vedle toho by i mohl nést informaci o tom, o ja-
kou přepravku se jedná. Díky tomu by odpadlo 
opravdu velké množství senzorů,“ konstatuje Ra-
dek Panuš.

AKTUÁLNÍ TREND: 
DECENTRALIZACE ŘÍZENÍ
Trendem posledních let je v oblasti řízení doprav-
níků například decentralizace řízení s cílem mini-
malizovat nároky na řídicí systém dopravníkového 
systému jako celku. „Jednotlivé dopravníkové mo-
duly jsou čím dál častěji autonomně řízeny pomocí 
řídících karet, které zajišťují jejich základní funkce 

rozměry a ideálně stejný počátek a konec trasy, 
mohou se přepravovat obě současně, vedle sebe, 
aniž bych kladl větší nároky na úpravu konstrukce 
dopravníků. Jestli začátky anebo konce tras budou 
rozdílné, pak bude nutné upravit zásadním způso-
bem i konstrukci dopravníku, což se samozřejmě 
promítne do ceny. Další hypotetickou úvahou by 
mohlo být řízení dopravníku. Teď to funguje tak, že 
jsou dopravníky nejčastěji každých zhruba 75 cm 
vybaveny čidly, díky kterým naprosto přesně víme, 
kde se přepravka nachází. Mohu ji tedy zastavit, 
pokud dojde ke zpomalení těsně před ní,“ uvá-
dí Radek Panuš. Současně jsou na dopravnících 
umístěny skenery 1D nebo 2D kódu, takže se ví, 
co v přepravce je, a hlavně kam se má přepravka 
doručit. A o tyto dvě funkce by se mohl postarat 
nějaký jiný systém, například systém lokalizace 
v reálném čase, tzv. RTLS. Ten by mohl jednotlivé 
segmenty dopravníku řídit podle aktuální situace 
v celém provozu. Tedy pokud by došlo ke zpomale-
ní daleko před přepravkou, už v tu chvíli by ji mohl 
zpomalit, jako to podobně funguje na dálnicích. 
„Na každou přepravku by se umístil čip, pomocí 
kterého by byla přesně známá poloha v prostoru, 
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a minimalizují tak množství přenášených dat mezi 
nimi a řídicím systémem. Dalším trendem je ovlá-
dání a vizualizace pomocí tabletů,“ sděluje Franti-
šek Vymazal, ředitel společnosti Logsys. Potvrzuje, 
že co se týče trendů v oblasti napájení, je patrný 
již zmíněný posun k napájení 24 nebo 48 V stejno-
směrného napětí. Z toho pak vyplývají řešení roz-
dělení dopravníků na jednotlivé krátké zóny, které 
umožňují lepší kontrolu pohybu zboží, bezkontakt-
ní kumulaci a výraznější využití tzv. sleep módu. 
„Jednotlivé zóny jsou spouštěny vždy jen na nezbyt-
ně nutnou dobu pro převezení materiálu a násled-
ně se ihned zastavují, aby byly dalším přijíždějícím 
kusem znovu aktivovány. Spotřeba energie se tak 
automaticky mění podle objemu přepravovaného 
zboží,“ podotýká František Vymazal.

„Sledování pohybu integrováno do 
systému řízení skladu a technologií“

 Pro efektivní přemísťování a vychystávání zboží v logistickém centru je zásad-
ní různorodost produktů. Pro každý typ produktu, velikostně i hmotnostně, je 
vhodný nebo použitelný jiný typ dopravníku. Proto používáme válečkové tratě, 
pásové dopravníky i další typy. Nejlépe se nám osvědčuje kombinace čteček 
čárových kódů a technologie, tedy dopravníkových pásů, a systému řízení 
skladu. Sledování pohybu zboží je plně integrováno do systému řízení skladu 
a technologií.

MICHAL ONDOMIŠI
ředitel logistiky

Alza.cz



Skladování

DŮRAZ NA EFEKTIVITU A FLEXIBILITU
Dopravníky jsou ale jen část – naprosto klíčovou 
součástí takových technologických celků je sběr 
dat pro jejich následné zpracování. „Jedná se 
o jednoznačnou identifi kaci zboží, nejčastěji 1D, 
2D kódy, RFID, dále systémy vážení a měření roz-
měrů. Výsledkem je jeden fungující celek spojený 
z komponent, systémů a subsystémů,“ vysvětluje 
Martin Kulheim. Nadřazené vrstvy, tedy systémy, 
se posunují více do aktivní, rozhodovací pozice 
s rostoucí mírou možnosti parametrizace a mo-
dularity. Řízení na úrovni samotných řídicích sys-
témů dopravníků se staví více do pozice pasivní. 
„Provozovatelům to přináší větší fl exibilitu a rych-
lost při implementaci změn v logice procesů, tím 
se snižují i náklady na realizaci změn,“ potvrzuje 
Martin Kulheim.

Naopak efektivitu mnohdy snižuje potřeba častých 
změn v rámci layoutu skladů. S tím totiž souvisí na-
příklad i podlahové značení ve skladech. „Zásadní 
je vyjasnění, zda dopravník bude s největší prav-
děpodobností na stálém místě nebo nikoliv. Pokud 
ano, je vhodné provést trvalé značení, například 
ve formě vícesložkových barev, které dlouhodobě 
odolávají zatížení. Pokud je počítáno s přesuny, 
je samozřejmě vhodnější zvolit značení například 
páskami nebo levnějším řešením,“ doporučuje Jiří 
Janouš, jednatel společnosti J. A.  Clean. Doplňuje: 
„Vzhledem k tomu, že z drtivé většiny povrchů lze 
i trvalé značení odstranit bez narušení podkladu, 
rozhodně se k němu jako zhotovitel přikláníme. 
U menších rozsahů je mnohdy časově i fi nančně 
náročnější vyřešit opakované značení než trvalé 
hned na počátku projektu.“

MONITORING ODHALUJE ÚZKÁ MÍSTA
I když klasické dopravníky zaujímají velkou část 
realizací procesů interní logistiky, stále více se 
řeší přeprava komplexně s využitím dalších systé-
mů, jako jsou AGV, regálové zakladače či sortery 
i vzhledem k cenové náročnosti navrhovaných ře-
šení. „Vysoký stupeň automatizace zaručuje přida-
nou hodnotu celého systému. Monitorování toku 
výroby, sběr dat a komunikace s nadřazenými sys-
témy poskytují mnoho informací, které pomáhají 
při odhalování úzkých míst, zvyšování efektivity 
procesů či nastavení prediktivní údržby. Dopravní-
ky poskytují takové informace, jako jsou okamžité 

zatížení, procentuální vytíženost, teplota motoru, 
rychlost dopravníku či energetická náročnost. Tyto 
informace jsou dále využívány v systémech pracu-
jících ve standardu Průmysl 4.0,“ říká Milan Port, 
vedoucí skupiny automatizace společnosti Kodys. 
Technici této fi rmy při nasazování WMS řeší nejen 
komunikaci s informačními systémy ERP či CRM, 
ale také automatizaci sběru vstupních dat, která 
významně ovlivňují stabilitu a robustnost celé ap-
likace. Automatizace je tak zásadním faktorem 
ovlivňujícím efektivitu řízení procesů.

„Systém sděluje, kde 
nastal nebo nastane 

problém“

Když mluvíme se zákazníky o dopravnících, ří-
kají jednoduše, že dopravníky musí pracovat. 
Normálně nevyhrajete projekt kvůli dopravní-
kům. Vyhrajete díky celé koncepci a svým chyt-
rým nápadům souvisejícím s tím, jak zrcadlit 
proces ve skladu. Samotný dopravník zde hraje 
malou roli. Myslím, že jde spíše o vizualizaci 
a údržbu dopravníků. To musí být pro pracov-
níky snadné. Systém jim musí sdělit, kde je 
rozbitý motor, kde nefunguje senzor. Nebo do-
konce systémy předpovídají, že součást musí 
být vyměněna, jinak se v blízké budoucnosti 
poškodí.

LENKA NEUHOLD
director mobile subsidiary

KNAPP

Přemýšlíte nad 
zvýšením efektivity 

dopravníků?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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Informační technologie

V
Článek připravil David Čapek

Výše uvedené platí obzvláště v případě přeprav-
ních a logistických fi rem. „Systém by měl umět 
hlídat nejen termíny povinných prohlídek a termí-
ny pro státní technické kontroly, ale také sledovat 
a vyhodnocovat řadu parametrů vztahujících se 
k řidiči, tedy výkon při jízdě (hlídání rychlosti, otá-
ček), zahrnovat chytrou navigaci, která refl ektuje 
váhy a velikosti vozidel a podobně,“ vypočítává 
Petr Kozel, předseda představenstva společnosti 
VCHD Cargo. Pokročilé systémy pak zahrnují na-
příklad i výstupy do mzdové agendy.

MINIMALIZUJTE NESTANDARDNÍ SITUACE
Existuje několik nepsaných pravidel, která je nut-
né dodržovat, aby byla práce při plánování a ná-
sledném vyhodnocování v informačním systému 
skutečně efektivní, poznamenává Radomír Bača, 
obchodní manažer společnosti CID International. 
A pokračuje: „Všechny provozní informace musí 
být zadány v systému. Častým problémem je, že 
si uživatelé některé informace evidují mimo hlavní 
systém a tyto (v mnoha případech důležité) infor-
mace se pak nikdo jiný nedozví. Dále je třeba klást 
důraz na to, aby bylo co nejméně nestandardních 
situací. Proto je nutné plánovat tak, aby se co 
nejvíce činností dělalo v běžném standardním 
režimu.“ Jedním z nepsaných pravidel je i použí-
vání moderních nástrojů pro plánování. Současné 
informační systémy mohou výrazně usnadnit běž-
nou práci spojenou s provozem vozového parku. 
„Díky správně nastavené automatizaci a optima-
lizaci systém výrazně urychlí a zefektivní práci 
jednotlivým uživatelům,“ dodává Radomír Bača. 
„Systém musí také kontrolovat efektivitu využí-
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SPRÁVA FLOTILY VE ZNAMENÍ 
PLÁNOVÁNÍ A INTEGRACE

vání vozového parku i zaměstnanců ve vazbě na 
plánovací software a software pro sledování prů-
běhu tras, ať už na základě GPS jednotek nebo 
mobilních terminálů,“ upozorňuje Zdeněk Mora-
vec, software architect ve společnosti Digitech ČR. 
V ideálním případě by systém měl být podle něj 
otevřený k napojení na více providerů, kteří tyto 
služby poskytují.

JEDNODUŠŠÍ A RYCHLEJŠÍ 
PŘENOS INFORMACÍ
Do budoucna lze očekávat mimo jiné konec papíro-
vých záznamů o vozidle (staz), protože již nyní čím 
dál více fi rem používá elektronické verze těchto 
záznamů. Radomír Bača vysvětluje: „Díky elektro-
nickému tachografu, který bude v nových vozidlech 
povinný, bude přenos informací z vozidla výrazně 
jednodušší a rychlejší, než je tomu nyní.“

Na skutečnost, že různé funkce v rámci správy vo-
zového parku dnes zajišťují různé aplikace, jejichž 
propojení se nezřídka neobejde bez chyb, pouka-
zuje Přemysl Lukeš, executive director společnos-
ti Der Kurier Česká republika. Jak říká, uvítal by 
aplikaci, která by fungovala na principu tzv. all-in-
-one. „Tedy klasická správa fl eet managementu – 
nájezdy vozidel, hlídání servisů, hlídání tankování, 
možnost plánování tras, oznámení zákazníkům 
o dojezdu kurýra,“ vyjmenovává.

Zdeněk Moravec předpokládá, že v blízké budouc-
nosti dojde k pokračující integraci systémů toho-
to typu do plánovacích a sledovacích softwarů. 

„Základem je analýza“

Hlavním přínosem každého systému je nasta-
vení na fi remní procesy. Proto je velmi důleži-
té nepodcenit analýzu (studii proveditelnosti). 
Kvalitní systém by měl být snadno a rychle 
upravitelný podle aktuálních potřeb firmy, 
které se mohou měnit. Každý dobrý systém 
má také následnou podporu, neboť není nic 
horšího, než když si pořídíte systém a nemá-
te se na koho obrátit v případech, kdy s ním 
potřebujete poradit. Moderní systémy mají 
v dnešní době integrovány technologie, jako 
je například internet věcí nebo umělá inteli-
gence, která dokáže nahradit mnoho běžné 
manuální práce a uspořit nemalé náklady.

RADOMÍR BAČA
obchodní manažer

CID International

45
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Kvalitní plánování a pečlivé vyhodnocování, jednoduchost, přehlednost, intuitivní 
ovládání a provázanost s klíčovými odděleními ve společnosti. Těmito slovy lze 
charakterizovat hlavní požadavky či předpoklady, jež by v dnešní době měly 
splňovat informační systémy pro správu vozového parku.

„Očekávám také další zjednodušování a zpřesně-
ní evidenčních procesů pomocí technologicky po-
krokovějších pomůcek,“ popisuje. Nemusí jít jen 
o čárové kódy nebo RFID, ale třeba i využití NFC 
technologie u mobilních terminálů.



společnosti GoodCall. Oba se věnují problematice 
HR. Bylo velmi zajímavé vyslechnout si konkrétní 
kroky při nabírání zaměstnanců, například řidičů 
a skladníků pro e-shop. Základním receptem je ro-
zumně nastavené odměňování, rychlost náborářů 
v reakci a slušné vystupování. Členové klubu kladli 
mnoho dotazů ke struktuře odměňování, získávání 
pracovníků z ciziny, koordinaci náboru, důvodům 
odchodů zaměstnanců, KPI, nákladům na nábory, 
zkušenostem s pracovními servery a aplikacemi 
atd. Diskuse se protáhla na téměř 2‚5 hodiny. 
Jistým paradoxem je, že pouze několik týdnů nato 
se situace s kritickým nedostatkem pracovníků 
v ekonomice radikálně změnila. Do Evropy do-
putoval koronavirus, mnoho zemí včetně 
Česka vyhlásilo karanténní opatření, 
ekonomiky stojí a fi rmy začaly pro-
pouštět. Protože koronavirus 

P
Dění v klubu…
Březnové setkání Klubu logistických manažerů se 
uskutečnilo na dálku pomocí internetové konferenční 
aplikace.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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PAVEL SOVIČKA
MANAGING DIRECTOR
PANATTONI EUROPE

„VIR PROMĚNÍ EKONOMIKU“
 Koronavirus bude zásadně proměňovat ekonomiku, a to odspodu až 
nahoru. Můžeme předpokládat, že současná opatření budou s růz-
nou mírou intenzity trvat měsíce. Přinese to obrovské změny a pře-
rod bude opravdu bolestivý. Uvidíme hodně fi rem, které to neustojí 
a zkrachují. Společnosti, které už v minulosti diverzifi kovaly a stojí 
na více nohách, budou schopny rychle přenastavit svoje fungování 
a budou dodávat to, co je na trhu třeba, nebo dotovat divizi, jež 
nyní nepracuje. Dojde tedy k novému rozdělení trhu a rozdání karet.

opanuje všechny diskuse, budeme se mu věnovat 
i v následujícím přehledu. Přinášíme názory dis-
kutujících, kompletně jsme je publikovali na webu 
systemylogistiky.cz.

DUŠAN DRÁBEK
HEAD OF INDUSTRIAL & LOGISTICS AGENCY
BNP PARIBAS REAL ESTATE APM CR

„OBJEVÍ SE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI“
Logistiku budou fi rmy potřebovat i nadále, naše společnost je 
na ní hodně závislá. Očekáváme, že se zde objeví nové příle-
žitosti. Struktura poptávajících po nových skladových halách 
se zřejmě trochu změní.

JAKUB HOLEC
CEO
108 AGENCY

„JINÝ DRUH KRIZE, JINÝ TYP PŘÍSTUPU“
Současnou situaci charakterizuje nedostatek pozemků pro budoucí 
průmyslový development (v nejžádanějších lokalitách nejsou 
vůbec) a míra neobsazenosti kolem čtyř procent. Nedokážu predi-
kovat budoucí vývoj, chci jen upozornit na to, že výchozí podmínky 
na nemovitostním trhu dnes a v roce 2009 jsou naprosto odlišné. 
Jde o zcela jiný druh krize.

20/03/2020

ZÁPAD „SLUNCE“ 
NAD LOGISTIKOU

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

KAMIL SLAVÍK
JEDNATEL
HYPERA

„RESTART AUTOMOBILEK, TO BUDE VÝZVA“
Velká nejistota je spojena s opětovným náběhem výrob. 
Někteří dodavatelé Tier 1 musí fungovat nebo budou 
muset začít velmi záhy, protože jinak by restart automo-
bilového průmyslu nebyl možný. To bude velká výzva.

JAKUB NIKL
MANAŽER SEKUNDÁRNÍ DISTRIBUCE CZ/SK
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
Jakub Nikl není členem KLM, k účasti na virtuální konfe-
renci byl pověřen členem KLM Markem Prachem.

„ON-TRADE JE NA MINIMU“
Ohledně sekundární distribuce v Plzeňském 
Prazdroji je situace taková, že zásobování restau-
rací, hospod a barů je na minimu. Distribuovaný 
objem se nám částečně přelévá do off-trade kanálu, 
zejména pak do řetězců.

Při plném zatmění Slunce lze pozorovat takzvanou 
korónu, tedy žhavé plyny v blízkosti slunce. Nový 
typ viru, který se v posledních týdnech lavinovitě 
šíří lidskou populací, si vysloužil spojení právě 
s tímto jevem. Pohled do kryo-elektronového mik-
roskopu odhalí, že tvar viru a jeho povrch opravdu 
vzbuzují dojem oné koróny. Zatímco Slunce život 
dává, koronavirus jej zastavuje, někdy i bere. Eko-
nomická i společenská aktivita vlivem této „koró-
ny“ prakticky ustala. O dopadech diskutovali od-
borníci z Klubu logistických manažer    ů.

Klub logistických manažerů se osobně setkal na-
posledy 12. února. Tématem snídaně s diskusí 
byly lidské zdroje v logistice. Pozvání přijali Hana 

Slepičková, HR business part-
ner pro logistiku společnosti 

Alza.cz, a Blake Wittman ze 

TOMÁŠ MARTOCH
SENIOR MANAGER ECR
GS1 CZECH REPUBLIC

„ČLOVĚK JE NYNÍ NEJRIZIKOVĚJŠÍ 
FAKTOR“
Současná krize přináší příležitosti pro 
e-commerce, automatizaci a robotizaci, tedy 
všechny fenomény, jež vedou ke snížení 
počtů lidí v obchodních, logistických nebo 
výrobních procesech. V tuto chvíli jsou lidé 
nejrizikovější faktor.
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JAROSLAV ŽLÁBEK
JEDNATEL
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

„NĚKTERÉ FIRMY PŘIŠLY 
O VEŠKERÉ OBRATY“
Pohybujeme se z velké části v průmyslu, 
a pokud více továren zavře, může to mít 
dopad na některé naše odběratele. Už se 
k nám dostaly požadavky od menších fi rem, 
zda bychom mohli odložit splátky za proná-
jem manipulační techniky, protože jim totálně 
vypadly obraty. Některé fi rmy – třeba z oblasti 
cestovních služeb – ztratily veškeré obraty ze 
dne na den.“

„Z REGULÉRNÍHO SKLADU SE STAL SKORO CROSS-DOCK“
 Z našeho regulérního skladu se díky velkým objemům objednávek stal 
skoro cross-dock, takže některé výrobky, které přicházejí, jdou hned na 
264 prodejen Jednoty na Moravě. Činí to komplikace z hlediska prů-
točnosti skladu a organizace plánování dopravy. Problematické jsou 
dodávky z továren, jež se nacházejí v oblastech v karanténě, a rovněž 
obchody, které je tam nutno zásobit.

JIŘÍ PROS
VEDOUCÍ LOGISTIKY
PERFETTI VAN MELLE 
CZECH REPUBLIC

„VÝZVOU BYLO NALODIT 
ZBOŽÍ Z ČÍNY“
V Česku nemáme žádné továrny, ale ty, 
co jsou rozesety po Evropě, zatím pracují. 
Samozřejmě připravují krizové plány na 
dobu, kdy začnou doléhat karantény a lidí ve 
výrobě bude ubývat, s čímž se pochopitelně 
počítá. Už před pár týdny bylo pro nás velkou 
výzvou nalodit zboží z Číny. Současný stav 
je takový, že továrny nehlásí žádné potíže 
s dodávkami, jen jsme zaznamenali výrazné 
navýšení cen dopravy z Itálie.

MAREK CVAČKA
MANAGING DIRECTOR
ESA LOGISTIKA

„Z NIČEHO NIC JSTE 
VE VÁNOČNÍ SEZONĚ“
 První dojmy z krize s koronavirem? Z ničeho nic se ocitnete ve vánoční 
sezoně, aniž byste chtěli a mohli se připravit. Mohlo by se zdát, že je 
to dobře, protože je hodně práce, ale s tím přicházejí obrovské pro-
blémy. Provozujeme více distribučních center a v začátcích této krize 
jsme se velmi obávali, aby se tam neobjevil nakažený člověk. V tako-
vém případě bychom pak museli velmi omezit provoz.

MARTIN BALÁŽ
VICEPREZIDENT A COUNTRY MANAGER PRO ČR A SR
PROLOGIS

„DOSUD NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKO 
PRO EKONOMICKÝ RŮST“
Covid−19 je dosud nejzávažnější riziko pro dlou-
hodobý globální ekonomický růst. Při tak velké 
nejistotě jsou odhady rozsahu a trvání negativ-
ních dopadů nejasné. Z krátkodobého hlediska 
může poptávka klesnout a uvolnit tak prostory. 
Tento stav však nemusí trvat dlouho, protože 
někteří zákazníci budou soupeřit o uvolněné 
místo, aby rozšířili své budovy a tím podpořili kon-
tinuitu svého podnikání a zvýšili úroveň služeb.

PETR ZÁVODNÝ
SUPPLY CHAIN MANAGER
DR. MAX PHARMA

„ZAČÍNAJÍ CHYBĚT SUBDODÁVKY“
I když jde o evropského výrobce, který není 
uzavřen, často mu scházejí komponenty 
pro výrobu. Očekávám, že současná krize 
změní chování spotřebitelů i fi rem, celý sys-
tém bude nutné přenastavit, protože toto se 
může v různé podobě vrátit i v budoucnosti.

MIROSLAVA JECHOUX
CEO
DLC NAPAJEDLA



Marco Prüglmeier byl hlavním řečníkem na únorové konferenci TAL 2020 v Plzni, kterou pořádá společnost Aimtec. Jako projektový 
manažer zodpovědný za vývoj inovací a Průmysl 4.0 v logistice společnosti BMW Group má hodně co říci o současné i budoucí podobě 
automatizace, robotizace a dodavatelském řetězci.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

Pokud mluvíme o AGV nebo ASRS, 
proč investujete do těchto typů 
robotizace? Je důvodem efektivita, 
nedostatek zaměstnanců, nebo cíl 
štíhlé výroby?

V zásadě existují tři důvody. Technologie je tady 
a my ji chceme používat. Druhým důvodem je efek-
tivita, protože máme poměrně vysokou návratnost 
investic. Třetím důvodem je to, co jste zmínil – ne-
dostatek lidí. Obzvláště v amerických závodech, 
kde nyní máme nedostatek řidičů nákladních 
vozidel. Je to problém fl uktuace kvůli věku. Tato 
fluktua ce je natolik vysoká, 
že v tomto odvětví bychom za 
5–10 let pravděpodobně neu-
drželi krok s trendem zaměst-
nanosti.

Proč jste začali vyvíjet 
vlastní AGV?

Vozidlo, které jsme vyvinuli, se 
jmenuje Smart Transport Robot (STR). Začali jsme 
sami, protože jsme chtěli používat naše technolo-
gie z automobilů. Měli jsme také některé požadav-
ky, jež nebyly splněny, resp. stále nejsou splněny 
kýmkoli, kdo tato vozidla  prodává.

Které požadavky to byly?

Výška vozidla nesmí být nad 22 centimetrů, aby 
se vešla pod náš válečkový vozík. To v té době 
nebylo k dispozici. V současné době přicháze-

jí některá vozidla, která odpovídají výškou, ale 
ještě nejsou plně industrializována. Nám tato in-
dustrializace trvala poslední čtyři roky. Z technic-
kého hlediska máme celkovou účinnost zařízení 
97 procent. A také jsme to velmi silně testovali 
v našich závodech, protože vozíky používáme pro 
zásobování vlastních výrobních linek. Dokážete si 
představit, že z toho důvodu jsme chtěli výhradně 
robustní technologii. Kromě toho jsme vždy chtěli 
mít vozidlo, jež dokáže manévrovat bez infrastruk-
tury. Bez laserových značek, bez magnetů a linií 
na podlaze atd.

Jak je tedy vozítko 
řízeno?

Pomocí algoritmu zvaného 
SLAM. Používáme laserový ske-
ner před vozidlem, který je záro-
veň bezpečnostním skenerem. 
A to, co získáme z bezpečnost-
ního skeneru, využíváme k výpo-
čtu polohy vozidla.

Takže pokud změníte rozvržení výrobní 
haly nebo skladu, není to problém…

Ano. A i kdyby některá vozidla narazila na změnu 
uspořádání, první vozidlo, které tak učiní, by to jen 
rozpoznalo. Druhé říká OK, protože má změnu roz-
vržení z prvního vozidla. A následující vozítka by již 
získala aktualizovanou mapu provozu. V podsta-
tě se seznámí s informací, že cesta je blokována 
a musí se vydat jinudy.

FO
TO

: T
A

L 
2

0
2

0

Událost

BMW Group
  Logistics
  nabízí inovace
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žijeme logistikou

Jde o umělou inteligenci (AI) řízení?

Ne, je to druh učení, nikoliv AI. Kde používáme AI, 
je rozpoznání modrých vozíků, které provozujeme 
v našich továrnách. Ve všech závodech máme 
označení na podlaze. Lidé tam musí nějakým způ-
sobem dát válečkový vozík. Vozidlo ví, že je to bod 
zájmu, kam jít a hledat válečkový vozík. Ale někdy 
není umístěn se stoprocentní přesností. A zde po-
užíváme AI k rozpoznání správné polohy. Nebo vo-
zítko může sdělit, že došlo k určitému selhání, ale 
to je také informace, kterou chceme znát.

Proč používáte značení, když díky 
senzorům vozidlo najde vhodný vozík?

Značky na podlaze jsou ve skutečnosti spojením 
mezi inteligentním vozidlem a inteligentním člově-
kem. Musíte člověku říct: někam to dejte. Nechce-
me mít v závodě „free style“. Držíme se principů 
Toyota Production Systemu, resp. v BMW to nazývá-
me WPS, a proto máme tato značení. V některých 
závodech vidíme, že mají pevně dané předávací 
body pro automatizované dopravní systémy. A to 
díky komponentám zabudovaným do podlahy, au-
tomatická vozítka pak hledají fi xní lokace. To však 
nechceme, protože na druhé straně, pokud změní-
te něco z jedné strany na druhou, je snazší přelepit 
značky na podlaze. A lidé mohou přetáhnout vozík 
na jinou lokaci. S takovou změnou nemusíte měnit 
infrastrukturu továrny.

„Pro manipulační 
vozík Smart Transport 

Robot jsme použili 
technologie z našich 

automobilů.“     



GEFCO podporuje evropské výrobce automobilů urgentními dodávkami dílů 
a ochranných prvků z Číny. Více na www.systemylogistiky.cz.
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V případě, že plně implementujete STR 
do svých intralogistických procesů, 
jaká je návratnost investic?

Návratnost investic, jež obvykle zaznamenáváme, 
se pohybuje v rozmezí 30 až 130 procent. Závisí 
to na počtu směn nebo na nákladech na pracovní 
sílu v určité zemi.

Ve své prezentaci na TAL 2020 jste 
zmínil, že BMW Group chce spojit 
lidské a strojní práce. Je to plán – 
řekněme – na příští desetiletí a poté 
se budete plně spoléhat pouze na 
roboty?

Víra společnosti BMW Group 
v naše automatizační projek-
ty je taková, že člověk a stroje 
musí spolupracovat. Někde 
chtějí už nyní pouze automati-
zované továrny, ale nemyslím si, 
že je to řešení. Za prvé lidé mají 
neuvěřitelné dovednosti a do-
kážou zvládnout všechny situa-
ce, které se v provozu vyskytují. 
Stroje se stávají inteligentními, 
ale velmi pozvolna. Za druhé úplná robotika by při-
nesla velké nároky na fi nance a nebyla by nákla-
dově efektivní. A za třetí bych to neudělal osobně, 
protože co budete dělat se všemi lidmi? Takovou 
změnu v odvětví jako logistika nelze učinit do zítř-
ka. Pokud by tak všichni postupovali, čelili bychom 
opravdu značnému sociálnímu problému.

INZERCE
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BMW Group má velké zkušenosti 
s pokročilými logistickými 
technologiemi. Jak tato skutečnost 
ovlivňuje prostředí celého 
dodavatelského řetězce navázaného 
na vaši společnost? Snažíte se 
přesvědčit dodavatele, aby přijali nové 
technologie?

Ne, nikdy to neuděláme. Ne, že bychom někoho nu-
tili, pouze to nabízíme. Nechceme ovlivňovat naše 
dodavatele. Jsou to jiné společnosti, mají na výběr. 
Proto ostatně máme dodavatele. Jinak bychom si 
mohli všechny komponenty vyrobit sami. Ale to, 
co rozhodně děláme, je ukázat naši technologii 

a nechat ostatní, ať se rozhod-
nou, jestli ji přijmou. Jsem rád, 
že mohu spojovat lidi, kteří mají 
zájem.

Standardizaci VDA 
přijímají společnosti 
v automobilovém 
průmyslu nejen 
v Německu, ale také 
v České republice. 
Vidíte příležitost pro 

další standardizaci v dodavatelském 
řetězci? A to i v souvislosti 
s robotizací?

Jako výrobci jsme udělali první standard nyní 
s VDA, resp. VDMA. Trvalo to téměř dva roky, tak-
že můžeme říci, že to byl docela rychlý projekt. 

A myslím, že automatizace a robotika ukazují na 
potřebu další standardizace. Pokud máme vizi bu-
doucnosti, nemůžeme pokračovat bez jakéhokoli 
standardu. Stroje musí být velmi inteligentní, řídit 
samy, musí překonávat překážky a samostatně 
 plnit úkoly, ale stále existuje několik konstelací, 
kde jim musíte něco říct.

Máte konkrétní příklad?

Představte si, že přijíždí automatický transportní 
vláček o délce 10 metrů, zde je překážka a nyní 
přijíždí další robot. Co nastane na základě vlast-
ních znalostí? Objede překážku, ale vláček nemůže 
dost dobře couvat, takže musíme dát robotovi in-
strukci, co dělat v této situaci. Celý systém musí být 
nezávislý a odolný, ale i tak musíme robotům po-
skytovat některé informace z centra. Srovnal bych 
to s jízdou v autě. Ve svém informačním a navigač-
ním systému chcete mít data Google. Měli byste 
jet touto cestou, protože jiná je zablokována. Ale 
to, jak řídit nebo předjíždět nějaké auto, je zcela 
na vás. S rostoucím počtem automatických vozítek 
v logistice je bude třeba lépe a lépe koordinovat.

„Lidé mají 
neuvěřitelné 

dovednosti a dokážou 
zvládnout všechny 

situace, které se 
v provozu vyskytují.“

Ptejte se Marco 
Prüglmeiera

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Marco Prüglmeier v číslech

1998:  Marco Prüglmeier studoval strojní inženýrství v Mnichově, Barceloně 
a Phoenixu před tím, než v roce 1998 nastoupil do BMW Group. Zpočátku 
pracoval v plánování montáže, dále v plánování logistiky a interním 
poradenství pro štíhlé procesy. Zkušenosti získal také jako vedoucí 
materiálového managementu a fyzické logistiky v mnichovské výrobě 
motorů a při mezinárodním řízení logistických projektů pro výrobní linky.

2015: Od tohoto roku zodpovídá za vývoj inovativních logistických aplikací, jako 
jsou autonomní přepravy, robotika, mobilní zařízení, bezpapírová logistika, 
rozšířená realita, virtuální realita a umělá inteligence.
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K maximálně zabezpečené a všechny aplikace mají 
spolehlivou antivirovou ochranu a antispamové fi l-
try. Více než 400 IT specialistů na centrále a více 
než 200 IT koordinátorů na pobočkách po celém 
světě se stará o to, aby naše data a data našich zá-
kazníků proudila plynule a bezpečně,“ kvantifi kuje 
význam IT Jan Polter, obchodní ředitel společnosti 
Dachser Czech Republic.

PROBLEMATICKÁ OBLAST: 
PROVAZOVÁNÍ DAT
Dopravní trh na straně jedné 
využívá velmi sofi stikované 
systémy, bez kterých by na-
příklad společnosti přepravu-
jící balíkové zásilky nemohly 
existovat, a na straně druhé 
existují i extrémní případy, kdy 
dopravci zpracovávají objednáv-
ky a faktury pomocí excelu a výrazy 
jako CRM, ERP, cloud a další jim nic 
neříkají. „Provazování dat zákazníků a do-
pravců je problematickou oblastí, která vyžaduje 
zvýšenou pozornost z pohledu kybernetických rizik. 
Moderní systémy jsou schopné rozeznat a vyhodno-
tit slabá místa v celém řetězci služeb a nastavení, 
navrhnout správná řešení a možné úpravy. Hrozba 
kybernetických rizik je bohužel součástí naší kaž-
dodenní práce, proto pro správný chod interních 
a externích systémů využíváme svůj vlastní soft-
ware, který je tvořen a upgradován přímo pro naše 
potřeby, čímž je omezena možnost nákazy z jiných 
zdrojů,“ sděluje Roman Botka, ředitel společnosti 
FEE Transport. A samozřejmě: zaměstnanci musí 
používat jen odsouhlasené IT prostředky. „Do na-
šich systémů se nepřipojí žádné zařízení bez auto-
rizace,“ říká Roman Botka.

AKTIVNÍ PREDIKCE A ELIMINACE RIZIK
Např. společnost LogEx Logistics v minulých le-
tech investovala do rozvoje svého IT zabezpečení 
jak směrem k zákazníkovi, tak hlavně směrem ke 
smluvním dopravcům a dalším dodavatelům slu-
žeb. „Využíváme svůj vlastní software. Kybernetické 
útoky vnímáme jako přímé ohrožení naší společnos-
ti, proto neponecháváme nic náhodě a aktivně se 

snažíme predikovat případné ohrožení a násled-
ně řešit eliminaci rizik,“ konstatuje Daniel Sych-
ra, ředitel sekce Správy informačních technologií 
společnosti LogEx Logistics. Říká dále: „Dnes jsou 
základem sdílená úložiště běžící na fyzických dato-
vých centrech s důrazem na bezpečnost a spoleh-
livou dostupnost, většinou se využívá private cloud 
nebo hybrid cloud.“ Systémy fi rmy jsou vytvořeny 

pro kolaborativní spolupráci s většinou sys-
témů jejich zákazníků. „Propojení dat 

zákazníků a dopravců je naprostou 
nezbytností a za posledních pár 

roků střední a velcí dopravci 
udělali v IT zabezpečení vel-
ký skok dopředu, ale stále to 
v celkovém měřítku nestačí 
a je nutné pracovat na zlep-
šení. Toto propojování je jistě 
v kontextu kyberútoků sla-
bým místem, protože dochází 

k propojování dvou a více růz-
ných IT systémů,“ nezastírá Da-

niel Sychra.

Dodává, že na dopravním trhu je stále IT 
mnohdy velmi fi nančně podhodnoceno a nepři-

kládá se mu taková priorita, kterou si tato proble-
matika zaslouží. „Jako ilustraci uvedu skutečnost, 
že velmi často řešíme nebezpečí pocházející z pří-
chozích e-mailů,“ dodává Daniel Sychra.

Kromě tradičních útoků proti fi rewallům, serverům 
apod. se stále častěji objevují útoky vedené pomocí 
tzv. sociálního inženýrství. „Jedná se zejména o zne-
užití důvěry mezi dodavatelem a odběratelem. Útoč-
ník využije běžné komunikace mezi oběma strana-
mi k podvržení e-mailových zpráv. Výsledkem může 
být nejen ztráta citlivých informací, ale i převod pe-
něz na podvržené účty. Tento postup je známý jako 
tzv. phishing. Další nebezpečí představují MITM 
útok (Man in the Middle),“ popisuje Josef Brož, IT 
specialista společnosti Computer Services.

ŠIROKÉ SPEKTRUM NEBEZPEČÍ
Velmi účinné jsou rovněž útoky pomocí tzv. ransom-
waru. „Jedná se o druh škodlivého programu, kte-
rý blokuje informační systém nebo šifruje uložená 
data. Útočník následně požaduje za dešifrování dat 
nemalé fi nanční prostředky, např. výpalné v podobě 
bitcoinů. Z hlediska bezpečnosti považuji za velmi 
nešťastný koncept BYOD – bring your own device. 
Na první pohled může koncept „přines si své vlast-
ní zařízení“ vypadat jako zajímavá úspora nákladů 
zaměstnavatele. V rámci fi remního IT však tato 
soukromá zařízení představují značný problém,“ 
konstatuje Josef Brož. Dodává, že zaměstnanci 
z těchto zařízení přistupují nejen k fi remním, ale 
i k nezabezpečeným soukromým e-mailům, proto 
nelze stoprocentně zamezit stahování nelegálního 
softwaru nebo přístupu třetích osob k zařízení. Vel-
kým rizikem pro fi remní síť je i neúmyslné zavirová-
ní. Určitou možností, jak snížit bezpečnostní rizika, 
je využití nástrojů MDM (Mobile Device Manage-
ment). Pomocí Microsoft Intune lze zajistit kontrolu 
zaměstnaneckých zařízení. Například vynutit pravi-
delné aktualizace OS nebo antivirového programu.

„Samozřejmostí každé sítě je zabezpečení cent-
rálním fi rewallem s ICSA certifi kací a nasazenými 
funkcemi UTM (Unifi ed Threat Management). Mezi 
nejznámější řešení tohoto druhu patří například 
 fi rewally Cisco a ZyXEL ZyWALL. „Kybernetické útoky 
však probíhají na mnoha úrovních a tradiční bezpeč-
nostní řešení přestávají dostačovat. Snahou každé-
ho IT oddělení je neustále identifi kovat různé typy 
bezpečnostních hrozeb,“ uvádí Josef Brož. V tomto 
ohledu je pro výrobní a logistické fi rmy důležitý ze-
jména podrobný bezpečnostní dohled a monitoring 
IT infrastruktury. Velkým tématem současnosti je 
objem dat a jejich zabezpečení. „Naše systémy jsou 

„ZÁKLAD BEZPEČNOSTI: 
ZAMĚSTNANCI 

MUSÍ POUŽÍVAT JEN 
ODSOUHLASENÉ IT 

PROSTŘEDKY.“

Jak řešíte 
prevenci 

kybernetických 
hrozeb?
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Technologický pokrok zvyšuje závislost fi rem na informačních systémech. Data jsou důleži-
tým aktivem fi rmy, a proto se často stávají cílem sofi stikovaných útoků. Kybernetičtí zločinci, 
tzv. hackeři, rádi využívají slabin jednotlivých systémů. Zejména pak nedostatků v propojení 
článků dodavatelského řetězce.

Článek připravil Petr Neckař



Žena v logistice

Jitka Rybková:
NEJSEM ŽENA PRO STEREOTYPNÍ PRÁCI

L
Manažerka letohradského provozu společnosti Dachser Jitka Rybková má na starost nejen řízení zaměstnanců ve skladu, ale také 
jednání se zákazníky, řeší vzniklé problémy, náklady, fakturaci, zastřešuje i HR. Řídí zhruba 60 pracovníků. Ve volném čase 
působí jako trenérka biatlonu.

Článek připravil Petr Neckař

Letohradský provoz společnosti Dachser má jen 
jednoho zákazníka, kterým je společnost OEZ 
(člen skupiny Siemens). Provozovna Dachseru 
dokonce sídlí v jeho areálu, v jeho budově. Dach-
ser má na starost kompletní zastřešení vstupu 
materiálu do fi rmy. „Přebíráme materiál od doda-
vatelů, následuje kontrola kvality ze strany OEZ, 
po níž materiál zaskladníme. Na základě násled-

ných požadavků z výroby ho vyskladňujeme 
a směřujeme do výroby. Zajišťujeme tak vše – od 
složení kamionu až po předání do výroby,“ popi-
suje základní činnosti Jitka Rybková. Jde tedy 
o komplexní outsourcing vstupní logistiky. Jitka 
Rybková chodí do práce na 6.30, první, co udělá, 
je reporting KPI ukazatelů. To je konstantní, jinak 
je každý den jiný.

Jitka Rybková diskutuje s Janem Polterem, 
obchodním ředitelem společnosti Dachser 
Czech Republic.
FOTO: Petr Neckař

„Zajímavosti z praxe“

60 Zodpovídá za práci zhruba 
šedesáti zaměstnanců.

5500 Skladová plocha pobočky činí 
5500 m2.

1300  Denně je nutné vychystat 
pro potřeby výroby až 1300 
zakázek.



zda má díky tomu, že je trenérka biatlonu, i zvý-
šené nároky na rychlost skladníků, se rozesmála 
a řekla: „Vy to říkáte jako vtip, ale něco na tom 
bude. Ze začátku jsem ještě ve fi rmě dělala sama 
veškeré pohovory. Absolvovala jsem nějakých 160 
pohovorů. Už když jsem si vedla jednotlivé kandi-
dáty z vrátnice do skladu, což není úplně blízko, 
tak jsem poznávala, jaký daný uchazeč asi bude. 
Když totiž nestačil rychlosti mé chůze a musela 
jsem kvůli tomu zpomalit, abych nebyla deset 
metrů před ním, tak jsem už po řadě pohovorů 
přemýšlela, jestli má význam dojít až do skladu. 
Většinou se mi totiž bohužel potvrdilo, že už na té 
rychlosti chůze se následné tempo ve skladu dá 
poznat. Samozřejmě to nemusí být pravidlo, ale 
měla jsem takovou zkušenost,“ vzpomíná trošku 
s nadsázkou Jitka Rybková.

Kromě trénování velmi ráda plete a háčkuje, je 
to její velký koníček. Když má čas, ráda také čte. 
A v létě zahradničí.

VELKÉ VIZE, MALÉ AMBICE
A kde by chtěla být profesně za pět let? „Aktuální 
kontrakt máme coby fi rma se zákazníkem na pět 
let, z toho dva roky máme za sebou. Když tedy 
budu za pět let na stejném místě, budu spokojená. 
Stále mám řadu představ o tom, co by šlo udělat 
lépe, co zefektivnit, mám řadu vizí a žádné velké 
ambice. Nikdy jsem netoužila po tom, abych byla 
vedoucí, vše přišlo postupně samo. Jsem ráda, že 
stále přicházejí nové věci, které se můžu naučit,“ 
konstatuje Jitka Rybková.
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KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
DODÁVEK DO VÝROBY
Po složení z kamionu probíhá kontrola množství 
a toho, zda produkty nejsou poškozeny. Poté 
následuje příprava materiálu pro odběr vzorků, 
zaskladnění do inbound zóny a převzetí překont-
rolovaných vzorků od zákazníka. 
Pak jsou produkty zaskladňovány 
do regálů, kde jsou do doby, než 
přijde požadavek z výroby. Navíc 
jsou některé materiály nastaveny 
jako kanbanové. To znamená, 
že si výroba přesně definuje, 
v jakém počtu a v jakém obalu 
materiál potřebuje doručit. „Kan-
banové dávky připravujeme 
dopředu, aby byl proces výdeje 
mnohem rychlejší,“ říká Jitka 
Rybková. Materiál do výroby směřuje třemi kanály. 
První kanál spočívá ve vyskladnění a nakládce 
zboží a jeho transportu do jiných výrobních závodů 
fi rmy, které jsou v Králíkách a v Bruntálu. „Naším 
úkolem je tedy příprava na auta. Do Králík míří 
auta třikrát denně, do Bruntálu jednou. Druhým 
kanálem je příprava materiálu na milkrun. Pracov-
níci fi rmy OEZ k nám přijedou takzvaným vláčkem, 
který odveze materiál přímo do vedlejší výrobní 
haly,“ specifi kuje Jitka Rybková. Třetí kanál spo-
čívá v zavážení materiálu do vzdálenějších hal 
v areálu v Letohradu, kdy jde o zásobování vyso-
kozdvižným vozíkem.

VÝHODA: DOKONALÁ 
ZNALOST PROCESŮ
Jitka Rybková je absolventkou Vyšší dopravní aka-
demie Gustava Habrmana v České Třebové, kde 
studovala obor logistika a management. V rámci 
povinné praxe ve třetím ročníku nastoupila do 
firmy OEZ, kde zpracovávala i absolventskou 
práci. Hned po ukončení studia přijala nabídku na 
zaměstnání v OEZ. Nastoupila jako logistik MTZ, 
pracovala tedy ve skladu materiálu pro výroby. 
Postupně tam vystřídala různé pozice, působila 
například v řízení výroby, díky čemuž dokonale 
poznala veškeré výrobní procesy. Ve fi rmě OEZ 
působila i jako vedoucí logistiky pro prvovýrobu, 
kdy byla zodpovědná také za nákup materiálu. 
V roce 2014 nastoupila jako vedoucí skladování. 
V té době byl sklad materiálu až v Pardubicích, což 
nebylo z hlediska logistiky ideální. Po propočtech 

bylo rozhodnuto o výstavbě skladové haly v areálu 
OEZ, Jitka Rybková byla součástí projektového 
týmu. Následně dostala nabídku působit v novém 
skladu. Znala veškeré procesy z hlediska poža-
davků na výrobu i skladování, takže její přechod 
byl oboustranně výhodný. Díky znalosti prostředí 
garantovala, že příjem materiálu a veškeré pro-
cesy budou fungovat tak, aby nebyly ohroženy 

dodávky do výroby. „Dostala 
jsem příležitost se podívat na 
vše z jiné strany. Byla to pro mě 
výzva,“ vzpomíná Jitka Rybková.

Na práci v logistice Jitku Ryb-
kovou baví různorodost. „Nejde 
zapadnout do rutiny. Když si mys-
líte, že v rámci skladování dva 
dny vše jede, tak třetí den přijde 
něco, co by vás ani nenapadlo, 
že budete v ten den muset řešit. 

Pořád se něco děje. Někdy je to náročné, protože 
člověk vlastně nikdy neví, v kolik hodin z práce 
odejde. Plánujete, že půjdete ve tři domů, ale pak 
jste tam ještě před sedmou, protože je potřeba 
vyřešit aktuální problém,“ nezastírá Jitka Rybková. 
Uvádí, že není žena pro stereotypní práci. Stereo-
typ by ji ubíjel.

ŽENY SE SHÁNĚJÍ LÉPE 
NEŽ MUŽI
Ve skladu je zhruba 60 pracovníků a zhruba tře-
tinu z nich tvoří ženy. „Myslím si, že na to, že jde 
o mnohdy těžkou práci ve skladu, u nás pracuje 
opravdu hodně žen. Je to ale dáno tím, že zde je 
poměrně nízká nezaměstnanost. Najít schopné, 
ochotné a kvalitní pracovníky je dnes hodně 
těžké. Ženy se zde shánějí lépe než muži. A čím 
to je? Nevím. Možná tím, že je v okolí hodně fi rem, 
které jsou zaměřeny na dodávky pro automotive 
segment. Nedaleko je automobilka v Kvasinách. 
V okolí je řada podniků zaměstnávajících kolem 
stovky lidí, v těch oborech se muži zřejmě více 
uplatní,“ říká Jitka Rybková.

RYCHLOST CHŮZE MÁ VLIV 
NA PRACOVNÍ TEMPO
A co Jitka Rybková dělá, když není ve skladu? Tré-
nuje biatlon. Sama prošla letohradským klubem 
biatlonu, nyní tam trénuje děti. Na náš dotaz, 

„KDYŽ UCHAZEČ 
NESTAČÍ RYCHLOSTI MÉ 
CHŮZE, S NADSÁZKOU 

PŘEMÝŠLÍM, JESTLI MÁ 
VÝZNAM DOJÍT Z VRÁTNICE 

AŽ DO SKLADU.“

FOTO: CTP Invest
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„Jitka Rybková v datech“

1978:  Narodila se v roce 1978. Zlomový pro ni byl 
rok 1993, kdy ze základní školy přešla na 
střední. Šlo o Obchodní akademii v Kostelci 
nad Orlicí. Po celou dobu studia se věnovala 
biatlonu.

2001:  Ukončila studium na Vyšší dopravní 
akademii Gustava Habrmana v České 
Třebové (obor logistika a management). 
Hned po studiu nastoupila do společnosti 
OEZ. V letech 2003–2008 byla na mateřské 
dovolené.

2010:  Bakalářský titul v roce 2010 získala 
v Pardubicích, kde během mateřské dovolené 
studovala obor management malých 
a středních podniků. „Vysoká škola mi do 
praxe nepřinesla nic nového. Vše, co umím, 
jsem se naučila na vyšší odborné škole 
a praxí,“ říká Jitka Rybková.

2018: Jejím novým zaměstnavatelem se stala 
společnost Dachser.



Benchmarking č. 178

TTrend, který se prosazuje v posledních několika 
letech při výběru užitkových vozů, je kalkulace ná-
kladů na jeden ujetý kilometr. Doporučuje se kaž-
dopádně motivovat řidiče k pozitivnímu přístupu ke 
svěřenému vozidlu a spotřebě pohonných hmot. Při 
výběru vozu je nutné velmi pečlivě sestavit specifi -
kaci vozidla ve spolupráci s odborným prodejcem, 
který s ohledem na požadavky zákazníka doporučí 
nejvhodnější řešení jak z pohledu technického, tak 
ekonomického, aby byla co nejefektivnější jak sa-
motná jízda, tedy provoz vozidla, tak i jeho naklád-
ka a vykládka, potažmo možnosti uchycení zboží 
v dodávce. Vše má svůj význam, proto je nejprve 
nezbytné defi novat zejména to, k přepravě jakých 
nákladů bude vůz využíván.

FIRMY ŘEŠÍ EKONOMIKU PROVOZU
V současné době jsou rozdíly především v celko-
vých nákladech na provoz vozidla. Pro provozova-
tele je nejdůležitější, aby si spočítal, jaké náklady 
má s konkrétním vozidlem na jeden ujetý kilometr. 
Záleží i na typu pohonu. Zkrátka ukazatelů, které 
ovlivňují výslednou ekonomiku provozu, je mnoho. 
Velmi důležitá je proto správná specifi kace vozu. 
V tomto směru hraje roli např. motorizace. Nové 
vozy se vyznačují motory s vysokými výkony, velký-
mi krouticími momenty a hospodárností. K dispo-
zici jsou také různé varianty převodovek. Výrazným 
trendem je konektivita a monitoring vozidel. Tyto 
systémy již fi rmy využívají a je ověřené, že stejně 

Nabídka užitkových vozů v kategorii do 3‚5 t je pestrá stejně jako prvky výbavy. Z hledis-
ka rozměrů jde o automobily od malých dodávek přes střední až po velké: užitkové vozy 
mají různou délku karoserie. Různá je také výška jednotlivých modelů. Od toho všeho se 
odvíjí objem nákladového prostoru. Dodávky jsou v nabídce jak skříňové, tak v provedení 
mikrobus, hojně využívána je i verze podvozku s nástavbou.

Článek připravil Petr Neckař

RŮZNÝ OBJEM NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU
Užitkové vozy se liší mimo jiné 
délkou karoserie a její výškou, od 
čehož se odvíjí objem nákladového 
prostoru.

VHODNÉ NAPŘ. 
PRO DORUČOVÁNÍ
Výrazným tématem je logistika 
poslední míle. Právě v tomto 
směru stále hrají výrazný 
prim klasické užitkové vozy. 
Jaká bude budoucnost např. 
z hlediska pohonů a jakou úlohu 
mohou mít autonomní vozy? To 
ukáže čas.

FOTO: Petr Neckař

20 LE
T

žijeme logistikou

DODÁVKY: HOSPODÁRNÝ PROVOZ, POHODLÍ 
ŘIDIČE, SNADNÁ A BEZPEČNÁ MANIPULACE

Logističtí operátoři 
experimentují s dodávkami 
na různé pohony. Zájem je 
o dodávky na CNG nebo 
elektřinu. Většímu rozšíření 
brání vyšší pořizovací 
ceny a v případě druhé 
varianty také nižší dojezd 
a nedostatečná infrastruktura 
pro dobíjení. Z hlediska 
provozních nákladů jsou však 
elektrické varianty velmi 
atraktivní. 
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LOGISTICKÝMI KONTAKTY. 

jako u nákladních automobilů dokáží i v případě do-
dávek šetřit uživatelům čas i provozní náklady. Apel 
výrobci kladou i na bezpečnostní prvky. Mezi využí-
vané bezpečnostní prvky patří systém ESP, aktivní 
tempomat, brzdové asistenty, hlídání bdělosti řidi-
če, monitoring mrtvého úhlu a hlídání jízdy v pruhu.

A pracoviště šoféra? To se aktuál-
ně podobá osobním vozidlům. 
Komfort sedadel, systém topení 
a ventilace vozu, odkládací prosto-
ry, kvalita materiálů, bezpečnostní 
prvky a asistenty, to vše ulehčuje 
řidičům každodenní činnost.

ZAMYKÁNÍ NÁKLADU 
NEZÁVISLE NA KABINĚ
Velkou roli hrají různé systémy a také design. Nové 
modely mají modernizované palubní desky. Setká-
váme se s různými vychytávkami, které zvyšují řidi-
čům komfort a usnadňují samotnou práci. Některé 
vozy (podle typu) umožňují zamykání nákladového 
prostoru nezávisle na kabině. Nabízeny jsou také 
různé typy navigačních systémů. Myslí se i na er-
gonomii, řidič už má obvykle dostatek odkládacích 
prostor např. na dokumenty a další věci, které 
používá. A to není vše: vidět můžete, v závislosti 
na modelu, také LED osvětlení nejen v kabině, ale 
i v nákladovém prostoru.

Co se týče kabiny, ta může být vybavena např. po-
hodlnými podélně a výškově nastavitelnými sedač-
kami. Příjemná je i možnost doplnění o předního 
a zadního parkovacího asistenta či vnější sklopná 
zpětná zrcátka pro snazší manévrování (podle mo-
delu). Aby byla práce co nejhospodárnější a nejpří-
jemnější, jsou k dispozici na přání rozličná rádia, 
multimediální systémy a řešení pro konektivitu. Po-
dle potřeby sahá nabídka od držáku chytrých tele-
fonů přes rádio s rozhraním Bluetooth a funkcí pro 
telefonování během jízdy až po multimediální sys-
tém s dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením, 
rychlou navigací s pevným diskem a trojrozměrným 
zobrazením map nebo integrací chytrého telefonu 
(závisí na zvolené výbavě).

Výhodou pro řidiče je v závislosti na modelu in-
teligentní koncept ovládání a indikátorů nebo 
modulární koncept odkládacích schránek, který 
je možno stejně jako multimediální a asistenční 
systémy řidiče zvolit individuálně podle způsobu 
užívání vozidla. Multimediální systémy je možno 
ovládat například dotykovými obrazovkami s vy-
sokým rozlišením nebo dotykovými ovládacími 
tlačítky na multifunkčním volantu. Z výbavy jistě 
stojí za zmínku i systém sledování mrtvého úhlu, 
handsfree přístup a startování vozu nebo například 
mlhové světlomety. U některých modelů je možná 
integrace prosklené dělicí přepážky, která pomáhá 
tepelně izolovat a odhlučnit kabinu, čímž zaručuje 
pohodlnější podmínky pro řízení.

Na trhu jsou i modely, které mají boční posuvné 
dveře s handsfree ovládáním (k dispozici podle zvo-
lené verze a úrovně výbavy). Umožňují auto bez-
kontaktně otevřít i zavřít. Stačí mít při sobě klíč, 
zasunout nohu pod okraj zadního nárazníku a auto 
se odemkne a automaticky se otevřou dveře na té 

straně, kde řidič stojí. To výrazně 
zjednodušuje práci řidiče, usnad-
ňuje to nakládání a vykládání. Roli 
při výběru hraje i pohon kol – vozy 
mohou být k dispozici s pohonem 
předních, zadních a všech kol. Vozi-
dla s pohonem předních kol se na-
příklad vyznačují příznivou základní 
cenou, vyšším užitečným zatížením 

a nízkým prahem nákladového prostoru v porovná-
ní s vozidly s pohonem zadních kol.

Faktorů rozhodujících o výběru konkrétního vozu je 
zkrátka mnoho. Zásadní je vědět, co bude přepra-
vováno a v jakém množství.

FLEXIBILNÍ UPEVNĚNÍ NÁKLADU
Nezbytná je možnost dokonalého upevnění nákla-
du. V podlaze, podle typu vozu, tak můžete vidět 
kolejnicové systémy a posuvné rozpěrné tyče do 
boků vozidel. Do vozidel jsou montovány také inte-
riérové stropní nosiče, které umožňují jednoduché 
uložení přepravovaného nákladu.

Toho, na co je potřeba se při výběru vozů zamě-
řit, je celá řada. Doporučujeme výběr konzultovat 
s odborníky z autosalonů, kteří na základě vašich 
požadavků na provoz a s ohledem na nejnovější 
trendy navrhnou ideální konfi guraci a prvky výbavy.

Podle čeho vybíráte 
užitkové vozy?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

BENCHMARKING V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ:
RFID ČTEČKY

„SEBELEPŠÍ UPEVŇOVACÍ 
SYSTÉM JE ZBYTEČNÝ, 

POKUD JEJ ŘIDIČ POUŽÍVÁ 
ŠPATNĚ NEBO VŮBEC.“

Užitkové vozy do 3‚5 t jsou využívány např. v rámci distribuce zboží 
koncovým zákazníkům.

FOTO: Petr Neckař



SPECIFIKACE:
– užitkový vůz 
v kategorii do 3,5 t

ZNAČKA A NÁZEV 
AUTOMOBILU:

Ford, Nový Transit (model Transit Van 
Trend – s dlouhým rozvorem /L3/ a středně 
vysokou střechou /H2/) 

Boxer Expert Transporter 6.1

DODAVATEL V ČR: Ford Motor Company P Automobil Import Porsche Česká republika

WEB DODAVATELE: www.ford.cz www.peugeot.cz www.vw-uzitkove.cz

OBJEM NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU, ZA PŘEPÁŽKOU, 
DLE METODY VDA (m3):

až 15,3 (podle rozvoru), u verze L3 H2 Van 
s pohonem přední nápravy objem 10,8 

8 až 17 m3 neuvedeno

VYBRANÉ PRVKY VNĚJŠÍ 
VÝBAVY:

elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka s vestavěnými ukazateli 
směru, dálkové centrální zamykání dveří, 
halogenové světlomety se statickými 
odbočovacími světly, přední mlhové 
světlomety, plné kryty kol, přední a zadní 
parkovací senzory, chromová obvodová lišta 
masky chladiče…

elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
s dvojitým zrcadlem, přední nárazník 
zajišťující vysokou ochranu, kapota 
s výrazně vystouplými liniemi, přední 
světlomety se žárovkami nebo s LED světly 
pro denní svícení, velká zadní světla, přední 
mlhové světlomety... 

halogenové přední světlomety H7, základní 
střešní nosič, rozšiřovací sada pro základní 
střešní nosič... 

VYBRANÉ PRVKY VNITŘNÍ 
VÝBAVY:

audiosada 12 s rádiem AM/FM, Bluetooth, 
vstupem USB, ovládáním rádia na volantu 
a zařízením MyFord Dock, manuální 
klimatizace vpředu, nastavitelná výška 
volantu, snadno udržovatelná podlaha 
nákladového prostoru (pouze pro Van), 
tempomat s nastavitelným omezovačem 
rychlosti, palubní počítač, elektricky 
ovládaná přední okna, sedadlo řidiče 
s bederní opěrkou nastavitelné v osmi 
směrech…

podélně nastavitelný volant, elektrické 
ovládání předních oken, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou 
a bederním nastavením, dvojsedadlo 
spolujezdce, prosklení zadní stěny, autorádia 
nové modelové řady, psací deska a řada 
odkládacích prostorů v interiéru vozu...

rádio, vstup USB, nastavitelný volant 
a plynule nastavitelné sedadlo řidiče, tvarově 
stálé komfortní polstrování, úchytná oka 
v podlaze nákladového prostoru, vysoká 
dělicí přepážka bez okna (základní výbava)... 

TECHNOLOGIE, ASISTENČNÍ 
A DALŠÍ SYSTÉMY 
(MOŽNOSTI):

Ford Sync 3 (integruje se chytrým telefonem 
a umožní řídit vše od telefonních hovorů 
a textových zpráv až po hudbu a satelitní 
navigaci – to vše prostřednictvím 8" 
dotykové obrazovky nebo hlasových 
příkazů), integrovaná wi-fi , služba Live 
Traffi c, funkce Ford Data Services 
a FordPass Connect, volitelné jízdní režimy, 
systém ochrany proti bočnímu větru, 
elektronický stabilizační systém, systém 
udržování v jízdním pruhu, asistent pro 
ochranu před kolizí...  

systém Hill Assist (hDC, pomoc při rozjezdu 
do svahu), ESP, 5" dotykový displej 
umožňující používání palubní navigace, 
funkce kontroly zatížení LAC, systém 
varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu, snímač na čelním skle 
rozpoznávající dopravní značení je schopný 
automaticky přepnout dálková světla, pokud  
to podmínky provozu dovolují...   

asistent pro kompenzaci bočního větru, 
aktivní ochrana boků vozidla, asistent 
rozjezdu do kopce, asistent pro udržování 
vozu v jízdním pruhu, automatická 
regulace odstupu ACC – včetně systému 
monitorování okolí Front Assist s funkcí 
City Brake pro nouzové brzdění, parkovací 
asistent, telefonní rozhraní Bluetooth, on-
line funkce We Connect1 (např. dopravní 
informace v reálném čase), navigační systém 
Discover Media...    

PŘÍSLUŠENSTVÍ: interiérový střešní nosič, boční ochranné 
tyče, ochranná mříž zadních oken, gumové 
podlahové rohože, síť pro zajištění nákladu, 
systém pro uspořádání nákladu a další 

neuvedeno podlahová deska s upínacími lištami, 
tvarovka na upínací popruh, upínací popruh 
s ráčnou, upínací tyč...

DÉLKA NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU (mm):

2038–3211 (2488 u verze L3 H2 Van) 3120–4070 neuvedeno

ZÁKLADNÍ CENA 
(v Kč bez DPH):

od 659 755 od 465 850 od 580 014

Benchmarking č. 178

UŽITKOVÉ VOZY: MNOHO MOŽNOSTÍ KONFIGURACE

* Zpracováno podle webů dodavatelů.
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300+   zástupců 

čerpacích 
stanic a jejich 
dodavatelů

08/09 Praha
www.kongrescerpacka.cz

400+   Reprezentan-
tů maloob-
chodů a doda-
vatelů

23–24/09 Praha
www.samoska-kongres.cz

500 uživatelů 
a poskytovatelů 
logistických 
služeb

27–28/08 Praha
www.eastlog.cz

Speciál na téma: Intralogistika

I v Česku chceme mít 
u automatizace roční 
návratnost. Rozhovor 
s Václavem Marešem 
z Faurecia Seating Písek 

Umělá inteligence bude 
plánovat i sledovat zásilky

BMW Group Logistics nabízí 
inovace

Jitka Rybková: Nejsem žena 
pro stereotypní práci

Sdílejte
Informujte
Debatujte

m



Nabídka, která se 
neodmítá!

Neváhejte 
a registrujte se na 

www.chcisl.cz

Pro více informací kontaktujte Danielu Krnáčovou, daniela.krnacova@atozgroup.cz, +420 720 038 155

Odborný tištěný dvouměsíčník 
pro odběratele logistických 
produktů a služeb ZDARMA,
(pro dodavatele za pakatel). 

Každý týden
 výběr těch nejlepších 

zpráv a pořádná porce 
inspirace do vaší 

e-mailové schránky
ZDARMA.

Přístup k aktuálním informacím 
z logistického trhu nonstop ZDARMA.

Odborný tištěný dvouměsíčník 



www.jaclean.cz           info@jaclean.cz


