
Outsourcing 
logistiky:
Optimalizujte náklady

Str. 18

logistiky:
Optimalizujte náklady

VIRUS ŠLÁPL NA BRZDU
TÉMA KONGRESU:
DECELERACE EKONOMIKY A LOGISTIKY
17–18/09/2020 PRAHA

2020

Str. 13

Optimalizujte náklady Str. 44

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Spoléháte na 
vlastní, nebo externí 

logistiku? Sdílejte 
zkušenosti!

Jiří Hemerle, 
Florea Holland:

Kurýra s květinami 
nám zavřeli 

do sklepa

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

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na 
sociálních sítích! 
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O hrozbě pandemie se ve scénářích různých insti-
tucí, think tanků nebo bezpečnostních složek píše 
opakovaně dlouhé roky. Zajímavé je, že i tak jsme 
zůstali nepřipraveni, a to vlastně nadvakrát. Jednak 
se na takovou krizi nelze bezezbytku připravit nikdy, 
pokud nechceme žít v polototalitním režimu. Jednak 
jsme byli nepřipravení vlivem stereotypizace myšlení. 
Zmiňované scénáře pracují s tím, že někde v zao-
stalé zemi propukne neznámá nemoc a velmoci tam 
pošlou pomoc a brání, aby se nakažení a většinou 

chudí lidé dostali do vyspělých zemí. Skutečnost byla 
taková, že koronavirus do Česka přivezli z lyžovačky 
v Itálii povětšinou dobře situovaní příslušníci střední 
třídy. Země nikomu nebránila v návratu, virus se bez-
problémově přenášel z člověka na člověka. Systém, 
který má k dispozici značné zdroje pro zdravotnictví 
či bezpečnost, nakonec zachraňovali běžní lidé (šitím 
roušek a výrobou štítů) nebo fi rmy, včetně těch logis-
tických, které nezištně nebo s bezpečnostním rizikem 
zajišťovaly „základní potřeby státu“. To, co je považo-
vané za robustní struktury států (zdravotnictví, hmotné 
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rezervy), kolabovalo. A vyspělé země jako USA, Itálie, 
Velká Británie, které podle scénářů hollywoodských 
fi lmů zachraňují nemocí rozvrácené regiony, najednou 
nezvládaly situaci ani na svém území. 

Podobně stereotypně možná nyní očekáváme struk-
turu a průběh ekonomické krize. Uvidíme nárůst neza-
městnanosti, hluboké propady HDP, hroutící se státní 
rozpočty, kolabující sektory ekonomiky, to vše napříč 
světem… Třeba nic takto jednolitého nenastane. Vzpo-
meňme na poslední fi nanční krizi. Někdo se z krize 
otřepal během několika měsíců, některé fi rmy a obory 
se nevzpamatovaly dodneška. Nastartovaly se nové 
obchodní modely, mnohé z nich selhaly, mnohé pře-
žily… Na hladině vidíme krizi jako velkou vlnu, která 
je zdánlivě jednolitá a mění všechno. Ve skutečnosti 
v hlubší vodě probíhají nestejnosměrné děje. Tyto děje 
ve spodních vrstvách jsou základem ekonomického 
i společenského vývoje. Oči nyní upíráme opět k té 
velké vlně na vrcholu a přemýšlíme, jak na ní zvlád-
neme co nejlépe surfovat. Zkusme však nahlédnout 
pod hladinu. 

„Logistické fi rmy 
zajišťovaly základní 
potřeby státu.“
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„Jak zvládneme 
surfovat na vlně krize“

Jak hluboká bude 
ekonomická krize? 

Debatujte!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

„Zkusme nahlédnout
pod hladinu“

Logistika má 
před sebou 
obrovskou 
výzvu. Zezelenat. 
Pravidelně 
píšeme 
o udržitelných 
řešeních, ale 
zároveň jsme 
přidali další 
redakční prvek 
– krátké tipy, 
doporučení 
či informace. 
Najdete je napříč 
časopisem právě 
v těchto zelených 
boxech.
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→  Provedeme mytí a dezinfekci bez nutnosti přítomnosti vašich zaměstnanců.
→  V případě, že máte uzavřený provoz, umyjeme a vydezinfikujeme před návratem 

vašich zaměstnanců a zajistíme tak společně jejich bezpečný návrat do čistého 
prostředí.

→  Při mytí používáme vodu o teplotě 80°C.
→  Po absolvovaném mytí obdržíte osvědčení o odpovědném přístupu k životnímu 

prostředí.
→  Přijedeme →  Umyjeme →  Vydezinfikujeme.

Náš cíl: 

DEZINFEKCE 
ZA POMOCI MOBILNÍ MYČKY 

UMYJEME A VYDEZINFIKUJEME 
COKOLIV do 4 m výšky a 2 m šířky, 
NEJEN MANIPULAČNÍ TECHNIKU 
služební vozy / ručně vedené vozíky /nákupní košíky /minibagry /boxy /
manipulační technika všech značek

Ulevíme vám 

od starostí!  

Kontaktujte nás!

Barbora Teslíková
+420 727 880 535

barbora.teslikova.ext@still.cz
 

Jan Jaroš
+420 601 103 010

jan.jaros.ext@still.cz

Zjistěte více na: 
mobilnimycka.still.cz

Still_inz_mobilni_mycka_240x340_0520.indd   1Still_inz_mobilni_mycka_240x340_0520.indd   1 26.05.20   12:2326.05.20   12:23



Vidět a vědět

Paul-Henri Fréret
Povýšení v Gefku

Divizi Air & Sea společnosti Gefco 
nově vede výkonný viceprezident 
Paul-Henri Fréret, manažer, který 

vedl aktivity skupiny v Asii a Latinské Americe. 
Ve společnosti zastával také funkci globálního 
manažera pro skladovou logistiku a silniční 
dopravu. V květnu byl do pozice ředitele obcho-
du a marketingu divize Air & Sea jmenován 
Cyril Lefebvre, který doposud zastával post 
výkonného ředitele pro francouzské logistické 
toky. Cílem reorganizace divize Air & Sea je 
především posílení stávajících pozic ve třech 
klíčových segmentech: průmyslu, automobilo-
vém průmyslu a zdravotnictví, farmacii a bio-
technologiích.

Kongres Eastlog určený pro logistické profesionály se bude letos konat nestandardně 
na sklonku léta. Poznamenejte si do diářů nový termín – 17. a 18. září – i nové místo, 
kongresové centrum O2 universum. 

Připravil Stanislav D. Břeň

Informujte 
o personálních 

změnách ve vaší 
fi rmě. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Největší logistická 
událost v Česku 
se blíží
Poznamenejte si nový termín pro Eastlog, který 
je největším logistickým kongresem v České 
republice. Téma letošního ročníku zní Decele-
race. Pořadatelé tím chtějí akcentovat zpoma-
lování ekonomiky a v této souvislosti i logistic-
kých toků a procesů. Zároveň se však dívají do 
budoucnosti a příspěvky a debaty se ponesou 
v duchu očekávaného vývoje, který deceleraci 
zvrátí v akceleraci. Akce proběhne v novém 
kongresovém centru O2 universum. Regist rovat 
se můžete již nyní na webových stránkách akce, 
očekává se účast 500 uživatelů a poskytovate-
lů logistických služeb.

Detaily a registrace na:
www.eastlog.cz

Jiří Havel
Povýšení v Arvalu

Společnost Arval jmenovala 
nového obchodního ředitele. Od 
letošního března zastává post Jiří 

Havel, který ve společnosti působil 3,5 roku 
jako šéf pro lidské zdroje. „Jen mezi velkými fi r-
mami a korporacemi využívá operativní leasing 
zhruba 30 % zákazníků a tato forma pořízení 
vozů je dobře etablovaná. Více se zaměříme 
také na menší fi rmy, živnostníky a jednotlivé 
motoristy, kde je velký potenciál pro růst. Na 
trhu si pak všeobecně všímáme, že končí doba 
krátkodobých leasingů, a pozorujeme návrat 
k běžné délce pronájmu od tří do pěti let,“ říká 
nový obchodní ředitel.

Emerich Malát
Povýšení v PNS

Novým členem představenstva 
První novinové společnosti se stal 
Emerich Malát. Do představen-

stva přichází z pozice ředitele logistiky PNS. 
V představenstvu nahradí Petra Nováka, který 
z PNS odchází. Jmenování nového člena před-
stavenstva potvrdila dozorčí rada společnosti. 
Emerich Malát nastoupil do PNS v roce 1997 
a pracoval jako vedoucí expedice regionálního 
závodu v Pardubicích, dále byl devět let ve 
funkci manažera dopravy PNS. V letech 2018 
a 2019 působil na místě manažera logistiky 
a distribuce a od března 2019 dosud na pozici 
ředitele logistiky PNS.

Příchody/Odchody
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Logistici a pandemie: 
Co firma, to jiný dopad!
Ale to dávno víte, protože jsme o tom 
psali v SL News už 6. května 2020.

Vy nedostáváte SL News jako tisíce dalších? 
Stačí vyplnit e-mail na 
www.atozregistrace.cz/slnews

Jednoduchá 

registrace i z mobilu!
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Kateřina Říhová
Povýšení v DB Schenker

Do nejvyššího vedení společnosti 
DB Schenker usedla další žena. 
Kateřina Říhová přijala nabídku 

na pozici ředitelky provozu logistiky. Jiné křes-
lo v managementu naopak opustil Vladimír 
Handl, který se po téměř 30 letech rozhodl 
odejít do penze. „Dnešní logistika je velmi 
dynamická a náročná, a tak nemůžeme být jen 
dodavatelem logistických služeb, ale musíme 
spolupracovat se zákazníkem jako partneři,“ 
říká Kateřina Říhová. V logistice se pohybuje 
více než čtvrt století, z toho 18 let pracuje 
v DB Schenker, kam nastoupila jako logistická 
manažerka pověřená řízením centra v Rudné 
u Prahy. Později se začala specializovat na 
logis tické projekty, až stanula v čele útvaru, 
který se zabývá přípravou a implementací nej-
složitějších zákaznických projektů.

Libor Hudeček
Příchod do Mailstepu

Novým CEO společnosti Mailstep 
se od května stal Libor Hudeček. 
Do fi rmy přichází z vedení Mall 

Group, kde měl na starosti tzv. poslední míli 
– rozvoj distribučních cest a retailu skupiny. 
Spolu se zkušenostmi ředitele logistiky ve spo-

Jakub Střeštík
Příchod do Mallu

Na pozici obchodního ředitele sku-
piny Mall nastoupil Jakub Střeštík. 
Zodpovědný je za obchodní aktivity 
fi rmy ve střední a východní Evropě. 

Jeho hlavním úkolem je rozvoj nových obchod-
ních příležitostí na sedmi trzích, na kterých 
skupina působí. Dosavadní obchodní ředitel 
Igor Matejov se v roli COO nyní plně zaměří na 
provozní vedení skupiny. Jakub Střeštík pracoval 
na vedoucích manažerských pozicích v několika 
nadnárodních koncernech podnikajících v gast-
ronomii, elektronice a retailu. Posledních devět 
let stál v čele společnosti Kika Nábytek v Česku 
a na Slovensku. Od ledna 2018 navíc šéfoval 

Příchody/Odchody
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lečnosti Zoot tak Hudeček přináší představu, 
jak využít rostoucí poptávku nejen českých 
e-commerce společností po moderních služ-
bách. Dosavadní výkonný ředitel a zakladatel 
fi rmy Jan Rozlivka opouští svou exekutivní funk-
ci a do budoucna se zaměří na strategické říze-
ní společnosti v rámci jejího představenstva. 
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psali v SL News už 6. května 2020.

Vy nedostáváte SL News jako tisíce dalších? 
Stačí vyplnit e-mail na 
www.atozregistrace.cz/slnews
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Sonia Slavtcheva
Petr Pavlík
Povýšení v Rohlik.cz

Rohlík prochází transformací 
na skupinové řízení svých fi rem. 
Tomáš Čupr se postupně přesou-
vá do vedení skupiny jako group 
CEO. Skupinový board doplnila 
Sonia Slavtcheva (na snímku) na 
pozici group CFO a v mezinárodní 
roli nastupuje i Daniela Razimová 

jako chief HR offi cer. Český Rohlik.cz bude řídit 
nový CEO Petr Pavlík (na snímku). Rakouský 
Gurkerl.at povede Maurice Beurskens a vedení 
Rohlíku v Německu se ujme Erich Čomor. Řízení 
maďarského Kifl i.hu zůstává v rukou Jamese 
McQuillana beze změny.

V době koronavirové pandemie se stoply cestování, 
kongresy, pracovní cesty… Ekonomický dopad je a bude 
značný, ekologický v podobě snížení emisí z dopravy 
zatím přesně neznáme, ale lze očekávat příznivý vliv.

i Kika v Rumunsku. V letech 2004 až 2008 pra-
coval jako regionální ředitel restaurací rychlého 
občerstvení KFC a Pizza Hut. 

Vidět a vědět

Paul-Henri Fréret
Povýšení v Gefku

Divizi Air & Sea společnosti Gefco 
nově vede výkonný viceprezident 
Paul-Henri Fréret, manažer, který 

vedl aktivity skupiny v Asii a Latinské Americe. 
Ve společnosti zastával také funkci globálního 
manažera pro skladovou logistiku a silniční 
dopravu. V květnu byl do pozice ředitele obcho-
du a marketingu divize Air & Sea jmenován 
Cyril Lefebvre, který doposud zastával post 
výkonného ředitele pro francouzské logistické 
toky. Cílem reorganizace divize Air & Sea je 
především posílení stávajících pozic ve třech 
klíčových segmentech: průmyslu, automobilo-
vém průmyslu a zdravotnictví, farmacii a bio-
technologiích.

Kongres Eastlog určený pro logistické profesionály se bude letos konat nestandardně 
na sklonku léta. Poznamenejte si do diářů nový termín – 17. a 18. září – i nové místo, 
kongresové centrum O2 universum. 

Připravil Stanislav D. Břeň

Informujte 
o personálních 

změnách ve vaší 
fi rmě. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Největší logistická 
událost v Česku 
se blíží
Poznamenejte si nový termín pro Eastlog, který 
je největším logistickým kongresem v České 
republice. Téma letošního ročníku zní Decele-
race. Pořadatelé tím chtějí akcentovat zpoma-
lování ekonomiky a v této souvislosti i logistic-
kých toků a procesů. Zároveň se však dívají do 
budoucnosti a příspěvky a debaty se ponesou 
v duchu očekávaného vývoje, který deceleraci 
zvrátí v akceleraci. Akce proběhne v novém 
kongresovém centru O2 universum. Regist rovat 
se můžete již nyní na webových stránkách akce, 
očekává se účast 500 uživatelů a poskytovate-
lů logistických služeb.

Detaily a registrace na:
www.eastlog.cz

Jiří Havel
Povýšení v Arvalu

Společnost Arval jmenovala 
nového obchodního ředitele. Od 
letošního března zastává post Jiří 

Havel, který ve společnosti působil 3,5 roku 
jako šéf pro lidské zdroje. „Jen mezi velkými fi r-
mami a korporacemi využívá operativní leasing 
zhruba 30 % zákazníků a tato forma pořízení 
vozů je dobře etablovaná. Více se zaměříme 
také na menší fi rmy, živnostníky a jednotlivé 
motoristy, kde je velký potenciál pro růst. Na 
trhu si pak všeobecně všímáme, že končí doba 
krátkodobých leasingů, a pozorujeme návrat 
k běžné délce pronájmu od tří do pěti let,“ říká 
nový obchodní ředitel.

Emerich Malát
Povýšení v PNS

Novým členem představenstva 
První novinové společnosti se stal 
Emerich Malát. Do představen-

stva přichází z pozice ředitele logistiky PNS. 
V představenstvu nahradí Petra Nováka, který 
z PNS odchází. Jmenování nového člena před-
stavenstva potvrdila dozorčí rada společnosti. 
Emerich Malát nastoupil do PNS v roce 1997 
a pracoval jako vedoucí expedice regionálního 
závodu v Pardubicích, dále byl devět let ve 
funkci manažera dopravy PNS. V letech 2018 
a 2019 působil na místě manažera logistiky 
a distribuce a od března 2019 dosud na pozici 
ředitele logistiky PNS.

Příchody/Odchody
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Logistici a pandemie: 
Co firma, to jiný dopad!
Ale to dávno víte, protože jsme o tom 
psali v SL News už 6. května 2020.

Vy nedostáváte SL News jako tisíce dalších? 
Stačí vyplnit e-mail na 
www.atozregistrace.cz/slnews

Jednoduchá 

registrace i z mobilu!
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Podnikový software pro úspěšné firmy
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Krátce:
DB Schenker 
s certifi kací ISO 
pro dalších 
33 zemí
Všechny pobočky DB Schenker na Blízkém 
východě a v Africe jsou nově certifi kovány 
podle standardu ISO. Certifi kace integruje 
normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
a ISO 45001:2018 do systému řízení ve 33 
pobočkách v deseti zemích regionu. Čtyřmě-
síční audit společnost TÜV Rhineland Mid-
dle East zahájila v polovině loňského roku 
v re gionální pobočce DB Schenker v Dubaji. 

I přes velký počet poboček v mnoha zemích 
se týmu TÜV podařilo úspěšně audit i cer-
tifi kaci dokončit. Po dokončení certifi kace 
všech poboček DB Schenker proběhlo v du-
bajské centrále slavnostní předání certifi -
kátů ISO, kterého se zúčastnili Christopher 
Smith, CEO DB Schenker MEA, Oliver Kluge, 
CFO DB Schenker MEA, a Andreas Hofer, re-
gionální viceprezi    dent TÜV Rhineland IMEA 
& APA.

Podrobnosti na webu fi rmy 
dbschenker.com.

www.dachser.cz

DACHSER Contract Logistics

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME 
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST

240x115mm_budoucnost.indd   1 4.6.2019   9:34:24

Gebrüder Weiss spustil 
další solární elektrárnu

Společnost Gebrüder Weiss uvedla do provozu 
pátou vlastní solární elektrárnu. Elektřinu dodává 
logistickému centru v rakouském městě Pöchlarn. 
Převážná část fotovoltaických modulů na střešní 
ploše pobočky byla pronajata investorům z ener-
getického sektoru. Samotná logistická společnost 
využívá na ploše 786 metrů čtverečních 462 so-
lárních panelů. Podle společnosti vyprodukovaná 
sluneční energie za rok odpovídá poptávce 26 
čtyřčlenných domácností a znamená přibližnou 
roční úsporu 10 tun CO2. Tímto způsobem pokrý-
vá Gebrüder Weiss v Pöchlarnu bezmála 25 % své 
denní spotřeby. 

„Je zřejmé, že chceme náš nový zdroj energie ve 
společnosti co nejlépe využít. Z tohoto důvodu bu-
deme v budoucnu nabíjet přes den naše vysoko-
zdvižné vozíky pomocí dobíjených baterií namísto 
odběru energie v noci, jak tomu bylo dříve,“ říká 
Bernhard Schartmüller, ředitel pobočky Gebrüder 
Weiss Pöchlarn. Výstavba nové elektrárny trvala 
dva a půl měsíce. Elektřina se ze sluneční energie 
vyrábí také v Kennelbachu (Vorarlbersko), Maria 
Saal (Korutany) a Welsu (Horní Rakousko), střechy 

překládky a logistické sklady v Maria Lanzendorf 
u Vídně pak Gebrüder Weiss pronajímá solární 
energetické společnosti. Další dvě elektrárny jsou 
využívány v bavorském Memmingenu.

Martin Sedlák
programový ředitel
Svaz moderní energetiky

Evropa chce vsadit na růst obnovitelných zdrojů jako 
ekonomicky efektivního řešení pro dekarbonizaci ener-
getiky. Krize spojená s covid-19 potvrdila, že právě 
solární nebo větrné elektrárny umějí zajistit dostatek 
energie bez negativního vlivu na životní prostředí. 
Podle dostupných dat Mezinárodní energetické agen-
tury to jsou právě obnovitelné zdroje, které zvýšily svůj 
podíl i přes zastavení globální ekonomiky.

Využíváte obnovitelné zdroje energie?

FOTO: Gebrüder Weiss
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Krátce:
Real Digital se 
stěhuje do Chebu
Společnost Panattoni předala německému 
online prodejci Real Digital hlavní distribuč-
ní centrum. První stavba v Panattoni Parku 
Cheb South měla navzdory opatřením proti 
šíření koronaviru minimální zpoždění v řádu 
dnů. Budova o velikosti 27 000 m2 se vloni 
zařadila mezi největší nové nájemní transak-
ce v Česku. Projekt v areálu bývalých cheb-
ských strojíren fi nancuje a vlastní investiční 
skupina Accolade. „Do Chebu nás přivedla 

nejen strategická poloha blízko německých 
hranic a připravenost území s garantovaným 
časováním, ale také touha po udržitelném 
rozvoji. Díky revitalizaci brownfi eldu zde ne-
dochází k zabírání orné půdy či plochy ve 
volné krajině,“ říká Terry Rogers, CEO spo-
lečnosti Real Digital.

Podrobnosti 
o projektu na webu 
www.panattonieurope.com.

INZERCE

www.dachser.cz
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SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME 
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
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Firmy odsouvají nebo 
ruší stavební zakázky

Nejistota spojená s koronavirem se podepisuje 
na stavebním trhu. Zákazníci stavebních společ-
ností se v některých případech rozhodli posunout 
termín realizace projektu na pozdější dobu nebo 
zakázku úplně zrušit. Vyplývá to z Kvartální ana-
lýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované 
analytickou společností CEEC Research. Čtyři pě-
tiny společností uvedly, že se setkaly s požadav-

kem na odsunutí termínu realizace, pětina takový 
požadavek ze strany zákazníka nezaznamenala. 
Průměrně se podle zpracovatelů analýzy jednalo 
o 15 % zakázek, u nichž byl vlivem koronavirové 
situace odsunut termín realizace. Mezi důvody od-
sunutí nebo zrušení zakázky fi rmy uváděly nejisto-
tu ohledně budoucího vývoje (79 %), nedostatek 
fi nančních prostředků vlivem koronavirové situace 
(6 %) nebo nutnost přehodnotit plány (7 %). Mezi 
další příčiny patřily zpomalení činnosti úřadů, hy-
gienická opatření zavedená vládou nebo spekula-
ce na pokles ceny (8 %).

Ivo Luňák
jednatel
Tyros Loading Systems CZ

V převážné míře se u nás jednalo o nemožnost dokon-
čení zakázky z důvodu chybějících kapacit, výjimečně 
jsme se setkali s pozastavením na straně investora.

Přehodnocujete plány na výstavbu 
nového skladu?

ILUSTRAČNÍ FOTO: red

Dušan Drábek
vedoucí týmu
Industrial & Logistics
BNP Paribas Real Estate pro ČR 
a SR

Očekáváme, že poklesne míra spekulativní výstavby. 
Rozpracované projekty z předkrizového období probí-
hají dál, někdy jsou jen pozdržena fi nální rozhodnutí ze 
strany zahraničních centrál. Za pozitivní lze považovat 
to, že vznikají plány na projekty v budoucnosti, tedy že 
developerská aktivita – vyjádřená i velkým zájmem 
investičních fondů a společností – neustává.
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podle standardu ISO. Certifi kace integruje 
normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
a ISO 45001:2018 do systému řízení ve 33 
pobočkách v deseti zemích regionu. Čtyřmě-
síční audit společnost TÜV Rhineland Mid-
dle East zahájila v polovině loňského roku 
v re gionální pobočce DB Schenker v Dubaji. 

I přes velký počet poboček v mnoha zemích 
se týmu TÜV podařilo úspěšně audit i cer-
tifi kaci dokončit. Po dokončení certifi kace 
všech poboček DB Schenker proběhlo v du-
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Gebrüder Weiss spustil 
další solární elektrárnu

Společnost Gebrüder Weiss uvedla do provozu 
pátou vlastní solární elektrárnu. Elektřinu dodává 
logistickému centru v rakouském městě Pöchlarn. 
Převážná část fotovoltaických modulů na střešní 
ploše pobočky byla pronajata investorům z ener-
getického sektoru. Samotná logistická společnost 
využívá na ploše 786 metrů čtverečních 462 so-
lárních panelů. Podle společnosti vyprodukovaná 
sluneční energie za rok odpovídá poptávce 26 
čtyřčlenných domácností a znamená přibližnou 
roční úsporu 10 tun CO2. Tímto způsobem pokrý-
vá Gebrüder Weiss v Pöchlarnu bezmála 25 % své 
denní spotřeby. 

„Je zřejmé, že chceme náš nový zdroj energie ve 
společnosti co nejlépe využít. Z tohoto důvodu bu-
deme v budoucnu nabíjet přes den naše vysoko-
zdvižné vozíky pomocí dobíjených baterií namísto 
odběru energie v noci, jak tomu bylo dříve,“ říká 
Bernhard Schartmüller, ředitel pobočky Gebrüder 
Weiss Pöchlarn. Výstavba nové elektrárny trvala 
dva a půl měsíce. Elektřina se ze sluneční energie 
vyrábí také v Kennelbachu (Vorarlbersko), Maria 
Saal (Korutany) a Welsu (Horní Rakousko), střechy 

překládky a logistické sklady v Maria Lanzendorf 
u Vídně pak Gebrüder Weiss pronajímá solární 
energetické společnosti. Další dvě elektrárny jsou 
využívány v bavorském Memmingenu.

Martin Sedlák
programový ředitel
Svaz moderní energetiky

Evropa chce vsadit na růst obnovitelných zdrojů jako 
ekonomicky efektivního řešení pro dekarbonizaci ener-
getiky. Krize spojená s covid-19 potvrdila, že právě 
solární nebo větrné elektrárny umějí zajistit dostatek 
energie bez negativního vlivu na životní prostředí. 
Podle dostupných dat Mezinárodní energetické agen-
tury to jsou právě obnovitelné zdroje, které zvýšily svůj 
podíl i přes zastavení globální ekonomiky.

Využíváte obnovitelné zdroje energie?

FOTO: Gebrüder Weiss
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Přepravy sběrnou službou – hnací síla 
vašeho podnikání
Vše, co potřebujete, naleznete v naší evropské přepravní síti: nejrychlejší časy dodání, 
denní odjezdy linek, režim door-to door, méně emisí CO₂, eServices, služby s denovaným 
časem dodání. Využití avizace vykládky je pro vás nyní možné i v mezinárodních přepravách.
Udělejte vašim zákazníkům radost s naší novou doprovodnou službou pre-notice 
prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

www.dbschenker.com/cz
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INZERCE

Krátce:
Kühne + Nagel 
na nové adrese
Společnost Kühne + Nagel přestěhovala své 
sídlo a kanceláře pražské centrály do nových 
prostor. Od 8. června fi rma působí v budo-
vě C Coral Offi ce Parku na adrese Bucharova 
2657/12 v pražské části Stodůlky.

Dvanáctka pod 
střechou Körber
Dvanáct poskytovatelů technologických ře-
šení dodavatelského řetězce z celého světa 
oznámilo svůj přechod pod značku Körber. 
Dohromady tak značka zastřešuje celou 
škálu technologických společností s rozma-
nitou paletou produktů a služeb zahrnujících 
software, automatizaci, hlas, robotiku a vy-
bavení pro manipulaci s materiálem. Vše je 
doplněno systémovou integrací a poraden-
stvím. Skupina Körber tak nyní sestává ze 
společností Aberle, Aberle Software, Cirrus 
Logistics, Cohesio Group, Consoveyo, DMLo-
gic, HighJump, Inconso, Otimis, Langham-
mer, Riantics či Voiteq. Körber tak zahrnuje 
2300 interních profesionálů a téměř 100 
strategických partnerů po celém světě, kteří 
se věnují rozvoji dodavatelských řetězců.

Detaily o realitní transakci na 
webu www.kuehne-nagel.cz.

Více o skupině 
na www.koerber.com.

brožur katalogůpropagačních materiálůkatalogůpropagačních materiálůkatalogůpropagačních materiálůskládaček
brožur

skládaček
brožur letákůsešitů

propagačních materiálů
sešitů

propagačních materiálů
letákůsešitůletáků

s přihlédnutím k Vašim potřebám a možnostem.

brožur
propagačních materiálů skládačekletáků

sešitů
brožur

Pomůžeme, poradíme 
a zrealizujeme pro Vás tisk

tel.: 739 759 356, www.trianglprint.cz

časopisů katalogů

VÁŠ PARTNER V TISKU

Český automobilový průmysl zažil v dubnu bez-
precedentní propad výroby. Odstávky způsobené 
mimořádnými vládními opatřeními v souvislosti 
s onemocněním covid-19 přinesly dramatický 
propad dubnové produkce o 88‚5 %. Mezi lednem 
a dubnem letošního roku zapříčinila omezení mezi-
roční propad výroby o 152 799 motorových vozidel 
(–31‚1 %). Vlivem spuštění výroby v automobilce 
Hyundai a závodech Škoda Auto bylo v dubnu vyro-
beno celkem 14 589 osobních vozidel. Od začátku 

ledna do konce dubna tak sjelo z výrobních pásů 
českých automobilek celkem 337 497 osobních 
vozidel. Škoda Auto vyrobila 218 374 automobilů 
(−29‚6 %), nošovický Hyundai vyrobil 65 890 auto-
mobilů (−35‚3 %) a kolínská TPCA celkem 53 233 
vozů (−31‚5 %).

Ovlivnil vaši fi rmu propad 
v automobilovém průmyslu?

Automotive: Mezi lednem 
a dubnem byl téměř 
třetinový propad
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Bohdan Wojnar
prezident
Sdružení automobilového 
průmyslu

Očekávaný dramatický pokles dubnové produkce 
o téměř 90 % není špatnou zprávou jen pro fi nální 
výrobce, ale samozřejmě také pro celý dodavatelský 
řetězec. Samotným postupným znovuobnovováním 
výroby fi nalistů se současné problémy nevyřeší. Dub-
nové prodeje nových vozů v EU poklesly o 76 % a vzhle-
dem k úzké provázanosti dodavatelských řetězců 
napříč celou Evropou a silné závislosti autoprůmyslu 
na funkčním vnitřním trhu byl výrobní režim na všech 
úrovních silně narušený. Snížená výkonnost autoprů-
myslu má samozřejmě negativní dopad i na celou řadu 
dalších odvětví.

Tomáš Paroubek
PR a korporátní manažer
TPCA

Během odstávky pokračovaly stavební a konstrukční 
práce, instalace nových zařízení s ohledem na budoucí 
výrobu hybridního vozu Toyota Yaris, kterou TPCA ozná-
mila v lednu letošního roku. Zaměstnanci byli doma 
více než dva měsíce a za tu dobu jsme pokračovali 
v projektových činnostech.
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Změní koronakrize proporci nákupů 
v e-commerce a kamenných 
obchodech?

Průzkum: Po karanténě se lidi vrátí 
do kamenných obchodů

ILUSTRAČNÍ FOTO: Zboží & Prodej

Celkem 76 % lidí se i po skončení karantény vrá-
tí do kamenných obchodů. Tři z deseti zákazníků 
objevili nákupy online a hodlají v nich pokračovat. 
Pro 77 % zákazníků je silnou motivací pro návštěvu 
obchodních center nabídka slev. Třetí nejsilnější 

motivací je gastronomie. Více než polovina lidí ne-
plánuje výrazně změnit frekvenci návštěv kin a vy-
užívání služeb obchodních center. To jsou základní 
výsledky průzkumu společnosti CBRE ze začátku 
června, který cílil na sektor retailu. 

Navzdory rostoucí oblibě online nakupování si po-
dle výzkumníků z CBRE klasické prodejny zacho-
vají své nezastupitelné místo, protože nakupování 
v nich přináší zákazníkům větší zážitek.

Tomáš Míček
vedoucí správy obchodních 
center
CBRE

Český maloobchodní trh byl posledních pět let nebý-
vale výkonný a i přes vysoký podíl e-commerce se 
mohl chlubit vysokými obraty. Z prvních týdnů po 
otevření center vidíme pozitivní trend a chuť zákaz-
níků v kamenných obchodech nakupovat. Je zřejmé, 
že v postkoronavirové éře se obchodní centra budou 
muset ještě více zaměřit na bezpečnostní a hygienická 
opatření, ale o pozornost zákazníků se obávat nemusí.

Off line/Online news

Přepravy sběrnou službou – hnací síla 
vašeho podnikání
Vše, co potřebujete, naleznete v naší evropské přepravní síti: nejrychlejší časy dodání, 
denní odjezdy linek, režim door-to door, méně emisí CO₂, eServices, služby s denovaným 
časem dodání. Využití avizace vykládky je pro vás nyní možné i v mezinárodních přepravách.
Udělejte vašim zákazníkům radost s naší novou doprovodnou službou pre-notice 
prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

www.dbschenker.com/cz
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Krátce:
Kühne + Nagel 
na nové adrese
Společnost Kühne + Nagel přestěhovala své 
sídlo a kanceláře pražské centrály do nových 
prostor. Od 8. června fi rma působí v budo-
vě C Coral Offi ce Parku na adrese Bucharova 
2657/12 v pražské části Stodůlky.

Dvanáctka pod 
střechou Körber
Dvanáct poskytovatelů technologických ře-
šení dodavatelského řetězce z celého světa 
oznámilo svůj přechod pod značku Körber. 
Dohromady tak značka zastřešuje celou 
škálu technologických společností s rozma-
nitou paletou produktů a služeb zahrnujících 
software, automatizaci, hlas, robotiku a vy-
bavení pro manipulaci s materiálem. Vše je 
doplněno systémovou integrací a poraden-
stvím. Skupina Körber tak nyní sestává ze 
společností Aberle, Aberle Software, Cirrus 
Logistics, Cohesio Group, Consoveyo, DMLo-
gic, HighJump, Inconso, Otimis, Langham-
mer, Riantics či Voiteq. Körber tak zahrnuje 
2300 interních profesionálů a téměř 100 
strategických partnerů po celém světě, kteří 
se věnují rozvoji dodavatelských řetězců.

Detaily o realitní transakci na 
webu www.kuehne-nagel.cz.

Více o skupině 
na www.koerber.com.
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Český automobilový průmysl zažil v dubnu bez-
precedentní propad výroby. Odstávky způsobené 
mimořádnými vládními opatřeními v souvislosti 
s onemocněním covid-19 přinesly dramatický 
propad dubnové produkce o 88‚5 %. Mezi lednem 
a dubnem letošního roku zapříčinila omezení mezi-
roční propad výroby o 152 799 motorových vozidel 
(–31‚1 %). Vlivem spuštění výroby v automobilce 
Hyundai a závodech Škoda Auto bylo v dubnu vyro-
beno celkem 14 589 osobních vozidel. Od začátku 

ledna do konce dubna tak sjelo z výrobních pásů 
českých automobilek celkem 337 497 osobních 
vozidel. Škoda Auto vyrobila 218 374 automobilů 
(−29‚6 %), nošovický Hyundai vyrobil 65 890 auto-
mobilů (−35‚3 %) a kolínská TPCA celkem 53 233 
vozů (−31‚5 %).

Ovlivnil vaši fi rmu propad 
v automobilovém průmyslu?

Automotive: Mezi lednem 
a dubnem byl téměř 
třetinový propad
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Bohdan Wojnar
prezident
Sdružení automobilového 
průmyslu

Očekávaný dramatický pokles dubnové produkce 
o téměř 90 % není špatnou zprávou jen pro fi nální 
výrobce, ale samozřejmě také pro celý dodavatelský 
řetězec. Samotným postupným znovuobnovováním 
výroby fi nalistů se současné problémy nevyřeší. Dub-
nové prodeje nových vozů v EU poklesly o 76 % a vzhle-
dem k úzké provázanosti dodavatelských řetězců 
napříč celou Evropou a silné závislosti autoprůmyslu 
na funkčním vnitřním trhu byl výrobní režim na všech 
úrovních silně narušený. Snížená výkonnost autoprů-
myslu má samozřejmě negativní dopad i na celou řadu 
dalších odvětví.

Tomáš Paroubek
PR a korporátní manažer
TPCA

Během odstávky pokračovaly stavební a konstrukční 
práce, instalace nových zařízení s ohledem na budoucí 
výrobu hybridního vozu Toyota Yaris, kterou TPCA ozná-
mila v lednu letošního roku. Zaměstnanci byli doma 
více než dva měsíce a za tu dobu jsme pokračovali 
v projektových činnostech.



Off line/Online news

Ve snaze zpomalit šíření koronavirové nákazy 
česká vláda v březnu na několik týdnů prakticky 
„vypnula“ tuzemskou ekonomiku. I když se mimo-
řádná opatření postupně rozvolňují a podnikání 
fi rem opět nabírá na dynamice, zdaleka ne vše se 
již vrátilo k normálu. Vládní kabinet čelí kritice na-
příklad v tom smyslu, že podnikatelům nepomáhá 
efektivně nebo že opět ignoruje menší fi rmy a drob-
né živnostníky.

Přes 40 procent respondentů ankety na webovém 
portálu Systémů Logistiky se domnívá, že ekono-
mická pomoc zacílená na fi rmy není dostatečná. 
Necelá pětina vidí situaci neutrálně, tedy dalo by 
se říci „fi fty-fi fty“, ale pouze zhruba každý sedmý 
odpovídající považuje pomoc vlády za dostateč-
nou. Podle téměř čtvrtiny respondentů je na po-
dobné hodnocení zatím brzy.

Vojtěch Hromíř
generální tajemník
ČESMAD Bohemia

Česká vláda nabízí fi rmám podobné podpory, jako 
vidíme v jiných zemích. Dobrý je Antivirus, podpora pro 
OSVČ nebo odklady splátek. Autodopravci mohou vy -
užít posun záloh silniční daně, prodlouženou splatnost 
u mýta nebo odklad leasingových splátek. Neslibujeme 
si tak mnoho od úvěrových programů Covid. Doprava je 
nízkomaržové odvětví, proto odklady a úvěry pomohou, 
s natahovanou splatností od zákazníků ale nestačí. Pří-
nosem je snížení sazeb silniční daně už pro rok 2020, 
pokud bude schváleno. Podobně i zvažované odpuš-
tění odvodů na sociální pojištění. Naši členové žádají 
jako nejdůležitější aktuální opatření kompenzaci části 
ztrát formou vratky zaplacené silniční daně v letech 
2018 a 2019. Doprava je velký plátce daní a odvodů, 
fi rmy výrazně postižené na tržbách si takovou pomoc 
státu zaslouží.

Je ekonomická pomoc schválená českou 
vládou na podporu fi rem v době pandemie 
koronaviru dostatečná?

Anketa:Petr Rožek
výkonný ředitel
Svaz spedice a logistiky ČR

Jsme sektor služeb, závislý na objednávkách z průmys-
lových a obchodních fi rem. Z tohoto pohledu byla první 
pomoc poskytnutá především velkým výrobcům pomocí 
i pro zasílatele a dopravce. Na druhou stranu i naše 
fi rmy mají své závazky (zaměstnance, nájmy a leasingy 
apod.), navíc jde o fi rmy řádově menší, a sem již dekla-
rovaná podpora ze strany vlády příliš nedolehla. Kromě 
toho jsme pod silným tlakem zhoršujícího se cash fl ow 
našich zákazníků a jejich „řešení“ prodlužováním splat-
nosti, kde již není vůbec žádná pomoc. Takže se v tuto 
chvíli obáváme, že oněch deklarovaných „500 miliard“ 
náš sektor mine.

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

Ano.
14 %

Tak napůl.
19 %

Ne.
43 %
24 %

Zatím je předčasné hodnotit.

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Očekáváte, že letošní druhé pololetí bude pro podnikání vaší fi rmy úspěšné?

Aktuality a komentáře zpracoval:
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil:
David Čapek
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VGP – industriální stavby s.r.o.
Nela Kadlecová
tel +420 702 203 633
www.vgpparks.eu

CZ_VGP_240x115.indd   6CZ_VGP_240x115.indd   6 01/06/2020   13:0901/06/2020   13:09
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY

2020

ZAHAJTE BOHATOU PODZIMNÍ SEZÓNU NA SPRÁVNÉM ZAHAJTE BOHATOU PODZIMNÍ SEZÓNU NA SPRÁVNÉM ZAHAJTE BOHATOU PODZIMNÍ SEZÓNU NA SPRÁVNÉM 
MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, 

LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.
MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, 

LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.
MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, 

LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.
MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, 

LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.
MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, 

LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.
MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, 

LETOS V ZÁŘIJOVÉM TERMÍNU.
MÍSTĚ. NEZMEŠKEJTE LOGISTICKOU AKCI ROKU, 

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

NOVÉ HLAVNÍ TÉMA:

20202020

0382-20_EASTLOG_autoinz_SLCZ_3x240x340_NAHLED.indd   10382-20_EASTLOG_autoinz_SLCZ_3x240x340_NAHLED.indd   1 10.06.2020   15:0710.06.2020   15:07
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česká vláda v březnu na několik týdnů prakticky 
„vypnula“ tuzemskou ekonomiku. I když se mimo-
řádná opatření postupně rozvolňují a podnikání 
fi rem opět nabírá na dynamice, zdaleka ne vše se 
již vrátilo k normálu. Vládní kabinet čelí kritice na-
příklad v tom smyslu, že podnikatelům nepomáhá 
efektivně nebo že opět ignoruje menší fi rmy a drob-
né živnostníky.

Přes 40 procent respondentů ankety na webovém 
portálu Systémů Logistiky se domnívá, že ekono-
mická pomoc zacílená na fi rmy není dostatečná. 
Necelá pětina vidí situaci neutrálně, tedy dalo by 
se říci „fi fty-fi fty“, ale pouze zhruba každý sedmý 
odpovídající považuje pomoc vlády za dostateč-
nou. Podle téměř čtvrtiny respondentů je na po-
dobné hodnocení zatím brzy.

Vojtěch Hromíř
generální tajemník
ČESMAD Bohemia

Česká vláda nabízí fi rmám podobné podpory, jako 
vidíme v jiných zemích. Dobrý je Antivirus, podpora pro 
OSVČ nebo odklady splátek. Autodopravci mohou vy -
užít posun záloh silniční daně, prodlouženou splatnost 
u mýta nebo odklad leasingových splátek. Neslibujeme 
si tak mnoho od úvěrových programů Covid. Doprava je 
nízkomaržové odvětví, proto odklady a úvěry pomohou, 
s natahovanou splatností od zákazníků ale nestačí. Pří-
nosem je snížení sazeb silniční daně už pro rok 2020, 
pokud bude schváleno. Podobně i zvažované odpuš-
tění odvodů na sociální pojištění. Naši členové žádají 
jako nejdůležitější aktuální opatření kompenzaci části 
ztrát formou vratky zaplacené silniční daně v letech 
2018 a 2019. Doprava je velký plátce daní a odvodů, 
fi rmy výrazně postižené na tržbách si takovou pomoc 
státu zaslouží.

Je ekonomická pomoc schválená českou 
vládou na podporu fi rem v době pandemie 
koronaviru dostatečná?
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Svaz spedice a logistiky ČR

Jsme sektor služeb, závislý na objednávkách z průmys-
lových a obchodních fi rem. Z tohoto pohledu byla první 
pomoc poskytnutá především velkým výrobcům pomocí 
i pro zasílatele a dopravce. Na druhou stranu i naše 
fi rmy mají své závazky (zaměstnance, nájmy a leasingy 
apod.), navíc jde o fi rmy řádově menší, a sem již dekla-
rovaná podpora ze strany vlády příliš nedolehla. Kromě 
toho jsme pod silným tlakem zhoršujícího se cash fl ow 
našich zákazníků a jejich „řešení“ prodlužováním splat-
nosti, kde již není vůbec žádná pomoc. Takže se v tuto 
chvíli obáváme, že oněch deklarovaných „500 miliard“ 
náš sektor mine.

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
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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 
diskuze 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 S NABITÝM PROGRAMEM, KTERÝ VÁS PROBUDÍ Z «KORONASPÁNKU»

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?

DĚKUJEME PARTNERŮM ZA PODPORU LOGISTICKÉHO TRHU

DECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEHLAVNÍ TÉMA:

INSPIRACI V ÚVODU 
KONGRESU VÁM PŘINÁŠÍ
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➡  OCHUTNÁVKY Z ODPOLEDNÍCH 
WORKSHOPŮ

➡ DOPROVODNÝ PROGRAM

2020

JAK ZEFEKTIVNIT SPOLUPRÁCI DODAVATELŮ S ŘETĚZCI?
Maloobchodníci se otevírají svým dodavatelům 
a zvyšují vzájemnou součinnost. Jejich interakce 
se mění z boje o marže k nalezení sdílené hodnoty. 
Přiblížíme vám systém Poolingu palet jako služby 
zlepšující strategii jejich dodavatelských řetězců. 

RETAILOG

NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ TRADIČNÍCH PROBLÉMŮ
Bude ukázáno video a vizualizace 
optimalizace stávajících prostor u klientů. 
Hovořit se bude o návratnosti řešení, rychlosti 
instalace a motivaci. Zazní argumenty přímo 
od společnosti Faurecia Seating Písek.

A UTOLOG

JAK NA EFEKTIVNÍ NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ DO SKLADŮ A DOPRAVY?
Co skutečně funguje při náboru zaměstnanců do skladů 
(nejen) e-shopů a dopravy? A za co se naopak nevyplatí v současnosti 
už při náboru utrácet peníze? Jak probíhá efektivní nábor u jednoho 
z e-shopových gigantů na českém trhu, v Alze.cz, který v poslední době 
nabíral velké množství lidí na AlzaExpres a do logistických skladů?

 E-SHOPLOG

BIZLOG

To jsou desetiminutová „speed dating“ 
setkání zprostředkovaná na přání kli-
enta na základě nabídky dodavatelů. 
Celý speed dating proces bude aktivně 
řízen organizátory kongresu. Ideální 
místo pro setkání zákazníků a dodava-
telů 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 programové části je před-
stavit „logistiku v praxi“ a zprostředko-
vat informace o zajímavých projektech 
přímo od manažerů významných 
logistických center v České republice. 
Jedinečná příležitost seznámit se s nej-
novějšími 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

Galavečer logistických inovací 
a slavnostní vyhlášení vítězů Ocenění 
LOG-IN letos výjimečně proběhnou 
na kongresu EASTLOG.

Data! Vytěžme je na maximum
Jak efektivně využívat informace poskytované 
obchodníky v EDI zprávě INVRPT pro účely 
logistiky, obchodu, marketingu a financí. Pilotní 
projekt OSA Monitor připravený pracovní 
skupinou ECR pro Benchmarking a OSA jako 
pokračování projektu OSA Barometr.

Přednášející:
PAVEL PÁNEK, 
Budějovický Budvar
TOMÁŠ MARTOCH, 
GS1 Czech RepublicPřednášející: VÁCLAV MAREŠ, Faurecia Seating Písek; 

ALEŠ HUŠEK, Toyota MH; ZDENĚK KARBAN, Toyota MH

Přednášející: TOMÁŠ KUBZA, Penny Market Czech Republic;
Zástupce společnosti CHEP

Přednášející: HANA SLEPIČKOVÁ, Alza.cz

Fórum LOG-IN letos výjimečně jako odpolední workshop na kongresu EASTLOG.

GALAVEČER 
LOGISTICKÝCH 
INOVACÍ 

WORKSHOP
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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 
diskuze 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 S NABITÝM PROGRAMEM, KTERÝ VÁS PROBUDÍ Z «KORONASPÁNKU»

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?

DĚKUJEME PARTNERŮM ZA PODPORU LOGISTICKÉHO TRHU
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Logistika v síti

Redakce Systémů Logistiky pro vás připravuje také obsah na webu a sociálních sítích. Sledujte nás 
například na Facebooku, LinkedInu nebo na internetových stránkách www.projektlogin.com či 
www.systemylogistiky.cz. Nechte si posílat také newsletter SL news. 

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Zjistěte víc:
V příspěvku na webu SL z 20/05
link: www.systemylogistiky.cz

20 LE
T

žijeme logistikou

S l e d u j t e  n á s  n a  w e b u

Vojtech Kucera
Veronika Olláryová
Markéta S.
Sona Rychtarikova
Jana Hofmannová
Lidl Česká republika
Barbora Hrdličková
Systémy Logistiky

Zjistěte víc:
Seznamte se s novinkami na největší 
globální síti pro profesionály.
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

Zjistěte více:
V postu na Facebooku Systémů Logistiky z 28/05
link: fb.com/systemylogistiky
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SDÍLEJTE, 
INFORMUJTE, 

DEBATUJTE!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Každý týden novinky z logistiky 
a supply chainu:
Newsletter SL news zdarma.  
link: www.atozregistrace.cz

Martin Koutek
Marcela Schubertová
Petr Neckař
Matt Rm

info@vchd.cz+420 312 245 107

NAVRHNEME VÁM TO NEJLEPŠÍ
ŘEŠENÍ PRAVIDELNÝCH PŘEPRAV PO EU

REALIZUJEME VÍCE NEŽ 3000 PŘEPRAV MĚSÍČNĚ

PATŘÍME MEZI DOPRAVNÍ ŠPIČKUPATŘÍME MEZI DOPRAVNÍ ŠPIČKUPATŘÍME MEZI DOPRAVNÍ ŠPIČKUP
VÁŠ PARTNER V MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVĚ

www.vchd.cz

NEBEZPEČNÉ
ZBOŽÍ (ADR)

NEBEZPEČNÉ

CHLAZENÉ
A MRAŽENÉ

ZBOŽÍ

VÝMĚNNÉ
NÁSTAVBY

NEBEZPEČNÉ
ZBOŽÍ (ADR)

NEBEZPEČNÉ

A MRAŽENÉ

PATŘÍME MEZI DOPRAVNÍ ŠPIČKUPATŘÍME MEZI DOPRAVNÍ ŠPIČKUP
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Zjistěte víc:
V příspěvku na Facebooku Systémů Logistiky 
z 22/05
link: fb.com/systemylogistiky

Podle informací na sociálních sítích, které cílí 
na logistiku, se během koronakrize stavebnictví 
zcela nezastavilo. Haly a sklady se budovaly dál, 
tedy zastavovaly se nové pozemky. Na druhou 
stranu se na sítích objevila například zpráva, že 
Gebrüder Weiss postavil další solární elektrárnu, 
která zásobuje elektřinou logistické centrum 
v rakouském Pöchlarnu.

Logistika v síti

Redakce Systémů Logistiky pro vás připravuje také obsah na webu a sociálních sítích. Sledujte nás 
například na Facebooku, LinkedInu nebo na internetových stránkách www.projektlogin.com či 
www.systemylogistiky.cz. Nechte si posílat také newsletter SL news. 

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Zjistěte víc:
V příspěvku na webu SL z 20/05
link: www.systemylogistiky.cz
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O LOGISTICE KVĚTIN S JIŘÍM HEMERLEM
Logistika květin vyžaduje rychlost a umění nakládat 
s křehkostí. Prodej květin po internetu zase hodně 

inovativnosti a nasazení. Všechny aspekty se snaží 
naroubovat na sebe ve společnosti Florea Holland, která 

je největším květinovým e-shopem v Česku. O tom, že květi-
nový byznys má i sociální, ekologický a migrační rozměr, jsme 

mluvili s majitelem Jiřím Hemerlem.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

Jak důležitý je moment nákupu 
na burze?

To je naprosto zásadní. Burza funguje formou 
holandské aukce, kdy se počítá první nejvyšší na-
bídka. Ceny na burze se řídí pouze nabídkou a po-
ptávkou, ničím jiným. Na poptávkové straně silně 
rozhoduje období. Před Valentýnem, MDŽ nebo 
Dnem matek stoupá zájem až desetinásobně. Ceny 
pak letí nahoru třeba o 500 %. Druhý základní stav 
tvoří převis nabídky. Když třeba produkci souběžně 
dodají dva největší producenti, ceny padají. A když 
přišla koronakrize, nastal 75% odpis. To znamená, 
že tři čtvrtiny květin se zahrnuly buldozerem.

Trvá dlouho osvojit si 
potřebné dovednosti 
pro nákup?

Nákupčí na květinové burze se 
zaučuje třeba tři roky, protože 
musí vědět o každé květině. 
A vezměte si, že jen červených 
růží existuje 70 druhů a každou 
pěstuje pět nebo šest pěstitelů 
v různých částech světa. Nákupčí 

na burze musí ve zlomku vteřiny vyhodnotit, jestli 
tato růže, v této délce, kvalitě a od tohoto pěstitele 
má zajímavou cenu. Aby to nebylo jednoduché, tak 
se podmínky mění. V zimě jsou perfektní růže z Již-
ní Ameriky, kde je v té době léto. Naopak v létě tam 

Certifi kace fair trade 
zaručuje, že květiny jsou 
v Africe pěstovány za 
ekologicky přijatelných 
podmínek a zaměstnanci 
dostávají férovou odměnu. 

inovativnosti a nasazení. Všechny aspekty se snaží 
naroubovat na sebe ve společnosti Florea Holland, která 

je největším květinovým e-shopem v Česku. O tom, že květi-
nový byznys má i sociální, ekologický a migrační rozměr, jsme 

mluvili s majitelem Jiřím Hemerlem.

Čím je specifi cký byznys s květinami?

Je to charakterem čerstvých rostlin, které podlé-
hají rychlé zkáze. Jasnou výzvou je dostat květinu 
od pěstitele ke koncovému spotřebiteli během tří 
čtyř dnů, nikoliv dvou týdnů. A celou dobu je třeba 
dodržovat technologické postupy. Logistika toho-
to oboru se blíží kategorii ovoce a zelenina nebo 
mořské plody. Klíčové jsou také předání a práce 
kurýra, který může zážitek z květiny povýšit nebo 
celou předchozí logistickou dřinu zničit.

Odkud pocházejí květiny, které 
nakupujete, a jak se dostávají 
do České republiky?

Pocházejí z celého světa a všech 
produkčních oblastí. Nejvíce 
však přicházejí z Afriky – Etio-
pie, Ghana či Keňa představují 
velmoci v pěstování růží. Pak 
jsou to Spojené státy americké, 
odkud pochází zeleň do kytic. 
Částečně je zastoupena Jižní 
Amerika. V Evropě patří k nej-
významnějším pěstitelům Itálie 
a tradičně Holandsko, jež produkuje například tuli-
pány, růže nebo chryzantémy. Někdy se obchoduje 
napřímo, ale většina květin létá do Holandska. Asi 
90 % objemu, který přivezeme do Česka, se prodá 
na květinové burze v Aalsmeeru.

„Chyby kurýrů 
s květinami 

mohou způsobit 
radost i vztahové 

katastrofy.“

FOTO: 
Stanislav D. Břeň

Kurýra
    s květinami
       nám zavřeli 
        do sklepa

Interview 20 LE
T

žijeme logistikou



DSV zavedlo novou železniční přepravu z Číny. 
Více na www.systemylogistiky.cz.
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Daily a točíme je pětkrát týdně do Holandska. V Ho-
landsku naložíme a za devět hodin jsme v našem 
logistickém skladu v Plzni. Všechna auta monito-
rujeme z hlediska teploty v nákladovém prostoru 
a aktuální pozice.

Jak rychle se dostanou květiny 
od pěstitele do vašeho centrálního 
skladu?

První možnost je, že pěstitel je pošle na burzu, my 
je druhý den koupíme a naložíme na auta. Někdy 
nakupujeme i přímo. Pěstitel se dívá, kolik jeho 
květina stála na burze, a udělá nám nabídku na 
přímý nákup. Když květina stojí euro, nabídne nám 
ji za 95 centů. Potom nakládáme přímo ve sklení-
ku, v případě Afriky rovnou na letišti. V té chvíli je 
to třeba jen dva dny po sklizni.

Co se děje s květinami v plzeňském 
logistickém centru?

Květiny vybalíme, zařízneme stonky a umístíme na 
dezinfekční roztok. To je naprosto zásadní, protože 
velkoobchody nebo obchodníci, kteří to neudělají, 
dodají květinu hodnou k úhynu. Květiny zabíjejí 
především bakterie, jež ve vodě vytvoří sliz, kte-
rý ucpe rostlinné póry. I když bude v metru vody, 
zvadne, protože právě voda se do ní nedostane. Po 
zkontrolování kvality označíme informacemi jako 
datum příjmu, název pěstitele, kvalita či délka. 

EUROBOXY  
V NOVÉM FORMÁTU

I na drobnostech záleží 

Rozměry 30 x 20 cm  
a 20 x 15 cm

MADE IN 

TBA

TBA inz SB Euroboxy 155x130 CZ 5-20.qxp_Sestava 1  12.05.20  15:02  Stránka 1
INZERCE

nastává zima s dešti a špatnou produkcí. Kvalita 
jednoho pěstitele tak kolísá během celého roku.

Na dopravě květin z burzy 
spolupracujete s externími přepravci?

Protože přepravní podmínky a rychlost dodání jsou 
zásadní, nejen dovoz, ale také kompletní distribuci 
si zařizujeme vlastními silami. Šlechtitelé šlechtí 
růže na přibližně 40 faktorů a jedním z nich je život-
nost ve váze. Zjistilo se, že ať je odrůda sebelepší 
a péči jí dáte jakoukoliv, naprosto zásadní je cesta 
od řezu ke koncovému zákazníkovi. Při dopravě 
rozhoduje i jeden stupeň Celsia. Běžná praktika 
je následující: pěstitel růže nařeže, má je dva dny 
v lednici, pošle je na burzu, tam se zobchodují, kou-
pí je holandský nákupčí, dá si je na dva nebo tři dny 
k sobě do lednice, koupí je dovozce, převážejí se 
do České republiky, pak to dostane velkoobchod, 
na tři dny dá květiny do skladu, pak to má šofér 
v autě, následuje květinářství. Když vkládáte kvě-
tinu do vázy, může být i dva týdny stará. Proto se 
snažíme omezit všechny mezičlánky a květiny sami 
nakupujeme a přivážíme. Dřív jsme provozovali ka-
mionovou dopravu, nyní máme největší vany Iveco 

Květiny v chladicím boxu skladujeme při teplotě 
2–3 °C. Pečlivě si hlídáme, aby v dodavatelském 
řetězci rostliny neutrpěly teplotní šok. Sklad je 
rozdělený na vychystávací část, kde se nachází 
aktuální potřeba 200–300 kusů. V zásobovacím 
skladu, kde může být 30 000 – 40 000 květin, 
panuje tma, což je další předpoklad pro úspěšné 
uchování. Květiny se u nás „neohřejí“ déle než dva 
nebo tři dny.

Jakým způsobem se 
rostliny vychystávají 
a připravují pro expedici?

V našem e-shopu uvidíte spous-
tu samostatných květin. A také 
kytic, jež ale fyzicky neexistují. 
V počítači máme software, který 
nakrmíme daty o tom, z jakých 
květin se skládá příslušná kytice. Každé dvě mi-
nuty software prochází sklad a sleduje, zda máme 
všechny květiny. Teprve den před doručením při-
pravíme jednotlivé květiny, ze kterých se kytice 
skládá, a vystavíme objednávku. Po svázání uloží-
me kytici do sáčku z hmoty na bázi kukuřice. Poté 

zabalíme do mirelonu, což je stavební izolace, jež 
pomáhá eliminovat teplotní změny a otlačení. Tak-
to uvázané květiny dáváme do klopových přeprav-
ních boxů z komůrkového kartonplastu. Ty zamezí 
tomu, aby při předávání z depa do auta a z auta ke 
klientovi docházelo k teplotním výkyvům. Všechny 
květiny přepravujeme na sucho, aby nedošlo k pří-
padnému přenosu bakterií.

Plzeň funguje zároveň 
jako depo a další 
jsou v Praze, Jihlavě 
a Brně. Jak zajišťujete 
dopravu do těchto tří 
překladišť?

V tomto jsme v květinové branži 
unikátní. V pět hodin odpoledne 
uzavřeme objednávky na zítřek. 

Máme logistický program, jenž naplánuje, z kte-
rého depa kurýr rozveze květiny, v jakém pořadí 
a kdy bude na místě. O půlnoci z Plzně expedujeme 
všechny zakázky na depa, obvykle jede dodávka 
nebo dvě. Od pěti ráno pak startují kurýři a rozvá-
žejí. To je pro náš byznys naprosto zásadní.

„Představte si open 
of� ce plnou žen, 

kam napochoduje 
kurýr se 

stovkou růží.“

Kurýra
    s květinami
       nám zavřeli 
        do sklepa

O LOGISTICE KVĚTIN S JIŘÍM HEMERLEM
Logistika květin vyžaduje rychlost a umění nakládat 
s křehkostí. Prodej květin po internetu zase hodně 

inovativnosti a nasazení. Všechny aspekty se snaží 
naroubovat na sebe ve společnosti Florea Holland, která 

je největším květinovým e-shopem v Česku. O tom, že květi-
nový byznys má i sociální, ekologický a migrační rozměr, jsme 

mluvili s majitelem Jiřím Hemerlem.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

Jak důležitý je moment nákupu 
na burze?

To je naprosto zásadní. Burza funguje formou 
holandské aukce, kdy se počítá první nejvyšší na-
bídka. Ceny na burze se řídí pouze nabídkou a po-
ptávkou, ničím jiným. Na poptávkové straně silně 
rozhoduje období. Před Valentýnem, MDŽ nebo 
Dnem matek stoupá zájem až desetinásobně. Ceny 
pak letí nahoru třeba o 500 %. Druhý základní stav 
tvoří převis nabídky. Když třeba produkci souběžně 
dodají dva největší producenti, ceny padají. A když 
přišla koronakrize, nastal 75% odpis. To znamená, 
že tři čtvrtiny květin se zahrnuly buldozerem.

Trvá dlouho osvojit si 
potřebné dovednosti 
pro nákup?

Nákupčí na květinové burze se 
zaučuje třeba tři roky, protože 
musí vědět o každé květině. 
A vezměte si, že jen červených 
růží existuje 70 druhů a každou 
pěstuje pět nebo šest pěstitelů 
v různých částech světa. Nákupčí 

na burze musí ve zlomku vteřiny vyhodnotit, jestli 
tato růže, v této délce, kvalitě a od tohoto pěstitele 
má zajímavou cenu. Aby to nebylo jednoduché, tak 
se podmínky mění. V zimě jsou perfektní růže z Již-
ní Ameriky, kde je v té době léto. Naopak v létě tam 

Certifi kace fair trade 
zaručuje, že květiny jsou 
v Africe pěstovány za 
ekologicky přijatelných 
podmínek a zaměstnanci 
dostávají férovou odměnu. 

Čím je specifi cký byznys s květinami?

Je to charakterem čerstvých rostlin, které podlé-
hají rychlé zkáze. Jasnou výzvou je dostat květinu 
od pěstitele ke koncovému spotřebiteli během tří 
čtyř dnů, nikoliv dvou týdnů. A celou dobu je třeba 
dodržovat technologické postupy. Logistika toho-
to oboru se blíží kategorii ovoce a zelenina nebo 
mořské plody. Klíčové jsou také předání a práce 
kurýra, který může zážitek z květiny povýšit nebo 
celou předchozí logistickou dřinu zničit.

Odkud pocházejí květiny, které 
nakupujete, a jak se dostávají 
do České republiky?

Pocházejí z celého světa a všech 
produkčních oblastí. Nejvíce 
však přicházejí z Afriky – Etio-
pie, Ghana či Keňa představují 
velmoci v pěstování růží. Pak 
jsou to Spojené státy americké, 
odkud pochází zeleň do kytic. 
Částečně je zastoupena Jižní 
Amerika. V Evropě patří k nej-
významnějším pěstitelům Itálie 
a tradičně Holandsko, jež produkuje například tuli-
pány, růže nebo chryzantémy. Někdy se obchoduje 
napřímo, ale většina květin létá do Holandska. Asi 
90 % objemu, který přivezeme do Česka, se prodá 
na květinové burze v Aalsmeeru.

„Chyby kurýrů 
s květinami 

mohou způsobit 
radost i vztahové 

katastrofy.“

FOTO: 
Stanislav D. Břeň

Kurýra
    s květinami
       nám zavřeli 
        do sklepa
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V čem je to jiné?

Běžně to totiž funguje tak, že lidé objednají květinu 
na internetu a weby mají partnerská květinářství 
v daném městě. Květináři však nedisponují CRM 
systémy nebo propojením API. Květinu vybíráte sa-
mozřejmě podle toho, jak vypadá. Některá se vám 
líbí na internetu, ale protože nefunguje vzájemné 
propojení, obdrží příjemce úplně jinou květinu, 
než kterou vybral. Proto podobné e-shopy dekla-
rují v obchodních podmínkách, že nemáte nárok 
na reklamaci, pokud je tam jiný počet květin, jiná 
barva, jiný druh… My máme tak složitou logistiku, 
abychom mohli dodat přesně tu květinu, kterou si 
zákazník objednal. Za příplatek 30 korun si dokon-
ce můžete objednat fotografi i kytice po uvázání. 
Zkrátka garantujeme, že obdarujeme dotyčného 
přesně tím, co jste vybral. A tak logistika – vedle 
samotného nákupu květiny – tvoří základ našeho 
know-how.

Co se s rostlinami děje v depech?

Květiny, které jsou přivezeny o půlnoci do dep, 
rozdělíme pro jednotlivé kurýry. Každý má číslo, 
každá objednávka nese QR kód, v němž jsou 
všechny potřebné informace. Podle QR kódu ku-

Interview: JIŘÍ HEMERLE

Další fotografi e najdete na 
facebook.com/systemylogistiky


rýr ráno ví, co má vzít. Depo opravdu slouží jen 
jako překladiště a květiny jsou zde maximálně 
dvě nebo tři hodiny.

Jakým způsobem máte zajištěnu 
datovou logistiku – ve vztahu k vašim 
dodavatelům, uvnitř fi rmy i ve vazbě 
na odběratele?

Datová logistika k dodavatelům je velmi jednodu-
chá. V počítači se nám okamžitě objevuje, co naku-
pujeme. Naši řidiči mají při nakládce skenery, a tak 
ve WMS vidíme každou naloženou květinu. Uvnitř 
fi rmy je to složitější. Když na našem e-shopu na-
koupíte, v expedici se den před doručením vytiskne 
objednávka, která nese QR kód. Na jednom praco-
višti připraví květiny, na druhém je očistí od listů 
a trnů a připraví k uvázání, na třetím ji uváží, na 
čtvrtém chystají k zabalení a na pátém ji připraví 
pro logistiku. Při každé operaci se skenuje. Potom 
vidíme, v kolik byla přijata objednávka do systému, 
kdy byla připravena, zabalena a expedována. Všu-
de je zalogování konkrétního člověka. Skenujeme 
i při večerní nakládce aut do dep. V další fázi ske-
nuje kurýr, který doručuje konečnému zákazníko-
vi. Při předávce proběhne také registrace vůči EET 
a v CRM vidíme, že zásilka byla právě doručena. 
Pokud nedojde ke skenování u zákazníka v plus 
minus plánovaném čase doručení, v systému vy-
skakuje varovná hláška. Když je vše v pořádku, 
objednavatel květin přijímá esemesku o doručení. 

U každé jednotlivé květiny od zakoupení na burze 
až po fi nální doručení máme tedy kompletní datový 
přehled a vše se zaznamenává.

Značíte květiny až na úroveň 
jednotlivých kusů?

Když přicházejí z burzy, identifi kaci mají přepravní 
boxy (jsou-li květiny na sucho) nebo kbelíky s vo-
dou. To obvykle znamená značení pro deset nebo 
dvacet kusů. Když začneme 
květiny připravovat pro zá-
kazníka, jednotlivě značené 
nejsou, ale skenuje se objed-
návka, která je zároveň prů-
vodkou. Po svázání nalepíme 
QR kódy.

Zmiňoval jste, 
že zákazník může 
zásilku sledovat. V jakých 
fázích získává informace?

První informace dostává s potvrzujícím e-mailem 
a SMS při objednávce. Následuje potvrzení přijetí 
platby. Kolem sedmé večerní náš software podle 
objednávek vygeneruje trasu pro kurýry. V této 

chvíli klient přijímá informaci, že zásilku zítra 
v konkrétním čase doručí daný kurýr s příslušným 
telefonním číslem. Můžete kurýrovi volat a požádat 
o změnu. Další informaci získáte v momentě, kdy 
je květina předána. Díky SMS z večera lze na na-
šem webu kdykoliv ověřit polohu kurýra. Vzhledem 
k tomu, že skenujeme všechny operace ve skladu, 
mohli bychom zákazníka informovat i více, ale to 
už by bylo asi na úrovni spamu.

Provozujete vlastní 
fl otilu pro distribuci. 
Nevyplatí se dopravu 
nakupovat?

Máme 45 vozidel a vlastní fl o-
tila je pro e-shop s květinami 
naprosto zásadní. Ani nevím, 
jestli na trhu existuje balíkový 
přepravce, který by byl scho-

pen garantovat konstantní přepravní teplotu. Na-
víc doručování květin je zážitek hned několikrát. 
První je samotná květina, ze které má žena radost. 
Druhý je poslaný vzkaz, jenž bývá často tím nejdů-
ležitějším. Třetí je právě samotné předání květiny. 
Představte si open offi ce plný žen, kam napocho-
duje kurýr se stovkou růží. Tohle chceme mít sto-

„Máme tak složitou 
logistiku, abychom 

dodali přesně tu 
květinu, kterou si 

zákazník objednal.“

Pět poznatků o logistice a distribuci květin

 Každou kytici 
značíme QR kódem.

Vlastní � otila je pro 
e-shop s květinami 
naprosto zásadní.

Uvázané květiny dáváme 
do klopových přepravních 

boxů z komůrkového 
kartonplastu.

Dřív jsme provozovali 
kamionovou dopravu, nyní 
máme největší vany Iveco 
Daily a točíme je pětkrát 

týdně do Holandska.

Všechna auta 
monitorujeme z hlediska 

teploty v nákladovém 
prostoru a aktuální 

pozice.
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procentně pod kontrolou. Pak jsou tu samozřejmě 
vedlejší, ale velmi podstatné efekty. Máme vlastní 
sledování pomocí GPS, šoféři nosí fi remní oblečení, 
plně si proškolíme každého člověka i na komunikaci 
se zákazníkem, chlazená auta máme obrandovaná 
a tak dále.

Zmiňovaná stovka růží může být pro 
některou ženu emočním šokem…

Ano, některé ženy se začnou hroutit. Občas se na-
opak musíme k příjemkyni dobývat. Stalo se, že nám 
kurýra zavřeli do sklepa a nechtěli ho pustit. Manžel 
byl jednoduše nervózní z toho, kdo jeho choti poslal 
takovou květinu. Jednou kurýr zaměnil vzkazy – je-
den byl v italštině, druhý ve francouzštině. V prvním 
CEO velké korporace děkoval sekretářce za připra-
venou prezentaci a v té druhé děkoval jiný muž své 
milence za prožitý večer. Chápete tedy, že jakékoliv 
chyby kurýrů mohou způsobit vztahové katastrofy. 
I proto si raději držíme vše pod kontrolou.

A vyplatí se to po fi nanční stránce?

Zatím se to nevyplatí. Blížíme se k nule a cena, kte-
rou lidé platí za doručení, což je 125 korun, v této 
chvíli nepokrývá náklady, jež máme s celou distri-
bucí. Rozvážíme asi 600 objednávek za den, v těch 
silnějších obdobích 1200–1500 kusů. Něco jiného 
je přeprava z Holandska, v tomto případě profi t do-
sahuje asi 35 %.

Všichni kurýři jsou vaši zaměstnanci?

V základu ano. Tento byznys je však hodně závislý 
na svátcích. Když se v kalendáři objeví silné ženské 
jméno jako Hana, Jana, Alena či Kateřina nebo se 
blíží víkend, kdy se konají rodinné oslavy, pracujeme 
i s brigádníky. I v tomto případě se však jedná o dlou-
hodobě osvědčený kolektiv, kdy lidé pracují na DPP, 
obvykle jednou týdně.

Kladete na kurýry nějaké další 
požadavky třeba ve vztahu k údržbě 
vozů?

Co se týká vozového parku, po těch letech jsem už 
rezignoval. Dneska řidič ani neví, kde má rezervu 
nebo jak vyměnit žárovku. To děláme sami. Co však 
potřebujeme, je spolehlivost a včasná docházka do 
práce. Vedle slušného oblečení a vystupování musí 
zvládat skenování zásilek a sledování teploty v pře-
pravním prostoru. Zaměstnanci musí být také „řidi-
telní na dálku“. Nemáme manažery v každém depu, 
aby hlídali každého pracovníka a jeho auto. Chceme, 
aby si lidé práce vážili a byli v naší fi rmě rádi.

Ovlivnila vás nějak současná krize 
související s onemocněním covid-19?

První náraz přišel se zavřením vzdušného prostoru, 
kdy trh reagoval zásadním zvýšením cen. Na druhou 
stranu těsně předtím jste mohl koupit 90centimetro-
vé růže za 50 centů, ale nikdo je v předzvěsti snížení 
poptávky a problémů s dopravou nechtěl. Přes mi-
nisterstvo dopravy jsme vyjednali výjimku, abychom 
mohli přes hranice jezdit pro květiny. Cesty z Holand-
ska byly složité, ale z hlediska tuzemského rozvozu 
jsme po dlouhých letech civilizovaně projeli po D1. 
Spotřebitelé zůstali většinou doma, a tak vzrostly 
nákupy online.

Vydrží to dlouhodobě?

Ačkoliv se ostatní e-shopisté radují, jsem velkým 
skeptikem a myslím, že nás čeká krize, která se 

Ptejte se 
Jiřího Hemerleho

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

bude rovnat období 2008–2009. Spotřebitelé bu-
dou rozlišovat věci na zbytné a nezbytné a květiny 
patří do druhé oblasti. Pak to zásadně odskáčou 
prodejci květin, protože květinářství se nedá provo-
zovat napůl. Buď jej děláte s plným nasazením, nebo 
vůbec. Na druhou stranu se zákazníci možná nebu-
dou chtít zcela zbavit zbytných věcí, ale budou hledat 
nižší ceny. To by pro nás mohlo představovat výhodu. 
Tím, že jsme největší v Česku a vozíme po stovkách 
tisíc kusů, nakupujeme za nižší ceny. Každopádně 
nás čekají velmi turbulentní roky.

Co dalšího koronakrize způsobí?

Dlouhodobým trendem je vyřazování mezičlánků, 
tento proces se zřejmě urychlí. Pěstitelé hledají co 
nejpřímější cestu ke koncovému zákazníkovi. Sa-
mozřejmě je to hodně nákladné, protože oslovujete 
vlastně každého klienta zvlášť. Něco jiného je odba-
vit dva kamiony pro nějaké zastoupení a něco jiného 

Jiří Hemerle v číslech

2019: Kandidoval do Evropského 
parlamentu jako nestraník na 
kandidátce Strany nezávislosti České 
republiky.

2014:  Spoluzakládá společnost Florea 
Holland, kterou vede se svou ženou 
Kateřinou Hemerle.

2013:  Vedl kandidátku Svobodných 
v Plzeňském kraji ve volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

1994:  V tomto roce začal podnikat, mimo 
jiné v nemovitostech.

savills.cz

Poradenství pro 
Průmyslové nemovitosti, 
které otevírá Příležitosti

komplexnost našich služeb propojuje 
všechny subjekty realitních transakcí – 
nájemce, majitele pozemků, investory 
i stavební firmy, a dovede vaše plány 
k realizaci.

MYSLÍME 
MIMo 
krABICI
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dva kýble pro jedno květinářství. Každopádně posílí 
zaměření na brand, do byznysu více vstoupí sociál-
ní sítě. Protože během krize spotřebitelé ochutnali, 
jaké je to nakupovat online, vzroste nárok na logis-
tiku a doručování. Přál bych si, aby se vrátila důvěra 
k řezaným květinám, což má i sociální přesahy.

V jakém směru?

Před koronou jsme řešili krizi migrační a ekologickou 
a po koroně budou pokračovat. Jako jediní obchod-
níci s květinami v Česku jsme prošli certifi kací fair 
trade. Zaručuje, že květiny jsou v Africe pěstovány za 
ekologicky přijatelných podmínek a zaměstnanci do-
stávají férovou odměnu, což může být deseti- i dva-
cetinásobek běžného příjmu v rozvojových zemích. 
Navíc mají k dispozici nemocnice i školy. Když budou 
obyvatelé v Africe dostávat slušnou odměnu za kvě-
tiny, které spotřebitelé kupují v Evropě, nebudou od-
cházet ze svých zemí. Evropa pak nebude čelit přílivu 
běženců. Prodávat produkty z rozvojových zemí vyrá-
běné za kontrolovaných podmínek je do budoucna 
velká výzva. Správný způsob pomoci rozvojovým ze-
mím nepředstavuje charitativní koncert ve Wembley, 
nýbrž umožnit pracovat lidem v zemích původu. A sa-
mozřejmě se musí pohnout i Evropa, která má tolik 
protekcionistických opatření. Kdybychom odstranili 
i pouze část, můžeme lidem na druhém konci světa 
hodně pomoci.

V čem je to jiné?

Běžně to totiž funguje tak, že lidé objednají květinu 
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barva, jiný druh… My máme tak složitou logistiku, 
abychom mohli dodat přesně tu květinu, kterou si 
zákazník objednal. Za příplatek 30 korun si dokon-
ce můžete objednat fotografi i kytice po uvázání. 
Zkrátka garantujeme, že obdarujeme dotyčného 
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každá objednávka nese QR kód, v němž jsou 
všechny potřebné informace. Podle QR kódu ku-

Interview: JIŘÍ HEMERLE

Další fotografi e najdete na 
facebook.com/systemylogistiky



rýr ráno ví, co má vzít. Depo opravdu slouží jen 
jako překladiště a květiny jsou zde maximálně 
dvě nebo tři hodiny.

Jakým způsobem máte zajištěnu 
datovou logistiku – ve vztahu k vašim 
dodavatelům, uvnitř fi rmy i ve vazbě 
na odběratele?

Datová logistika k dodavatelům je velmi jednodu-
chá. V počítači se nám okamžitě objevuje, co naku-
pujeme. Naši řidiči mají při nakládce skenery, a tak 
ve WMS vidíme každou naloženou květinu. Uvnitř 
fi rmy je to složitější. Když na našem e-shopu na-
koupíte, v expedici se den před doručením vytiskne 
objednávka, která nese QR kód. Na jednom praco-
višti připraví květiny, na druhém je očistí od listů 
a trnů a připraví k uvázání, na třetím ji uváží, na 
čtvrtém chystají k zabalení a na pátém ji připraví 
pro logistiku. Při každé operaci se skenuje. Potom 
vidíme, v kolik byla přijata objednávka do systému, 
kdy byla připravena, zabalena a expedována. Všu-
de je zalogování konkrétního člověka. Skenujeme 
i při večerní nakládce aut do dep. V další fázi ske-
nuje kurýr, který doručuje konečnému zákazníko-
vi. Při předávce proběhne také registrace vůči EET 
a v CRM vidíme, že zásilka byla právě doručena. 
Pokud nedojde ke skenování u zákazníka v plus 
minus plánovaném čase doručení, v systému vy-
skakuje varovná hláška. Když je vše v pořádku, 
objednavatel květin přijímá esemesku o doručení. 

U každé jednotlivé květiny od zakoupení na burze 
až po fi nální doručení máme tedy kompletní datový 
přehled a vše se zaznamenává.
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Zmiňoval jste, 
že zákazník může 
zásilku sledovat. V jakých 
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fl otilu pro distribuci. 
Nevyplatí se dopravu 
nakupovat?
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„Máme tak složitou 
logistiku, abychom 

dodali přesně tu 
květinu, kterou si 

zákazník objednal.“

Pět poznatků o logistice a distribuci květin

 Každou kytici 
značíme QR kódem.

Vlastní � otila je pro 
e-shop s květinami 
naprosto zásadní.

Uvázané květiny dáváme 
do klopových přepravních 

boxů z komůrkového 
kartonplastu.

Dřív jsme provozovali 
kamionovou dopravu, nyní 
máme největší vany Iveco 
Daily a točíme je pětkrát 

týdně do Holandska.

Všechna auta 
monitorujeme z hlediska 

teploty v nákladovém 
prostoru a aktuální 

pozice.
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NA KOLENA
Zatímco některé sektory ekonomiky se začátkem koronavi-
rové krize vstoupily spíše do hibernace, logistika potravin 
a nápojů se bez přípravy a prakticky ze dne na den ocit-
la ve „vánoční“ sezoně. Jak fi rmy zásobovaly základními 
potřebami v době krize? A vydělají na krizi v dlouhodobé 
perspektivě potravinové e-shopy?

Koronavirová krize prověřila všechny oblasti hos-
podářství. Drsnou zatěžkávací zkouškou prošly 
zejména dodavatelské řetězce související s nápoji 
a potravinami. „Zpočátku se jednalo o extrémní 
nárůst manipulovaných a přepravovaných obje-
mů, které překonaly i vánoční období. Ve stejný čas 
jsme se zároveň potýkali s omezeními plynoucími 
z důsledné ochrany všech zaměstnanců a s výpad-
kem zahraničních kolegů,“ popisuje první týdny 
krize Jan Chmela, director of business analytics & 
acquisition offi ce společnosti Hopi Holding. Sva-
topluk Úředníček, platform manager FM Logistic, 
říká: „Na začátku platnosti restrikcí jsme registro-

vali několikanásobně zvýšený počet objednávek, 
a nebyl prostor, abychom se na vzniklou situaci při-
pravili. Do reálného provozu jsme museli aplikovat 
také bezpečnostní opatření, která se týkala zejmé-
na omezení kontaktu mezi jednotlivými směnami, 
což má v konečném důsledku negativní fi nanční 
dopady na společnost.“

BEZPRECEDENTNÍ PÁD GASTRONOMIE
Logistické providery nebo interní logistiky výrazně 
ovlivnil zejména výpadek odběru ze segmentu Ho-
ReCa. „V logistice nápojů a potravin krize nejvíce 
zasáhla právě hotely, restaurace, jídelny závodního 
stravování a jejich dodavatele. U dodavatelů, kteří 
zásobují většinově tyto provozy, poklesl obrat až 
o 80 procent,“ říká Pavel Bělohlávek, logistický 
manažer společnosti O.K. Trans Logistics. Obtíž-
nost situace lze demonstrovat také na příkladu 
odběru piva. „Celková konzumace piva v České re-
publice se prakticky ze dne na den snížila o téměř 
40 procent. Postupným zaváděním prodejů přes 
okénko se odbyt našich značek v gastronomii vy-
šplhal zhruba k 15 procentům běžného objemu,“ 
řekl v druhé polovině května Radek Fidra, národní 
manažer prodejního kanálu on-trade ve společ-

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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„Cena přeprav z Itálie šla na dvojnásobek“

V březnu jsme měli potíže dovézt zboží a suroviny z Itálie a cena transportů dosáhla dvojnásobku normálu. 
Situace se v dalším měsíci upravila. V našem provozu jsme si hned od samého počátku nastavili poměrně 
robustní opatření, která se týkala vjezdu do areálu, příjmu zboží a surovin zejména ze zahraničí nebo hygieny 
na pracovištích. Jsme potravinářský provoz, a proto nešlo o nic, co bychom nedokázali a neznali. Dodáváme 
výrobky pro obchodní řetězce, kde se přechodně zvýšila poptávka, ale ve způsobu logistiky nebylo potřeba nic 
měnit. Dále zásobujeme restaurace, školy a vývařovny, kde odbyt spadl prakticky na nulu.

PAVEL COUFAL, jednatel, Hügli Food

Koronakrize snížila výkony o desítky 
procent, někde vymazala obraty úplně. 
Ekonomika tím trpí, nižší aktivita však 
životnímu prostředí prospívá.
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Raben zavedl bezkontaktní potvrzení o doručení zásilky prostřednictvím 
fotografi í. Více na www.systemylogistiky.cz.

nosti Pivovary Staropramen. Firma předpokládá, 
že květnové prodeje v hospodách a restauracích 
budou na polovině oproti stavu před pandemií. 
„Propad z důvodu uzavřených hospod jsme také 
pocítili. Objednávky směřovaly spíše jen na distri-
buční centra maloobchodních řetězců,“ přidává 
svou zkušenost Jaroslav Baumann, generální ře-
ditel TPL Czech, a doplňuje: „Velký pokles nastal 
v zásobování velkoobchodů, u nichž právě restau-
ratéři představují velký podíl obchodů.“

Výhodou – dá-li se to v tomto kontextu tak označit 
– logistik vázaných na potravinářství či nápojář-
ský průmysl je standardně vysoké nastavení hy-
gienických a bezpečnostních předpisů. „Jakostní 
postupy v logistických i výrobních procesech regu-
lovaných odvětví jako potravinářství a nápoje, far-
macie, kosmetika či zdravotní pomůcky, ve kterých 
působíme, jsou obvyklou součástí kvality procesů, 
covid-19 je jen jedno z obdobných rizik,“ vysvět-
luje Vlastimil Braun, jednatel společnosti Compas 
automatizace.

MALOOBCHOD SOUČÁSTÍ KRITICKÉ 
INFRASTRUKTURY
Zvláštní kapitolu v pomyslné knize o koronavirové 
pandemii by si zasloužil maloobchod. Ukázalo se, 
že dodavatelské řetězce jsou dostatečně robustní, 
aby čelily masivnímu narušení. „Obchodníci s po-

travinami stáli po čas celé koronakrize v první linii 
a kolegové v prodejnách, ať už pokladní nebo pe-
kařky a pekaři, řezníci, zelináři či skladníci, pomá-
hali zásobovat obyvatelstvo potravinami. Z tohoto 
pohledu patřily obchody ke kritické infrastruktuře 
státu a hrály v krizi nezastupitelnou úlohu,“ říká 
Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. 
Zkušenosti tohoto řetězce byly takové, že zkraje 
krize se spotřebitelé předzásobili suchými potra-
vinami. Velké nákupní objemy pak vystřídal útlum 
a poptávka v některých segmentech zejména su-
chých potravin razantně poklesla. „Do prodejen 
také chodí méně nakupujících, 
kteří dělají větší nákupy, jež se blí-
ží běžnému víkendovému nakupo-
vání,“ dodává k současné situaci 
Jiří Mareček.

Všeobecně lze říci, že obchodní 
řetězce se v nové situaci snažily 
co nejrychleji zorientovat. „Naše 
oddělení supply chain manage-
mentu své procesy vždy přizpůsobuje novým po-
žadavkům, ale žádné novinky z pohledu toku zboží 
nebyly potřebné,“ říká tisková mluvčí Kaufl andu 
Renata Maierl a dodává: „Změně potřeb zákaz-
níků vůči vybraným zbožovým skupinám jsme se 
fl exibilně přizpůsobili.“ Podle získaných informací 
z oblasti cukrovinek – jak čokoládových, tak nečo-
koládových – došlo podle některých výrobců k po-
klesu prodeje v maloobchodech o přibližně 40 až 
50 %. To lze přisuzovat nižší návštěvnosti obchodů, 

kratší době strávené na prodejní ploše i faktu, že 
spotřebitelé nakupovali spíše sortiment nezbytně 
nutný pro chod domácností. Rušily se také oslavy 
nebo rodinná setkání, kdy cukrovinky představují 
formu daru.

SČÍTÁNÍ ŠKOD ZAČÍNÁ
Akutní fáze pandemie postupně odeznívá. Na 
přesné sčítání škod v rámci celé ekonomiky je 
ještě brzy, ale fi nanční ztráty už hlásí jednotlivé 

fi rmy. „Do hygienických a bezpeč-
nostních opatření jsme za jediný 
měsíc investovali přibližně 50 mi-
lionů korun, a pokud krize potr-
vá, část těchto nákladů se bude 
opakovat,“ domnívá se Jiří Mare-
ček a připomíná: „Také se zvyšují 
osobní náklady. Přijali jsme více 
než dva tisíce nových pracovníků 
a do odměn zaměstnanců, mimo-

řádných krizových bonusů, jsme investovali více 
než 50 milionů korun jako poděkování za práci.“

Už nyní lze rovněž prognózovat, jak se krize dlou-
hodobě podepíše na logistice, nastavení doda-
vatelských řetězců, procesech nebo praxi přímo 
v distribuční síti. V tomto směru se dařilo zejména 
e-shopům, což se týká i potravin a nápojů, ale ne-
jen jich. „Nejen internetové obchody jako Kosik.
cz a Rohlik.cz, ale dokonce i Alza.cz, pro kterou 

„NĚKTERÉ ON-LINE 
OBCHODY HLÁSILY, ŽE 
ZÁJEM NAKUPUJÍCÍCH 

ROSTL O STOVKY 
PROCENT.“

„Změněný režim v logistice 
a termokamery v DC“

Celkově se nákupní zvyklosti vzhledem k situaci změ-
nily a jsme v období, které je velmi náročné na obslu-
hu zákazníků i na logistiku. Přibývají práce spojené 
s preventivními hygienickými opatřeními. Tato krize 
přinesla mimořádné náklady, které zahrnují ochranné 
prostředky, jako jsou roušky a hygienické gely, ple-
xiskla na všech pokladnách, náklady na komunikaci 
v obchodech, jako jsou polepy podlah, tištění infor-
mačních cedulí a stojanů, ale také změněný režim 
v logistice a termokamery v distribučních centrech.

JIŘÍ MAREČEK
ředitel komunikace

Albert Česká republika
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INZERCE

je typickým spotřebním zbožím elektronika, reago-
valy na potřeby trhu a soustředily se na potraviny. 
V naší společnosti se to projevilo tak, že jsme za-
čali dodávat na více míst než předtím,“ vzpomíná 
Svatopluk Úředníček s tím, že fi rma u některých 
klientů zaznamenala také zvýšený počet přeprav.

E-COMMERCE POSÍLÍ
Některé on-line obchody hlásily, že zájem nakupu-
jících rostl o stovky procent. Pavel Bělohlávek se 
domnívá, že dlouhodobá změna chování spotřebi-
telů se promítne právě v nakupování na internetu: 
„Část prodejů na internetu už jednoduše zůstane.“ 
„Spousta spotřebitelů dala přednost nákupům na 
e-shopu a závozu domů. Předpokládáme, že ten-
to zájem trochu opadne, ale celkový trend se ne-
změní. Kdo měl vyřešený tento prodejní kanál, má 
a stále bude mít před svojí konkurencí náskok,“ 
předpokládá Jaroslav Baumann.

Přechod od zásobování kamenných obchodů na 
fulfi llment pro e-shopy samozřejmě klade velké 
požadavky na logistického providera. „V podstatě 
z týdne na týden se změnila struktura objedná-
vek a složení průměrných zakázek. I do budouc-
na bude třeba být na podobné výkyvy připraven,“ 
myslí si Jaroslav Baumann. Podobný názor má 

i Svatopluk Úředníček: „Lidé, kteří před epidemií 
využívali nákupy přes internet minimálně, v době 
koronaviru začali nakupovat na internetu. Dá se 
říci, že spotřebitelé byli danou situací donuceni 
změnit své zvyklosti, co se nákupů týče, a že tento 
způsob jen tak neopustí. Obecně si myslím, že vy-
užívání e-commerce bude častější a že už se plně 
nevrátíme do stavu před krizí.“

Pravdou ovšem zůstává, že 
za bezprecedentním úspě-
chem e-shopů v posledních 
týdnech nestojí pouze krize. 
Na samotný obrovský nárůst 
objednávek by se ostatně dalo 
reagovat také bezradností, vý-
raznými chybami a zpožděními v doručení nebo ne-
žádoucím poklesem servisní úrovně. Štěstí přeje 
připraveným a e-shopová scéna – zejména její nej-
větší hráči – je velmi fl exibilní, umí škálovat svou 
logistiku, dokáže dobře pracovat v personalistice 
a také, a to je možná nejdůležitější, kontinuálně 
investuje do dalších vylepšení.

„NEZAŘÍZNOUT“ INVESTICE
V již probíhající ekonomické krizi bude klíčové udr-
žet nejen zaměstnanost, ale také další hodnoty, na 
které fi rmy dlouhodobě sázejí. Může to být udržitel-
nost, inovativnost anebo právě investice. „Význam-
ným trendem v potravinářském nebo nápojovém 
průmyslu je automatizace logistiky, ať už se týká 
skladů, potrubní dopravy sypkých nebo kapalných 
materiálů, transportu po dopravnících s automa-
tickými manipulacemi roboty nebo i o nasazování 
autonomních vozíků s manipulačními roboty nebo 
robotickými rameny,“ připomíná Vlastimil Braun, 

jednatel společnosti Compas automatizace. Po-
dle něj roste také význam digitálních technologií 
pro komunikaci s uživateli – týká se to například 
instalací či zprovoznění a procesního zavedení 
systémů. „Poskytování služeb vzdáleně je dnes 
vlivem covidu-19 významně urychleno, ale tyto pří-
stupy se uplatňují již dlouho. V potravinářství tyto 

služby využívají například naši 
zákazníci Nutrend, Nestlé, 
Mondelēz International, Hügli 
Food a v nápojovém průmyslu 
koncern Mattoni 1873,“ podo-
týká Vlastimil Braun.

V investicích – navzdory nut-
nosti překlenout současnou 

kritickou situaci – nepolevila ani Coca-Cola HBC. 
„I když se snažíme hledat rezervy v provozu, pokra-
čujeme s výstavbou moderního automatizovaného 
skladu v Praze-Kyjích. Tuto více než půlmiliardovou 
investici brzdit nechceme, počítáme jen s možným 
delším časem návratnosti,“ říká supply chain ma-
nager CZ/SK Jan Turek. Pokud budou reakcí na 
krizi právě investice a pohled k nadějnější budouc-
nosti, potom bude možné období poklesu poměrně 
rychle překlenout.

„ALBERT: DO HYGIENICKÝCH 
A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
JSME ZA MĚSÍC INVESTOVALI 

50 MILIONŮ KORUN.“

„Absence turistů nám 
způsobí obrovský 

výpadek“

Výhled pro nápojový průmysl není zrovna po-
zitivní, ačkoliv přichází letní sezona. Když si 
představíte, kolik turistů přijíždí do České re-
publiky a konzumuje naše nápoje, dokážete si 
spočítat, jak obrovský výpadek způsobí jejich 
absence. Moderní trh je přibližně na stejných 
číslech a prudce akceleroval segment e-co-
mmerce, jenž je však pro nápojový průmysl 
z pohledu celkového trhu spíše marginální.

JAN TUREK, 
supply chain manager CZ/SK

Coca-Cola HBC

„Krize urychlila rozvoj on-line obchodu 
s potravinami“

Logistika potravin je v porovnání s ostatními odvětvími relativně stabilní obor. 
V posledním době se však projevuje jedna markantní změna, která byla v dů-
sledku krize významně akcelerována. Jedná se o velmi rychlý rozvoj on-line ob-
chodu s potravinami. Věřím, že nákupní zvyklosti lidí, které si osvojili v průběhu 
tohoto obtížného období, přetrvají i do budoucna a dynamický rozvoj on-line 
obchodu bude i nadále pokračovat.

JAN CHMELA, 
director of business 

analytics & acquisition 
offi ce, Hopi Holding
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TTrend inovací bude i nadále pokračovat. Poten-
ciál je např. v laserových senzorech, které u vra-
tových systémů budou řešit bezpečnost osob, 
ochranu vrat před poškozením a také budou 
zdrojem impulzů pro automatické otevření/za-
vření. „Očekávaný vývoj vidím i z pohledu služeb, 
respektive servisu, kdy bude probíhat on-line 
diagnostika vratových a nakládacích systémů 
na dálku. Vzhledem k tomu, že většina vratových 
a nakládacích systémů je ovládána elektronic-
ky, jsem si naprosto jist, že tato zařízení budou 
plně svázána se systémy umělé inteligence,“ říká 
Ondřej Štěrba, produktový manažer společnosti 
Spedos.

VRATA SE INOVUJÍ Z POHLEDU 
AUTOMATIZACE, BEZPEČNOSTI 
A ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Vratové a nakládací systémy prošly 
proměnou především z pohledu jejich 
automatizace, bezpečnosti a energe-
tické efektivity. Tento trend inovací 
bude i nadále pokračovat. Např. u vra-
tových systémů to v praxi znamená, že 
se vrata automaticky bezdotykově ote-
vírají a zavírají, bezpečnostní prvky ne-
řeší jen ochranu osob, ale také ochra-
nu před poškozením samotných vrat.

Článek připravil Petr Neckař
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nevrátíme do stavu před krizí.“

Pravdou ovšem zůstává, že 
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a také, a to je možná nejdůležitější, kontinuálně 
investuje do dalších vylepšení.
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V již probíhající ekonomické krizi bude klíčové udr-
žet nejen zaměstnanost, ale také další hodnoty, na 
které fi rmy dlouhodobě sázejí. Může to být udržitel-
nost, inovativnost anebo právě investice. „Význam-
ným trendem v potravinářském nebo nápojovém 
průmyslu je automatizace logistiky, ať už se týká 
skladů, potrubní dopravy sypkých nebo kapalných 
materiálů, transportu po dopravnících s automa-
tickými manipulacemi roboty nebo i o nasazování 
autonomních vozíků s manipulačními roboty nebo 
robotickými rameny,“ připomíná Vlastimil Braun, 

jednatel společnosti Compas automatizace. Po-
dle něj roste také význam digitálních technologií 
pro komunikaci s uživateli – týká se to například 
instalací či zprovoznění a procesního zavedení 
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koncern Mattoni 1873,“ podo-
týká Vlastimil Braun.
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kritickou situaci – nepolevila ani Coca-Cola HBC. 
„I když se snažíme hledat rezervy v provozu, pokra-
čujeme s výstavbou moderního automatizovaného 
skladu v Praze-Kyjích. Tuto více než půlmiliardovou 
investici brzdit nechceme, počítáme jen s možným 
delším časem návratnosti,“ říká supply chain ma-
nager CZ/SK Jan Turek. Pokud budou reakcí na 
krizi právě investice a pohled k nadějnější budouc-
nosti, potom bude možné období poklesu poměrně 
rychle překlenout.
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„Absence turistů nám 
způsobí obrovský 

výpadek“

Výhled pro nápojový průmysl není zrovna po-
zitivní, ačkoliv přichází letní sezona. Když si 
představíte, kolik turistů přijíždí do České re-
publiky a konzumuje naše nápoje, dokážete si 
spočítat, jak obrovský výpadek způsobí jejich 
absence. Moderní trh je přibližně na stejných 
číslech a prudce akceleroval segment e-co-
mmerce, jenž je však pro nápojový průmysl 
z pohledu celkového trhu spíše marginální.

JAN TUREK, 
supply chain manager CZ/SK

Coca-Cola HBC

„Krize urychlila rozvoj on-line obchodu 
s potravinami“

Logistika potravin je v porovnání s ostatními odvětvími relativně stabilní obor. 
V posledním době se však projevuje jedna markantní změna, která byla v dů-
sledku krize významně akcelerována. Jedná se o velmi rychlý rozvoj on-line ob-
chodu s potravinami. Věřím, že nákupní zvyklosti lidí, které si osvojili v průběhu 
tohoto obtížného období, přetrvají i do budoucna a dynamický rozvoj on-line 
obchodu bude i nadále pokračovat.

JAN CHMELA, 
director of business 

analytics & acquisition 
offi ce, Hopi Holding
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dočkáme toho, že jednou vrata a nakládací místa 
bude obsluhovat umělá inteligence, o tom se dá 
zatím jen spekulovat.

DŮLEŽITÝ ASPEKT: ÚSPORA ČASU
Stejně jako v privátním sektoru i u průmyslových 
vrat, ramp a můstků dochází už teď k modernizaci. 
Nejedná se pouze o designové prvky, ale přede-
vším o funkčnost a usnadnění práce s daným zaří-
zením, ale také s diagnostikou a servisem. Úspora 
času je jedním z důležitých aspektů v tomto od-
větví a celkově v dnešní době. Proto se fi rmy snaží 

nejen inovovat a zrychlovat pohony vrat, ale také 
jejich následnou správu. „V případě poruchy nebo 
při běžné údržbě by měl být uživatel schopen vrata 
diagnostikovat na dálku. To se týká i servisu, který 
si pomocí GSM modulu dokáže zjistit přesnou poru-
chu a na výjezd tak mít s sebou potřebné náhradní 
díly. Odpadá tím cesta, která by byla pouze pro ur-
čení rozsahu poškození. Tím ušetříme nejen čas, 
ale i peníze,“ uvádí Tomáš Kouřil. Doplňme, že tyto 
moduly se začínají nově dodávat pro pevná rych-
loběžná vrata a do budoucna do dalších výrobků.

Dalším možným dovybavením je bezpečnostní 
klín se senzorem, který slouží k nechtěnému a ne-
oprávněnému odjezdu nákladního automobilu. 
V případě, že se tak stane, obsluha skladu dostane 
zvukovým signálem informaci o manipulaci s ná-
kladním vozem.

SVĚTELNÉ MŘÍŽE 
PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST
Nejde jen o venkovní vrata, ke kterým v logistických 
areálech přijíždějí kamiony. Na vrata je vhodné se 
v logistických provozech dívat komplexně jako na 
systém. Podívejme se do praxe. Např. nadnárodní 
fi rma Hutchinson, která je součástí koncernu Total 
a také vedoucím dodavatelem gumových dílů pro 
automobilový průmysl, ve svém rokycanském pro-

BUDOUCNOST: 
VĚTŠÍ PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Předpokládá se, že bude postupně docházet k vět-
šímu propojení jednotlivých zařízení a jejich mo-
nitorování. Díky tomu bude možné rovnoměrněji 
využívat jednotlivá zařízení tak, aby nedocházelo 
k přetěžování. „Součástí bude propojení se servis-
ní organizací, která bude moci lépe zacílit potřebný 
pravidelný servis a predikovat nutnost preventiv-
ní výměny dílu před tím, než dojde k poruše na 
zařízení a kvůli tomu omezení kapacity provozu. 
Zajisté dojde k posílení bezpečnosti. Představuji si 
skenery, které budou hlídat prostor u vrat a vyhod-
nocovat nenadálé situace s možností upozornění 
na možné nebezpečí,“ konstatuje Josef Hájek, 
vedoucí technického oddělení společnosti Tyros 
Loading Systems CZ.

Budoucnost v logistice a výrobě tedy bude urči-
tě směřovat ke stále větší automatizaci, kterou 
ostatně již nyní můžeme vidět v běžném provozu, 
kde se různé prvky využívají v logistických areá-
lech nebo v kancelářských a bytových domech. 
„Jedná se například o rychloběžná vrata napoje-
ná na radar, který dokáže rozpoznat přibližující se 
vysokozdvižný vozík – otevře vrata a po uplynutí 
předem nastaveného času systém vrata sám uza-
vře. Vrata jsou vybavena bezpečnostní mříží, která 
brání uzavření, pokud se někdo nebo něco nachází 
v blízkosti a hrozí tak kolize,“ sděluje Tomáš Kouřil, 
projektový manažer společnosti Hörmann Česká 
republika. Dodává, že stále silnějším trendem je 
automatizace vzdálené správy a ovládání vrat při 
vjezdu a výjezdu z areálu: systém je napojen na 
vzdálenou správu nebo na čtecí zařízení SPZ, jak 
to už známe z obchodních domů. Zda se skutečně 

„Semafor provázaný se signálem 
pro vykládku“

 Mezi největší trendy patří bezpečnostní systémy, které známe jako přibližova-
cího asistenta pro kamiony. Z exteriéru je nakládací místo vybaveno ramenem, 
na něž lze umístit malý LED semafor červená/žlutá/zelená nebo jen červená/
zelená, podle počtu senzorů. Přibližující se nákladní automobil tak má zelenou 
a při postupném přiblížení k nakládacímu můstku dostává světelný signál až 
po červenou. V tu chvíli obdrží obsluha skladu světelnou nebo i akustickou 
signalizací pokyn, že kamion je na svém místě a je možné začít s vykládkou.

TOMÁŠ KOUŘIL
projektový manažer

Hörmann Česká republika
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vozu využívá rychloběžná vrata Efafl ex. Hlavními 
parametry, pro které byla vybrána tato vrata, jsou 
rychlost a spolehlivost. Ve vnitřních provozech 
proto byly instalovány tři desítky vnitřních vrat 
s rychlostí otevírání 3‚6 až 4 m/s. Vnitřní vrata 
doplnila vnější, energeticky úsporná vrata pro 
uzavírání hal. Jak vnější, tak vnitřní vrata prošla 
barevnou úpravou v lakovně a na přání fi rmy jsou 
ve žlutém provedení.

Dalším důvodem pro instalaci těchto vrat bylo za-
jištění plynulosti provozu a bezpečnosti asi 700 
zaměstnanců na pracovištích rokycanského zá-
vodu. Do bočního vedení vrat je instalována in-
fračervená světelná mříž. Ta se vyznačuje úplným 
samočinným sledováním a tak přispívá k zajiště-
ní bezpečnosti. Většinu vrat v areálu fi rmy Hut-
chinson řídí horizontální laserové skenery, které 
kromě ovládání slouží i k zajištění bezpečnosti, 
když kompletně zabírají celý prostor před vraty. 
Skenery se dají použít jak před vraty, tak i za nimi, 
a navíc díky inteligentnímu rozpoznávání směru 
pohybu zamezují i zbytečnému otevírání vrat.

EFEKTIVNÍCH ŘEŠENÍ JE CELÁ ŘADA
Začíná se projevovat větší důraz na bezpečnost 
u nakládacího místa. Mnohem více se instalu-
jí semafory určující, kdy je bezpečná nakládka 
a kdy je možné odjet nákladním autem od na-
kládacího místa. Jak uvádí Josef Hájek, zároveň 
se to kombinuje se zádržnými systémy pro za-
mezení náhodného odjetí nákladního auta od 
využívaného nakládacího místa.

Vždy je nutné znát logistické pro-
cesy v dané budově a podle toho 
správně navrhnout typ použitých 
vrat. Nejdůležitější však vždy zů-
stává otevřít vratový otvor pouze 
na nezbytnou dobu, po kterou je 
nutné mít volný průjezd. „Dost 
často se hledí především na koefi cient prostupu 
tepla vrat a jejich rychlost. Při využití rychloběž-
ných vrat pak investor požaduje nastavení časo-
vého zavírání na 10 s. Díky tomu jsou pak vrata 
v otevřeném stavu déle, než je potřebné, a není 
tak zamezeno výměně vzduchu,“ podotýká Josef 
Hájek. Doplňuje, že veškeré případné očekávané 
úspory díky lepšímu koefi cientu prostupu tepla 
se tak neprojeví.

Možností k efektivnějšímu řešení vratových sys-
témů je celá řada, vždy je ideální konzultace 
s odborníky a vhodné jsou i referenční návštěvy. 
Pro možnou simulaci ztrát na vratech můžete 
využít i některý z kalkulátorů energetických ztrát.

Ondřej Štěrba dodává, že pro maximální ener-
getickou efektivitu existují řešení ve formě tzv. 
ISO-lované varianty, kdy je nakládací místo kom-
pletně uzavřeno zateplenými sekčními vraty, 
popř. také spodní zateplenou podestou. Naklá-
dací můstek je v tomto případě instalován až za 
vraty, díky tomu nedochází k tepelným ztrátám 
přes samotnou šachtu a konstrukci můstku.

ROLI HRAJE I TEPLOTA 
VZDUCHOVÉ CLONY
Nestačí ovšem myslet jen na energetické ztráty. 
Jak totiž upozorňuje Radka Svobodová, mana-
žerka logistiky společnosti Sonnentor, důležité je 
zohlednit například i to, aby byla optimální nejen 
rychlost otevírání a zavírání vrat, a samozřejmě 

celková doba otevření, ale také 
aby byla správně nastavena tep-
lota vzduchové clony, což může 
mít vliv na nemocnost skladníků, 
kteří vraty procházejí nebo projíž-
dějí na manipulační technice. A co 
vaše fi rma – máte vratový systém 
nastaven skutečně maximálně 
efektivně?

Změny v dodavatelském  
řetězci vytvářejí podmínky  
pro vznik nové poptávky. 
Jak dávno víte, protože jsme o tom  
psali v SL News už 20. května 2020.

Vy nedostáváte SL News jako tisíce dalších? 
Stačí vyplnit e-mail na  
www.atozregistrace.cz/slnews
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„STÁLE SILNĚJŠÍM 
TRENDEM JE 

AUTOMATIZACE 
VZDÁLENÉ SPRÁVY.“

„Základ: minimalizace 
tepelných ztrát“

V rámci minimalizace tepelných ztrát je nut-
né zajistit minimální dobu otevření. Ideální 
variantou je instalace rychloběžných spirá-
lových vrat, která nabízejí rychlost otevření 
až 2‚5 m/s a součinitel prostupu tepla na po-
dobné úrovni, jako mají sekční vrata. Nabízí 
se také řešení kombinace vnějších sekčních 
vrat, za která se instalují rychlonavíjecí vrata 
jako protiprůvanová clona. Pokud jsou tyto 
systémy doplněny např. radary, indukčními 
smyčkami a vzájemnou blokací tak, aby do-
cházelo k automatickému otevření/zavření, 
můžeme hovořit o efektivním řešení.

ONDŘEJ ŠTĚRBA
produktový manažer

Spedos
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Přemýšlíte už 
o zefektivnění 

vratových systémů?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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Budoucnost vrat může být v propojení 
se systémy umělé inteligence.

FOTO: Spedos

Skladování

dočkáme toho, že jednou vrata a nakládací místa 
bude obsluhovat umělá inteligence, o tom se dá 
zatím jen spekulovat.

DŮLEŽITÝ ASPEKT: ÚSPORA ČASU
Stejně jako v privátním sektoru i u průmyslových 
vrat, ramp a můstků dochází už teď k modernizaci. 
Nejedná se pouze o designové prvky, ale přede-
vším o funkčnost a usnadnění práce s daným zaří-
zením, ale také s diagnostikou a servisem. Úspora 
času je jedním z důležitých aspektů v tomto od-
větví a celkově v dnešní době. Proto se fi rmy snaží 

nejen inovovat a zrychlovat pohony vrat, ale také 
jejich následnou správu. „V případě poruchy nebo 
při běžné údržbě by měl být uživatel schopen vrata 
diagnostikovat na dálku. To se týká i servisu, který 
si pomocí GSM modulu dokáže zjistit přesnou poru-
chu a na výjezd tak mít s sebou potřebné náhradní 
díly. Odpadá tím cesta, která by byla pouze pro ur-
čení rozsahu poškození. Tím ušetříme nejen čas, 
ale i peníze,“ uvádí Tomáš Kouřil. Doplňme, že tyto 
moduly se začínají nově dodávat pro pevná rych-
loběžná vrata a do budoucna do dalších výrobků.

Dalším možným dovybavením je bezpečnostní 
klín se senzorem, který slouží k nechtěnému a ne-
oprávněnému odjezdu nákladního automobilu. 
V případě, že se tak stane, obsluha skladu dostane 
zvukovým signálem informaci o manipulaci s ná-
kladním vozem.

SVĚTELNÉ MŘÍŽE 
PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST
Nejde jen o venkovní vrata, ke kterým v logistických 
areálech přijíždějí kamiony. Na vrata je vhodné se 
v logistických provozech dívat komplexně jako na 
systém. Podívejme se do praxe. Např. nadnárodní 
fi rma Hutchinson, která je součástí koncernu Total 
a také vedoucím dodavatelem gumových dílů pro 
automobilový průmysl, ve svém rokycanském pro-

BUDOUCNOST: 
VĚTŠÍ PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Předpokládá se, že bude postupně docházet k vět-
šímu propojení jednotlivých zařízení a jejich mo-
nitorování. Díky tomu bude možné rovnoměrněji 
využívat jednotlivá zařízení tak, aby nedocházelo 
k přetěžování. „Součástí bude propojení se servis-
ní organizací, která bude moci lépe zacílit potřebný 
pravidelný servis a predikovat nutnost preventiv-
ní výměny dílu před tím, než dojde k poruše na 
zařízení a kvůli tomu omezení kapacity provozu. 
Zajisté dojde k posílení bezpečnosti. Představuji si 
skenery, které budou hlídat prostor u vrat a vyhod-
nocovat nenadálé situace s možností upozornění 
na možné nebezpečí,“ konstatuje Josef Hájek, 
vedoucí technického oddělení společnosti Tyros 
Loading Systems CZ.

Budoucnost v logistice a výrobě tedy bude urči-
tě směřovat ke stále větší automatizaci, kterou 
ostatně již nyní můžeme vidět v běžném provozu, 
kde se různé prvky využívají v logistických areá-
lech nebo v kancelářských a bytových domech. 
„Jedná se například o rychloběžná vrata napoje-
ná na radar, který dokáže rozpoznat přibližující se 
vysokozdvižný vozík – otevře vrata a po uplynutí 
předem nastaveného času systém vrata sám uza-
vře. Vrata jsou vybavena bezpečnostní mříží, která 
brání uzavření, pokud se někdo nebo něco nachází 
v blízkosti a hrozí tak kolize,“ sděluje Tomáš Kouřil, 
projektový manažer společnosti Hörmann Česká 
republika. Dodává, že stále silnějším trendem je 
automatizace vzdálené správy a ovládání vrat při 
vjezdu a výjezdu z areálu: systém je napojen na 
vzdálenou správu nebo na čtecí zařízení SPZ, jak 
to už známe z obchodních domů. Zda se skutečně 

„Semafor provázaný se signálem 
pro vykládku“

 Mezi největší trendy patří bezpečnostní systémy, které známe jako přibližova-
cího asistenta pro kamiony. Z exteriéru je nakládací místo vybaveno ramenem, 
na něž lze umístit malý LED semafor červená/žlutá/zelená nebo jen červená/
zelená, podle počtu senzorů. Přibližující se nákladní automobil tak má zelenou 
a při postupném přiblížení k nakládacímu můstku dostává světelný signál až 
po červenou. V tu chvíli obdrží obsluha skladu světelnou nebo i akustickou 
signalizací pokyn, že kamion je na svém místě a je možné začít s vykládkou.

TOMÁŠ KOUŘIL
projektový manažer

Hörmann Česká republika

INZERCE
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Doprava

L

KORONAKRIZE PŘINESLA 
TURBULENCE V LETECKÉ 
I NÁMOŘNÍ PŘEPRAVĚ

Letecká přeprava se na celém světě v době koro-
nakrize v jednom momentě v podstatě zastavila. 
I nadále zažívá velmi turbulentní období. „Většina 
leteckých společností musela v období po vypuk-
nutí pandemie omezit pasažérské lety, čímž se 
výrazně snížila přepravní kapacita i pro přepravo-
vané zboží,“ konstatuje Tomáš Holomoucký, ředi-
tel společnosti DB Schenker. Tato fi rma na situaci 
reagovala nasazením vlastních charterových spojů 
na nejvytíženějších linkách mezi Evropou, Čínou 
a USA. V námořní přepravě došlo k omezení kapa-
cit přepravních lodí, růstu cen i dočasnému hroma-
dění zboží v přístavech. „V posledních týdnech se 
již situace narovnává k normálu, stejně jako v že-
lezničních přepravách, které byly na trasách z Asie 
přerušené. Očekáváme, že se situace v mezikon-

Koronavirová krize se velmi zásadně 
dotkla i mezinárodních přeprav. Všich-
ni jsme mohli zejména během března 
a dubna sledovat uzavření hranic v Evro-
pě, odstavení výroby řady velkých fi rem, 
včetně těch největších automobilek, 
přerušení dodavatelských řetězců na-
příč kontinenty a velmi výrazné omezení 
námořní, letecké i železniční přepravy.

tinentálních přepravách bude postupně vracet 
do standardního stavu, bude samozřejmě velmi 
záviset na dalším vývoji kolem pandemie korona-
viru, navazující ekonomické krize nebo obchodních 
válek,“ podotýká Tomáš Holomoucký.

KOLÍSÁNÍ CEN, RUŠENÍ LINEK
V letecké přepravě vedla situace týkající se pande-
mie ke značnému navýšení cen za letecký trans-
port, více se ale kvůli tomu začala využívat želez-
niční přeprava. „Nejkomplikovanější je nyní situace 
u letecké přepravy na trasách z Číny do Evropy. 
Ceny jsou totiž velmi proměnlivé, mění se téměř 
každou hodinu a my se tomu musíme vždy rychle 

KORONAKRIZE PŘINESLA 
20 LE

T

žijeme logistikou

Článek připravil Petr Neckař

Kvůli omezením bylo méně leteckých přeprav.
FOTO: Geis CZ

Zejména letecká doprava představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Podle Evropské 
agentury pro životní prostředí emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy 
v EU se od roku 1990 více než zdvojnásobily. Růst stopl až koronavirus…



29Scania dodá 75 elektrických nákladních vozidel společnosti Asko.
Více na www.systemylogistiky.cz.

přizpůsobit. Složitá je pak situace v námořní pře-
pravě. Restrikce uplatňované Evropou nebo USA 
způsobily pokles poptávky po námořním transpor-
tu a v reakci na to rejdaři zrušili vůbec největší 
počet linek v historii námořní přepravy,“ říká Jan 
Kodada, obchodní a marketingový ředitel společ-
nosti Gebrüder Weiss ČR. Doplňuje, že například 
jen za květen bylo zrušeno zhruba 302 lodění 
a hlavní námořní linky hlásí pokles vytížení o 11 % 
oproti stavu před koronavirem. Přeprava se kvůli 
tomu nyní potýká s nedostatkem místa pro převoz 
čínského zboží. S absencí prázdných kontejnerů 
bojuje v případě exportů i Evropa. „Pokles poptáv-
ky může rejdařským společnostem způsobit ztráty 
až 23 miliard USD. Začátkem dubna došlo v reakci 
na poptávku ke zrušení 212 
servisů na třech hlavních do-
pravních směrech, a to na tra-
se Čína–Evropa, Čína–Stře-
dozemí a Čína–USA. Tento 
krok způsobil výpadek až tří 
milio nů TEU (20‘ kontejnero-
vých jednotek) během týdne, 
což se jasně projevuje na ne-
dostatku kapacity pro export 
v opačných směrech,“ konstatuje David Knobloch, 
prokurista společnosti Geis CZ Air + Sea. Dodává, 
že fi rma zaznamenala pokles poptávky u leteckých 
a námořních přeprav i navzdory novým příležitos-

tem u realizovaných přeprav zdravotnického ma-
teriálu. „Během roku 2020 neočekáváme velké 
navýšení přeprav, naopak musíme řešit provozní 
náklady,“ míní David Knobloch.

KRIZE OVLIVNILA VÝROBU 
I LOGISTIKU
Koronavirová krize tedy zjevně paralyzovala a ovliv-
nila tok zboží a materiálu jak na evropské, tak i na 
mezikontinentální úrovni. Je již vcelku známou in-
formací, že zastavení výroby v Číně způsobilo sní-
žení počtu konvenčních přeprav mezi Čínou a Ev-

ropou. Následně se tento jev 
projevil i mezi Evropou a Ame-
rikou. „Toto nedostatečné 
zásobování ovlivnilo zásoby 
řady výrobních fi rem a jejich 
logistiku. V řetězci těchto 
událostí jsou samozřejmě 
i logistické společnosti, kte-
rým toto mohlo zapříčinit po-
kles počtu přepravovaných 

zásilek, především v sektoru automotive,“ uvádí 
Luděk Kohout, vedoucí obchodního oddělení spo-
lečnosti Emons. Doplňuje, že na druhé straně jsou 
fi rmy působící například v oblasti výroby a distribu-

ce zdravotnických či chemických produktů, u kte-
rých byla vzrůstající poptávka, což mělo dopad na 
skladové operace v případě outsourcingu sklado-
vých služeb. Tento rok bude zajisté ovlivněn touto 
světovou krizí v mnoha oblastech, nicméně ohlasy 
z trhu, i takové, které fi rmám dávají jejich zákaz-
níci, indikují pozitivní náladu, což je velmi důležité 
pro další vývoj ekonomiky.

SITUACE SE VRACÍ DO NORMÁLU
Ačkoliv se situace vrací postupně k normálu a v ná-
mořních přepravách je situace velice dobrá, do-
pravci přinášejí další možnosti, jak dopravit zásilky 
zákazníků v rozumném čase za rozumné peníze. 
Např. společnost DSV aktuálně provozuje vlastní 
sběrnou službu (LCL) vlakových přeprav a stejně 
tak i ucelené kontejnerové přepravy (FCL). „K pře-
pravám z Číny využíváme tzv. střední cestu, kdy 
téměř nový koridor umožňuje bezpečnou přepra-
vu zboží, které je choulostivé na otřesy. Také díky 
využití tohoto koridoru z Číny nedochází k velkým 
teplotním výkyvům, jak je tomu při využívání se-
verní cesty vedoucí přes Sibiř,“ uvádí Jakub Havrá-
nek, product manager společnosti DSV Air & Sea. 
Dodává: „Je to ideální alternativa k drahé letecké 
přepravě, zároveň je výrazně rychlejší než námořní 
přeprava.“

„Při importu a při exportu je balení 
zboží často podceněno“

I přes nepříznivou situaci pozoruji, že stále probíhá čilá obchodní výměna zbo-
ží. Neumím samozřejmě posoudit objem prodejů, ale pozitivní je, že se kolo 
nepřestalo otáčet. Bohužel ale vidím značnou mezeru ve vzdělání lidí, kteří 
přepravu organizují. Velice často totiž narážíme na naprosto nedostatečný obal 
a zabezpečení přepravovaného zboží. Zejména s ohledem na to, že se zbožím 
nesčetněkrát manipuluje, překládá se atd. Při importu a při exportu je balení 
zboží často podceněno. Při vzniku škody je totiž špatný nebo chybějící obal 
často jedna z výhrad pojišťovny, která pak odmítá nebo krátí výplatu škody.

MICHAL LÁZNIČKA
jednatel

Ekonservis CZ

„NĚKTEŘÍ SÍŤOVÍ 
DOPRAVCI VYUŽILI SITUACI 

K JEDNOSTRANNÉMU ZAVEDENÍ 
KORONAPŘÍPLATKŮ, BUDOU 

JE CHTÍT UDRŽET CO NEJDÉLE.“

INZERCE

Doprava
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KORONAKRIZE PŘINESLA 
TURBULENCE V LETECKÉ 
I NÁMOŘNÍ PŘEPRAVĚ

Letecká přeprava se na celém světě v době koro-
nakrize v jednom momentě v podstatě zastavila. 
I nadále zažívá velmi turbulentní období. „Většina 
leteckých společností musela v období po vypuk-
nutí pandemie omezit pasažérské lety, čímž se 
výrazně snížila přepravní kapacita i pro přepravo-
vané zboží,“ konstatuje Tomáš Holomoucký, ředi-
tel společnosti DB Schenker. Tato fi rma na situaci 
reagovala nasazením vlastních charterových spojů 
na nejvytíženějších linkách mezi Evropou, Čínou 
a USA. V námořní přepravě došlo k omezení kapa-
cit přepravních lodí, růstu cen i dočasnému hroma-
dění zboží v přístavech. „V posledních týdnech se 
již situace narovnává k normálu, stejně jako v že-
lezničních přepravách, které byly na trasách z Asie 
přerušené. Očekáváme, že se situace v mezikon-

Koronavirová krize se velmi zásadně 
dotkla i mezinárodních přeprav. Všich-
ni jsme mohli zejména během března 
a dubna sledovat uzavření hranic v Evro-
pě, odstavení výroby řady velkých fi rem, 
včetně těch největších automobilek, 
přerušení dodavatelských řetězců na-
příč kontinenty a velmi výrazné omezení 
námořní, letecké i železniční přepravy.

tinentálních přepravách bude postupně vracet 
do standardního stavu, bude samozřejmě velmi 
záviset na dalším vývoji kolem pandemie korona-
viru, navazující ekonomické krize nebo obchodních 
válek,“ podotýká Tomáš Holomoucký.

KOLÍSÁNÍ CEN, RUŠENÍ LINEK
V letecké přepravě vedla situace týkající se pande-
mie ke značnému navýšení cen za letecký trans-
port, více se ale kvůli tomu začala využívat želez-
niční přeprava. „Nejkomplikovanější je nyní situace 
u letecké přepravy na trasách z Číny do Evropy. 
Ceny jsou totiž velmi proměnlivé, mění se téměř 
každou hodinu a my se tomu musíme vždy rychle 

20 LE
T

žijeme logistikou

Článek připravil Petr Neckař

Kvůli omezením bylo méně leteckých přeprav.
FOTO: Geis CZ

Zejména letecká doprava představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Podle Evropské 
agentury pro životní prostředí emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy 
v EU se od roku 1990 více než zdvojnásobily. Růst stopl až koronavirus…



Doprava

za poslední období ze svého pohledu Petr Jahoda, 
general manager společnosti Sony DADC Czech 
Republic.

ROZDÍL MEZI HODNOTOU 
A VÝŠÍ ODPOVĚDNOSTI
Jednou z oblastí, která se v mezinárodní přepravě 
často řeší, je rozdíl v hodnotě zboží a výši odpo-
vědnosti dopravce. „Většina ví, že odpovědnost sil-
ničního dopravce je limitována úmluvou CMR, ale 
už ne každý ví, že podobná regulace odpovědnosti 
je aplikována i pro leteckou a námořní přepravu. 
Dochází tak k celé řadě nepříjemných situací, kdy 
poškozený obdrží výrazně menší odškodnění, než 

byla skutečná hodnota,“ upo-
zorňuje Michal Láznička, jed-
natel společnosti Ekonservis 
CZ. Pokračuje dále: „Přitom 
existuje jednoduché řešení – 
připojistit přepravovanou zá-
silku proti všem rizikům, což 
kryje i rizika společné havárie 
u námořních přeprav. Pojist-

né se počítá v promilích z hodnoty zboží, v poměru 
k ceně za zboží a za přepravu se tak jedná o mini-
mální částku, pomůže ale k tomu, že se poškoze-

Jan Kodada podotýká, že například u železniční-
ho transportu se situace už ustálila a ceny jsou 
příznivější, k normálu se postupně vracejí i doda-
cí termíny. „Například zásilky u služeb LCL a FCL 
z ČR do Číny přepravujeme do 13–15 dní. Jelikož 
je pravděpodobné, že tu s námi koronavirus něja-
kou dobu bude i nadále, musíme počítat i s fak-
tem, že některé oblasti mohou ze dne na den opět 
podléhat karanténě, podobně, jako se to nyní děje 
v Číně,“ upozorňuje Jan Kodada.

LETECKÉ ZÁSILKY ZDRAŽILY NÁSOBNĚ
Krize se projevila v různých oblastech různě. 
„U námořní dopravy jsme velké změny nezazna-
menali, a to s výjimkou potíží s oběhem prázdných 
kontejnerů. Silniční doprava 
se komplikuje zdrženími na 
některých hraničních pře-
chodech, celkově ale fun-
guje poměrně stabilně. Na-
opak letecká přeprava se 
změnila dramaticky, ze dne 
na den zdražily letecké zá-
silky násobně, na mnohých 
linkách jsou striktní váhové limity, délka přepravy 
je těžko odhadnutelná. Vybrané destinace nelze 
letecky obsluhovat téměř vůbec,“ popisuje stav 

Jak předpokládáte, 
že se bude vyvíjet 
situace v oblasti 

mezikontinentálních 
přeprav?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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INZERCE

Trh průmyslových prostor 
je na novou situaci připravený.
Jak dávno víte, protože jsme o tom psali na 
našem facebookovém profilu už 27. dubna 2020.

Jde to jednoduše 
i z mobilu!

Vy jste na Facebooku, 
ale náš profil nesledujete?
Staňte se naším fanouškem!
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„U ŽELEZNIČNÍHO TRANSPORTU 
SE SITUACE UŽ USTÁLILA, CENY 

JSOU PŘÍZNIVĚJŠÍ, K NORMÁLU SE 
VRACEJÍ I DODACÍ TERMÍNY.“

nému dostane náhrada škody ve velice krátkém 
čase a plné hodnotě, dokonce i s možností výplaty 
možného zisku z prodeje.

Způsob pojištění je jedna věc, vývoj pandemie věc 
druhá. Vývoj ukáže teprve čas. Např. Petr Jahoda 
do konce tohoto roku očekává postupné obnovo-
vání letecké nákladní přepravy, bude ale pomalé. 
Dále z dlouhodobého hlediska předpokládá v sil-
niční dopravě stagnaci či snížení cen.

„Vývoj v dopravě mohou 
ovlivnit případné další 

vlny pandemie“

Domnívám se, že se v mezikontinentální pře-
pravě budeme nějakou dobu potýkat s nedo-
statečným objemem u námořního transportu. 
Potrvá, než se doprava po moři přiblíží pů-
vodnímu předkoronavirovému stavu, záležet 
to bude také na existenci dalších vln této 
nemoci. V souvislosti s koronavirem musíme 
počítat i s řadou nových opatření – například 
v podobě pečlivějších a přísnějších kontrol při 
převozu zdravotnického nebo nebezpečného 
materiálu. Takové kontroly představují určité 
zdržení na trase zásilek. Předpokládáme také, 
že se postupně bude mírnit kolísání v cenách 
přeprav.

JAN KODADA
obchodní 

a marketingový 
ředitel

Gebrüder Weiss

FOTO: Unsplash



Výroba a logistika některých fi rem, zejména z oblasti automotive, 
se na několik týdnů zastavila. V těchto dnech se vnitropodnikové 
logistiky dostávají do plného záběru. Uplynulá krize možná 
přibrzdí některé investice, avšak trend automatizace a robotizace 
intralogistiky bude pokračovat i nadále. Současně budou lidé 
v intralogistice hrát ještě dlouhou dobu nezastupitelnou roli. 

Intralogistika 
ve znamení 
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hlavní partner speciálu:

P
JASNÝM TRENDEM V INTRALOGISTICE 
JE AUTOMATIZACE SKLADOVÁNÍ

Pandemie koronaviru samozřejmě zasáhla výrob-
ce a dodavatele automatizovaných skladových 
systémů stejně jako téměř všechny výrobní fi rmy. 
Některé projekty se mírně posouvají, což je logic-
ké. „Předpokládáme, že mnohá opatření budou 
přetrvávat i po odeznění pandemie. Například zvý-
šený důraz na hygienu i tzv. social distancing, tedy 
nutnost dodržování bezpečné vzdálenosti, a to 
například i při práci ve skladu. Sklady plné nízkých 
regálů s minimálními uličkami mezi nimi pravděpo-
dobně nebudou do budoucna udržitelné,“ myslí si 
Blanka Lejsalová, specialistka marketingu společ-
nosti Kardex. Doplňuje, že ve snaze získat prostor 
budou proto fi rmy muset sáhnout po alternativních 
řešeních, ke kterým určitě patří automatizace. Jed-
nou z možností automatizace jsou výtahové a pá-
ternosterové systémy. Ty je možné do velké míry 
integrovat do stávajících procesů a úspora místa je 
okamžitá. S jejich pomocí je zároveň možné ušetřit 
až dvě třetiny pracovní síly, protože jsou eliminová-
ny neproduktivní pochůzky obsluhy a celkově její fy-
zická zátěž díky principu zboží k obsluze. Díky tomu 

Článek připravil Petr Neckař

může fi rma například vytvořit druhou směnu. Jak 
Blanka Lejsalová podotýká, automatizované systé-
my je také možné sdružit po dvou a více zařízeních 
tak, aby mohli být operátoři odděleni a dodržovali 
bezpečnou vzdálenost.

TRH OVLIVNIL COVID-19
Situace kolem onemocnění covid-19 jednoznačně 
ovlivnila poptávku po automatizaci intralogistiky. 
„Některá odvětví, na která má jen malý vliv, své 
projekty řeší dále. Automotive a na něm závislé 
fi rmy veškerou svou aktivitu v době koronakrize 
pozastavily. Jsou ale i fi rmy, které naopak své roz-
hodování urychlily, protože si uvědomily, jak moc 
jsou na lidské pracovní síle závislé. Takže se určitě 
nedá říci, že by současná situace měla pouze ploš-
ný negativní dopad,“ popisuje zkušenost z praxe 
Radek Panuš, obchodní manažer pro logistické 
systémy společnosti SSI Schäfer Systems Inter-
national. A jak situaci vnímá Jan Rindt, vedoucí 

Stále více se v intralogistických provo-
zech uplatňuje automatizace, což souvi-
sí s výhodami, které obnáší, a mnohdy již 
rozumnou, tedy akceptovatelnou dobou 
návratnosti investice. Přínosy automati-
zace je třeba posuzovat vždy v kontextu 
klíčových výkonových parametrů (KPI) 
jednotlivých procesů či technologií.

Automatizace zrychluje 
a zpřesňuje skladovací procesy.
FOTO: TMT
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praxe to jen potvrzuje. „Faktem je, že v některých 
situacích investoři nemají mnoho jiných alternativ, 
které by mohli zahrnout do svých úvah, a musejí se 
rozhodnout pro vyšší investici bez ohledu na delší 
návratnost. Takovými důvody mohou být např. pro-
storové možnosti nebo nevhodnost prostředí pro 
dlouhodobý pobyt obsluhy,“ upřesňuje Jan Rindt.

Na začátku každé investice se bude každopádně 
správný majitel ptát na její návratnost. „Nabízí se 
do návratnosti započítat hlav-
ně náklady na lidské zdroje, ale 
pokud to majitel udělá izolovaně, 
pro automatizaci se na českém 
nebo slovenském trhu rozhodne 
jen zřídka. Pracovní síla je tu re-
lativně levná, a návratnost inves-
tice tedy příliš dlouhá, než aby 
dávala smysl,“ podotýká Radek 
Panuš. Pokud se ale do inves-
tičního rozhodování zapojí i jiné, 
nefi nanční faktory, pak je to pozitivní směr pro po-
řízení automatizace. Takovými faktory mohou být 
například nedostatek kvalitních lidských zdrojů na 
trhu práce, výkony skladových technologií z pohle-
du rychlosti vychystávání, eliminace lidského fak-
toru apod. „Klíčovým faktorem pro rozhodování je 
rozumná návratnost investice. Většina výrobních 

obchodního oddělení společnosti Körber? „Došlo 
k pozastavení řady projektů ve všech fázích, tedy 
k omezení poptávek, pozastavení projektů v nabíd-
kové a dokonce i realizační fázi.“

POMÁHAJÍ SIMULAČNÍ MODELY
Když už se automatizuje, je zřejmé, že ekonomické 
přínosy automatizace intralogistiky nemusí spočí-
vat vždy pouze v úspoře přímých provozních nákla-
dů, tedy zejména pracovní síly, ale také například 
ve zlepšení KPI (př.: snížení chybovosti, zvýšení 
pružnosti reakce na změny nebo zkrácení pracov-
ního cyklu vedoucí ke zvýšení výkonnosti), které je 
zapotřebí rovněž fi nančně vyjádřit a porovnat s ne-
automatizovaným způsobem řešení daného pro-
cesu. „Při hodnocení různých variant řešení může 
významně pomoci vytvoření simulačního modelu 
logistického systému nebo jeho části,“ konstatuje 
Josef Černý, WMS konzultant a projektový manažer 
společnosti ICZ.

Náročnost integrace automatizace ovlivňuje do ur-
čité míry to, jaké technologie a od kolika různých 
dodavatelů jsou v řešení použity. Neméně důleži-
tá je však také schopnost systému řízení skladu 
(WMS) zajistit potřebnou návaznost jednotlivých 
operací (manuálních i automatických) v rámci da-
ného procesu a převzít tak roli systému řízení mate-
riálového toku (MFS). „Situaci komplikuje i různost 
způsobů komunikace, datových rozhraní vyžado-
vaných jednotlivými dodavateli automatizovaných 
technologií. Akceptace určitých standardů vytvoře-
ných například na základě vhodné integrační plat-
formy by věci rozhodně prospěla,“ míní Josef Černý.

ROLI HRAJE NÁVRATNOST INVESTICE
Kdy se automatizace intralogistiky vyplatí? „Au-
tomatizace skladování se fi rmě vyplatí v okamži-
ku, když se křivka nákladů na investiční kapitál 
a nižších provozních nákladů v součtu protne na 
časové ose s křivkou stávajících nákladů dříve, 
než je investorem defi novaná maximální návrat-
nost. Osobně jsem však zažil minimum investorů, 
kteří by se touto nebo podobnou formulací řídili,“ 
sděluje Jan Rindt. Doplňuje, že vhodnost či naopak 
nevhodnost automatizace skladování závisí v první 
řadě na standardizaci manipulačních jednotek, 
četnosti skladových pohybů a s tím související 
směnnosti provozu a výhledu stability těchto para-
metrů s ohledem na delší časový horizont v řádu 
pěti a více let. Z tohoto již vyplývá, že automatizace 
skladování se nejlépe uplatňuje v oblasti výroby 
spotřebního zboží, zejména potravin a nápojů, 
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s automatizací 
 intralogistiky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m

i logistických fi rem za rozumnou hranici považují 
návratnost do tří let,“ uvádí Aleš Hušek, logistics 
solutions manager společnosti Toyota Material 
Handling CZ. Připomíná, že automatizace je op-
timální pro pravidelně se opakující manipulační 
činnosti.

VÝROBNÍ MOŽNOSTI SE ZMĚNÍ
Jiří Vacek, vedoucí obchodního úseku společnos-
ti TMT, uvádí: „Není daleko doba, kdy inteligentní 
výroba, samoučící se technologie a robotika zá-
sadně změní výrobní možnosti. V návaznosti se 
jistě změní i požadavky na skladování a logistické 
operace. Bez ohledu na konečnou míru autono-
mie výrobních, skladovacích a logistických procesů 
bude snad mít člověk i nadále rozhodující úlohu.“ 
Lze předpokládat, že umělou inteligenci můžeme 
využít například k optimalizaci množství a typu 
skladových zásob, optimalizovat nákupní model 
zákazníků v čase, určit, kam co naskladnit ve 
skladu, jakou zvolit trasu k výdeji a distribuci, určit 
kritické časy pro naskladnění dalšího zboží. Určitě 
existují i další důvody, proč se o to snažit a umělou 
inteligenci využít.

„Umělá inteligence již nyní au-
tomatizaci ovlivňuje. Automaty 
pracují tak, jak jsme je naprogra-
movali, reagují na signály z nad-
řazených systémů. Stále jim ale 
chybí možnost řešit nenadálé 
nebo méně časté situace. Ty za 
ně musí řešit člověk. A proto při 
provozu systému musí být vždy 
přítomen člověk, většinou dispe-
čer,“ konstatuje Radek Panuš. 

Pokud by umělá inteligence dokázala řešit i tyto 
úkoly, o něco by se snížil počet pracovníků potřeb-
ných k provozu a zkrátila by se tím návratnost in-
vestice. Martin Koudelka, vedoucí marketingu spo-
lečnosti Jungheinrich (ČR), dodává: „Automat se 
něco naučí a to umí bezchybně opakovat 24 hodin 
denně sedm dní v týdnu. Jakmile po něm ale bu-
dete chtít neustále něco nového, budete ho pro-
gramovat a učit další úkoly, efektivita se vytrácí.“

BUDOUCNOST? VĚTŠÍ PROPOJENÍ!
Pokud nám pandemie koronaviru něco ukázala, 
tak to, že se musíme naučit rychle a fl exibilně rea-
govat na situaci. „Osobně vidím budoucnost intra-
logistiky ve vzájemném propojení výrobních, pro-
dejních a skladových systémů, které spolu budou 
komunikovat tak, aby výroba dokázala fl exibilně re-
agovat na požadavky ze strany prodeje. Zabránilo 
by se tak hromadění přebytečných zásob a plýtvání 
zdroji,“ je přesvědčena Blanka Lejsalová.

„Podcenit přípravu se 
nemusí vyplatit“

Při zavádění automatizace do skladových pro-
vozů je nezbytné počítat s tím, že nedostatečně 
provedená projektová příprava a posouzení všech 
možných variant řešení se velmi pravděpodobně 
projeví přinejmenším v delším čase potřebném ke 
zprovoznění celého systému a dosažení jeho oče-
kávaného výkonu, v horším případě v tom, že ke 
splnění očekávaných přínosů nedojde, zpravidla 
však ne vinou automatizace.

JOSEF ČERNÝ
WMS konzultant a projektový manažer

ICZ

„VĚTŠINA VÝROBNÍCH 
I LOGISTICKÝCH FIREM 
ZA ROZUMNOU HRANICI 

NÁVRATNOSTI INVESTICE 
POVAŽUJE TŘI ROKY.“

„S rozšířením internetu věcí budou ještě 
více optimalizovány materiálové toky“

 Vývoj směřuje k provozování automatizovaných skladů, ve kterých s trochou nad-
sázky bude moci být zhasnuto. S rozšířením internetu věcí budou optimalizovány 
materiálové toky, vznikne dokonalý přehled o stavu zásob a rozpracované výroby. 
Každý výrobek bude mít svoje virtuální dvojče. Manipulační technika bude řešena 
robotickými vozíky, které budou ještě dokonalejší v tom, že skupiny vozíků budou 
moci přijímat decentralizovaná rozhodnutí podle principů Průmyslu 4.0. Pro robo-
tické vozíky bude vyřešena většina dnešních výzev, jako je například víceúrovňové 
zakládání nebo navigace ve venkovním prostředí.

MARTIN PETŘÍK
vedoucí oddělení 

marketingu
Linde Material 

Handling Česká 
republika
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JASNÝM TRENDEM V INTRALOGISTICE 
JE AUTOMATIZACE SKLADOVÁNÍ

Pandemie koronaviru samozřejmě zasáhla výrob-
ce a dodavatele automatizovaných skladových 
systémů stejně jako téměř všechny výrobní fi rmy. 
Některé projekty se mírně posouvají, což je logic-
ké. „Předpokládáme, že mnohá opatření budou 
přetrvávat i po odeznění pandemie. Například zvý-
šený důraz na hygienu i tzv. social distancing, tedy 
nutnost dodržování bezpečné vzdálenosti, a to 
například i při práci ve skladu. Sklady plné nízkých 
regálů s minimálními uličkami mezi nimi pravděpo-
dobně nebudou do budoucna udržitelné,“ myslí si 
Blanka Lejsalová, specialistka marketingu společ-
nosti Kardex. Doplňuje, že ve snaze získat prostor 
budou proto fi rmy muset sáhnout po alternativních 
řešeních, ke kterým určitě patří automatizace. Jed-
nou z možností automatizace jsou výtahové a pá-
ternosterové systémy. Ty je možné do velké míry 
integrovat do stávajících procesů a úspora místa je 
okamžitá. S jejich pomocí je zároveň možné ušetřit 
až dvě třetiny pracovní síly, protože jsou eliminová-
ny neproduktivní pochůzky obsluhy a celkově její fy-
zická zátěž díky principu zboží k obsluze. Díky tomu 

Článek připravil Petr Neckař

může fi rma například vytvořit druhou směnu. Jak 
Blanka Lejsalová podotýká, automatizované systé-
my je také možné sdružit po dvou a více zařízeních 
tak, aby mohli být operátoři odděleni a dodržovali 
bezpečnou vzdálenost.

TRH OVLIVNIL COVID-19
Situace kolem onemocnění covid-19 jednoznačně 
ovlivnila poptávku po automatizaci intralogistiky. 
„Některá odvětví, na která má jen malý vliv, své 
projekty řeší dále. Automotive a na něm závislé 
fi rmy veškerou svou aktivitu v době koronakrize 
pozastavily. Jsou ale i fi rmy, které naopak své roz-
hodování urychlily, protože si uvědomily, jak moc 
jsou na lidské pracovní síle závislé. Takže se určitě 
nedá říci, že by současná situace měla pouze ploš-
ný negativní dopad,“ popisuje zkušenost z praxe 
Radek Panuš, obchodní manažer pro logistické 
systémy společnosti SSI Schäfer Systems Inter-
national. A jak situaci vnímá Jan Rindt, vedoucí 

Stále více se v intralogistických provo-
zech uplatňuje automatizace, což souvi-
sí s výhodami, které obnáší, a mnohdy již 
rozumnou, tedy akceptovatelnou dobou 
návratnosti investice. Přínosy automati-
zace je třeba posuzovat vždy v kontextu 
klíčových výkonových parametrů (KPI) 
jednotlivých procesů či technologií.

Automatizace zrychluje 
a zpřesňuje skladovací procesy.
FOTO: TMT
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Článek připravil Petr Neckař

Z reálných příkladů je zřejmé, že využití robotů 
v intralogistice a výrobě se vyplácí. Důvod? „Výkon 
robota, hlavně v sériové výrobě, je mnohonásobně 
vyšší než výkon člověka, pracuje nepřetržitě v reži-
mu 24/7 bez zásahu uživatele, dodržuje vysokou 
kvalitu výrobků, eliminuje lidskou chybu, je energe-
ticky úsporný a bezpečný,“ uvádí Jindřich Vaňous, 
country manager pro ČR a Slovensko společnosti 
Kuka. Doplňuje, že robotická automatizace má 
mnoho přínosů. Těmi hlavními jsou snížení provoz-
ních nákladů, zvýšení produktivity práce a kvality 
výroby a snadná realizovatelnost nasazeni ve stá-
vajícím i budoucím procesu. 

TECHNOLOGIE V CENTRU 
TRANSFORMACE
S využitím robotů se setkáváme 
v nejrůznějších skladových a výrob-
ních provozech, např. v automobilo-
vém průmyslu, hlavně pro svařovací 
a manipulační aplikace, setkáváme 
se s nimi také v lakovnách. Klíčovým slovem při 
zavádění robotizace v intralogistice a výrobě je 
fl exibilita. Ta se netýká jen technologií, ale celého 
organizačního rámce. Nicméně, technologie jsou 
v centru transformace. „Znamená to být rychlej-
ší nejen ve výrobě, ale v rámci celé organizace. 
Uplatnění robotů v této souvislosti přináší ulehčení 
fyzicky náročné práce zaměstnancům, úsporu lidí 

a možnost jejich převedení na jinou práci s vyšší 
přidanou hodnotou, větší výkonnost výroby, vyšší 
konkurenceschopnost a preciznost,“ specifi kuje 
Jindřich Vaňous.

PRŮZKUM: 
O MOBILNÍ ROBOTY ROSTE ZÁJEM
Ke slovu se dostávají také autonomní mobilní ro-
boti. Z průzkumu společnosti MiR mezi americký-
mi průmyslovými podniky je zřejmé, že v příštích 
dvou letech o automatizaci své interní logistiky 
s pomocí autonomních robotů uvažuje celkem 

78 % fi rem. Průzkum byl realizován 
mezi fi rmami z odvětví automotive, 
elektrotechniky, FMCG a 3PL logis-
tiky. „Podniky musejí udržet konku-
renceschopnost s využitím úspor 
času, redukcí nákladů a efektivněj-
ší reakcí na požadavky zákazníků. 
Průzkum prokázal, že tvrzení našich 
zákazníků o rychlém a efektivním 

způsobu automatizace vnitropodnikové přepravy 
odpovídají v případě AMR technologií realitě,“ říká 
Jesper Sonne Thimsen, obchodní ředitel MiR pro 
střední a východní Evropu. Potvrzuje, že nasaze-
ní autonomních robotů v intralogistice poskytuje 
významné obchodní přínosy, od optimalizace pra-
covních a provozních nákladů až po zvýšení pro-
duktivity, přesnosti dodacích termínů a efektivity.

Jaké máte zkušenosti 
s robotickou 
manipulací?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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ROBOTIZACE ZVYŠUJE PRODUKTIVITU 
I BEZPEČNOST VE SKLADECH A PŘI VÝROBĚ

„KLÍČOVÝM SLOVEM 
PŘI ZAVÁDĚNÍ 
ROBOTIZACE 

JE FLEXIBILITA.“

„Automatizace 
a robotizace: správný 

směr“

Trend automatizace a robotizace je jediný správný 
směr, který může být, protože mzdy v České re-
publice rostou. V okamžiku, kdy chceme být kon-
kurenceschopní, potřebujeme dělat kroky k tomu, 
abychom byli efektivní a nezůstali pozadu.

PETR KUCHYŇA
generální ředitel

Kiekert-CS

S roboty se v intralogis-
tice a ve výrobních pro-
cesech setkáváme stá-
le častěji. Vyvíjejí se, 
jsou stále dokonalejší, 
univerzální, čímž roste 
potenciál jejich využití. 
Dnes nahrazují lidskou 
práci nejen v průmyslu, 
ale i ve službách, dopra-
vě, zkrátka všude tam, 
kde se jedná o opako-
vané úkony, které by 
jinak musel dělat méně 
efektivní člověk.

FOTO: Petr Neckař
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CLOUD V INTRALOGISTICE 
A INTRALOGISTIKA V CLOUDU
Cloudové služby se využívají už nejen pro řešení typu elektronické výměny dat (EDI), ale stále častěji kupříkladu i pro komplexní 
pokrytí skladového hospodářství nebo plánování výroby. Pokročilý software v cloudu zpravidla disponuje otevřenými rozhraními, 
jež jsou připravena na snadné napojení dalších informačních systémů. To může pomoci k jednodušší a hlubší integraci napříč 
celým dodavatelským řetězcem.

Článek připravil David Čapek

FOTO: Cloud4com

„Cloudová řešení využívají 
nejlepší praxe z trhu“

 WMS v cloudu disponují rychlejším zavedením do provozu (s možností i spuštění 
na dálku a bezkontaktně), fl exibilitou (např. možnost obratem vypínat a zapínat 
využívané moduly, čímž se dají regulovat náklady), možností vzdáleného přístupu 
(obchodník na služební cestě může v reálném čase kontrolovat stav zboží na skladě 
a jeho pohyby z telefonu) či stálou aktuálností skladového systému, který je v pravi-
delných intervalech aktualizován, čímž má zákazník jistotu, že nepoužívá zastaralé 
řešení, ale naopak moderní řešení odrážející best practices z trhu. Nevýhodou je 
samozřejmě strach ze ztráty dat v cloudu, nicméně tento strach postupně slábne, 
jelikož si společnosti začínají uvědomovat, že zabezpečení vzdálených serverů je 
na vysoké úrovni, vlastníci těchto serverů do jejich zabezpečení investují vysoké 
fi nanční částky a provádějí pravidelné penetrační testy.

TOMÁŠ KORMAŇÁK
produktový manažer 
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O možnostech a výhodách, ale i případných úska-
lích cloudových řešení se v odborné veřejnosti 
diskutuje už řádku let. Na jedné straně jde o pří-
ležitost pro fi rmy využívat jen ty systémy, které ak-
tuálně opravdu potřebují (tedy bez nutnosti pořizo-
vat si a instalovat tzv. on-premise řešení spojené 
s prvotní investicí do softwaru i hardwaru a také 
nároky na interní IT oddělení). Na straně druhé 
se pak v souvislosti s cloudem zmiňuje například 
přetrvávající obava některých podniků z toho, že 
nemají „plnou“ kontrolu nad svými daty, nebo ri-
ziko nedostupnosti systému v případě výpadku 
internetového připojení.

NEJEN EFEKTIVNĚJŠÍ KOMUNIKACE
V intralogistice se uplatňují mimo jiné taková clou-
dová řešení, která urychlují, usnadňují a zefektiv-
ňují komunikaci, ať již uvnitř fi rmy nebo mezi jednot-
livými články dodavatelského řetězce. „Uvnitř fi rmy 
se jedná nejčastěji o úložiště dokumentů a nasta-
vená workfl ow schvalování nebo nákupů. U komu-
nikace s externími partnery se nejvíce setkáváme 
s EDI – elektronickou výměnou dat o dodávkách 
surovin nebo expedovaných výrobcích,“ přibližuje 
Přemysl Chodura, konzultant ve společnosti Logio. 
Díky své rychlosti a fl exibilitě dokáže EDI značně 

urychlit i výrobní cyklus a zpřesnit dopravní data. 
Uplatňuje se hlavně v automobilovém průmyslu, 
kde fi rmy pracují s logistickým procesem just in 
sequence. Dodavatelé v tomto konceptu zásobují 
komponenty nikoli sklad, ale přímo montážní linku, 
a to ve stanoveném pořadí, čase a množství. Hlavní 
předností je redukce skladovacích nákladů a kapi-
tálu vázaného v zásobách.

Nabídka cloudových řešení pro (interní) logistiku 
se neustále rozrůstá a s tím i rozličnost projektů. 
„Pokud se podíváme například na EDI, které je 
formou SaaS (software jako služba) poskytováno 
už řadu let, tak zde se jedná většinou o menší až 
střední projekty, což je mimo jiné i důvodem, proč 
si ho zákazníci pořizují z cloudu,“ poznamenává 
Jan Stočes, cloud & integration solutions director 
ve společnosti Aimtec. Podobná situace je také 
u yard managementu. Pomocí služby YMS (yard 
management system) může fi rma řídit nakládková 
a vykládková okna u jednotlivých skladů a ramp, 
a spedice si tak mohou zablokovat konkrétní slot 
tak, jak to znají u velkých fi rem. V poslední době 
se podle Jana Stočese dostávají do popředí i kom-
plexnější systémy jako WMS (warehouse manage-
ment system) nebo MES (manufacturing execution 
system), u nichž je možné do cloudu připojit i různá 
koncová zařízení, jako jsou čtečky nebo tiskárny.

„Právě WMS byly dlouho vnímány jako systém, 
který je nutné mít ‚doma‘, ale v poslední době stále 
více fi rem přichází na výhody cloudových řešení,“ 
potvrzuje Tomáš Kormaňák, produktový manažer 
LOKiA WMS ve společnosti GRiT. Výhodou cloudo-
vých řešení je zabezpečený provoz, který je odolný 
proti výpadkům a především ztrátě dat. V případě 
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WMS řešení jde o zásadní požadavek. „To, že z ně-
jakého důvodu nemůžete se systémem hodinu pra-
covat, není takový problém, jako když se ztratí data 
za jednu minutu. Tím, že je celý sklad řízen bezdo-
kladově a pracují v něm mnohdy desítky až stovky 
uživatelů, tak i za minutu udělají takové množství 
operací, které není jak restaurovat, kdyby došlo ke 
ztrátě dat. Proto jsou kladeny vysoké nároky na 

redundanci diskových úložišť,“ vysvětluje Miroslav 
Hampel, generální ředitel společnosti Kvados. Ří-
zený sklad v cloudu byl ještě před pár lety něco 
nepředstavitelného, nyní už je však realitou. Da-
niel Bičík, poradce pro digitální logistiku a výrobu 
ve společnosti SAP ČR, k tomu podotýká: „Řešení 
řízeného skladu ale není úplně pro každého, stejně 
jako řešení v cloudu. Vše je závislé na tom, kolik 
skladových pohybů zákazník má a jakou roli u něj 
řízený sklad hraje vzhledem k jeho podnikání. Ří-
zený sklad je možné použít pro společnosti, které 
chtějí maximální transparentnost skladu (včetně 
řízení lidských zdrojů) a jsou v režimu tzv. shippera. 
Stejně tak může být implementován u zákazníka, 
kde jsou pohyby materiálu a skladování jako tako-
vé hlavní obchodní činností.“ U těchto společností 
není výjimkou vysoký podíl automatizace.

I PRO MALÉ A STŘEDNÍ
Z hlediska zásobovací logistiky může být přínosem 
také možnost doporučeného optimálního nastave-
ní zásob na základě algoritmu systému. „Tedy jak 
často se materiál mění v poptávce, jak často je 
materiál používán v kusovnících a jak často je pro-
dáván. S tím je následně spojena změna v objedná-
vaném množství, kdy se má daný materiál objedná-
vat ne díky fi xním hodnotám nebo manuální změně 
disponenta materiálu, ale automaticky díky pomoci 
systému a taktéž v cloudu,“ dodává Daniel Bičík.

Cenová dostupnost cloudových řešení umožňuje 
využít funkce řízeného skladování i menším fi r-
mám, pro které je tradiční on-premise řešení příliš 
nákladné. „Dá se tedy očekávat významné rozšíře-
ní těchto služeb do segmentu malých a středních 
podniků, které tak budou moci opustit neefektiv-
ní fungování založené na papírech a know-how 
skladníků,“ nastiňuje Tomáš Kormaňák výhled do 
budoucna. Důvodem pro další rozšiřování těchto 
řešení je i snadnější integrovatelnost, se kterou se 
u cloudu počítá. „Ať už se jedná o různé mikro-
služby, zařízení, návazné moduly nebo integrace 
SaaS řešení mezi sebou. Toho využívají i zákazníci, 
kteří si stále častěji skládají svá řešení z jednotli-
vých menších systémů, které si pořídí jako službu, 
a když je nepotřebují, mohou je vypnout,“ popisuje 
Jan Stočes. Zásadním tématem bude také internet 
věcí (IoT) a zpracování dat z příslušných zařízení, 
jež se bude primárně odehrávat v cloudu.

„Zájem o cloudy poroste“

Budou vyhledávána především cloudová řeše-
ní s vysokou dostupností a zabezpečením proti 
ztrátě dat. Myslíme si, že pro tato řešení bude 
také růst poptávka po privátních cloudech, kdy 
je možné poskytnout podporu řešení i nad rámec 
čistě poskytnuté služby. Například ve spojení s do-
hledem nad provozem interní wi-fi  sítě ve skladu, 
napojením na dodavatele, B2B nebo B2C portály 
apod. Řada procesů se digitalizuje či automatizu-
je a o to více roste nutnost vysoké spolehlivosti 
běhu těchto komplexních systémů. V oblasti funk-
cionality bude dále růst potřeba integrace v rámci 
dodavatelského řetězce a vzájemného propojení 
logistiky na systémy dodavatelů a odběratelů. 
V samotném skladu pak bude čím dál intenzivnější 
téma automatizace, využití nástrojů umělé inteli-
gence nebo využívání hlasu pro řízení pracovníků.

MIROSLAV HAMPEL
generální ředitel

Kvados

hlavní partner speciálu:
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CLOUD V INTRALOGISTICE 
A INTRALOGISTIKA V CLOUDU
Cloudové služby se využívají už nejen pro řešení typu elektronické výměny dat (EDI), ale stále častěji kupříkladu i pro komplexní 
pokrytí skladového hospodářství nebo plánování výroby. Pokročilý software v cloudu zpravidla disponuje otevřenými rozhraními, 
jež jsou připravena na snadné napojení dalších informačních systémů. To může pomoci k jednodušší a hlubší integraci napříč 
celým dodavatelským řetězcem.

Článek připravil David Čapek

FOTO: Cloud4com

„Cloudová řešení využívají 
nejlepší praxe z trhu“

 WMS v cloudu disponují rychlejším zavedením do provozu (s možností i spuštění 
na dálku a bezkontaktně), fl exibilitou (např. možnost obratem vypínat a zapínat 
využívané moduly, čímž se dají regulovat náklady), možností vzdáleného přístupu 
(obchodník na služební cestě může v reálném čase kontrolovat stav zboží na skladě 
a jeho pohyby z telefonu) či stálou aktuálností skladového systému, který je v pravi-
delných intervalech aktualizován, čímž má zákazník jistotu, že nepoužívá zastaralé 
řešení, ale naopak moderní řešení odrážející best practices z trhu. Nevýhodou je 
samozřejmě strach ze ztráty dat v cloudu, nicméně tento strach postupně slábne, 
jelikož si společnosti začínají uvědomovat, že zabezpečení vzdálených serverů je 
na vysoké úrovni, vlastníci těchto serverů do jejich zabezpečení investují vysoké 
fi nanční částky a provádějí pravidelné penetrační testy.

TOMÁŠ KORMAŇÁK
produktový manažer 
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O možnostech a výhodách, ale i případných úska-
lích cloudových řešení se v odborné veřejnosti 
diskutuje už řádku let. Na jedné straně jde o pří-
ležitost pro fi rmy využívat jen ty systémy, které ak-
tuálně opravdu potřebují (tedy bez nutnosti pořizo-
vat si a instalovat tzv. on-premise řešení spojené 
s prvotní investicí do softwaru i hardwaru a také 
nároky na interní IT oddělení). Na straně druhé 
se pak v souvislosti s cloudem zmiňuje například 
přetrvávající obava některých podniků z toho, že 
nemají „plnou“ kontrolu nad svými daty, nebo ri-
ziko nedostupnosti systému v případě výpadku 
internetového připojení.

NEJEN EFEKTIVNĚJŠÍ KOMUNIKACE
V intralogistice se uplatňují mimo jiné taková clou-
dová řešení, která urychlují, usnadňují a zefektiv-
ňují komunikaci, ať již uvnitř fi rmy nebo mezi jednot-
livými články dodavatelského řetězce. „Uvnitř fi rmy 
se jedná nejčastěji o úložiště dokumentů a nasta-
vená workfl ow schvalování nebo nákupů. U komu-
nikace s externími partnery se nejvíce setkáváme 
s EDI – elektronickou výměnou dat o dodávkách 
surovin nebo expedovaných výrobcích,“ přibližuje 
Přemysl Chodura, konzultant ve společnosti Logio. 
Díky své rychlosti a fl exibilitě dokáže EDI značně 

urychlit i výrobní cyklus a zpřesnit dopravní data. 
Uplatňuje se hlavně v automobilovém průmyslu, 
kde fi rmy pracují s logistickým procesem just in 
sequence. Dodavatelé v tomto konceptu zásobují 
komponenty nikoli sklad, ale přímo montážní linku, 
a to ve stanoveném pořadí, čase a množství. Hlavní 
předností je redukce skladovacích nákladů a kapi-
tálu vázaného v zásobách.

Nabídka cloudových řešení pro (interní) logistiku 
se neustále rozrůstá a s tím i rozličnost projektů. 
„Pokud se podíváme například na EDI, které je 
formou SaaS (software jako služba) poskytováno 
už řadu let, tak zde se jedná většinou o menší až 
střední projekty, což je mimo jiné i důvodem, proč 
si ho zákazníci pořizují z cloudu,“ poznamenává 
Jan Stočes, cloud & integration solutions director 
ve společnosti Aimtec. Podobná situace je také 
u yard managementu. Pomocí služby YMS (yard 
management system) může fi rma řídit nakládková 
a vykládková okna u jednotlivých skladů a ramp, 
a spedice si tak mohou zablokovat konkrétní slot 
tak, jak to znají u velkých fi rem. V poslední době 
se podle Jana Stočese dostávají do popředí i kom-
plexnější systémy jako WMS (warehouse manage-
ment system) nebo MES (manufacturing execution 
system), u nichž je možné do cloudu připojit i různá 
koncová zařízení, jako jsou čtečky nebo tiskárny.

„Právě WMS byly dlouho vnímány jako systém, 
který je nutné mít ‚doma‘, ale v poslední době stále 
více fi rem přichází na výhody cloudových řešení,“ 
potvrzuje Tomáš Kormaňák, produktový manažer 
LOKiA WMS ve společnosti GRiT. Výhodou cloudo-
vých řešení je zabezpečený provoz, který je odolný 
proti výpadkům a především ztrátě dat. V případě 
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PPotvrzuje se zřetelné směřování ke snižování skla-
dových zásob a zvyšování rychlosti jejich obrátky. 
„Paralelně pokračuje také výrazný tlak zákazníků 
na zvýšení fl exibility v rychlosti dodávky, zvýšení 
frekvence dodávek a na zmenšování průměrné zá-
kaznické objednávky. To vytváří značný tlak a nové 
výzvy pro celý supply chain,“ komentuje vývoj Jan 
Chmela, CEE director of business analytics & 
acqui sition offi ce ve společnosti Hopi Holding. 
Proto je nezbytné efektivní a rychlé datové propo-
jení, neustálé zdokonalování a zlepšování systémů 
pro řízení skladů a jejich propojování se systémy 
řízení dopravních toků a s ostatními články dodava-
telského řetězce (dodavateli i odběrateli). „Řízení 
skladových zásob v Hopi řešíme pomocí vlastního 
WMS systému na platformě SAP s online monito-
ringem. Snažíme se, aby v každém okamžiku měly 
všechny klíčové body supply chainu dostatek in-
formací k efektivnímu a rychlému rozhodování,“ 
objasňuje Jan Chmela s tím, že společnost celý 
systém průběžně inovuje a optimalizuje.

IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST
Vzhledem k tomu, že v dnešní době chtějí mít pod-
niky prakticky bez výjimky zboží a zásoby co nej-
dříve a správně dodané, musí na to dodavatelské 
fi rmy umět reagovat. „Tyto fi rmy už pochopily, že 
nějaký způsob řízení zásob mít musí, aby přežily 
v silné konkurenci a dokázaly nabídnout ty nejlepší 
služby. Tyto služby se odvíjejí právě od toho, zda 

je fi rma schopna identifi kovat slabá místa v říze-
ní a dokáže je řešit vhodnými nástroji. Například 
je podstatný rozdíl, zda fi rma řídí zásoby pomocí 
plnohodnotného WMS systému nebo jen základ-
ním online skladem,“ upozorňuje Petr Kratochvíl, 
obchodní konzultant společnosti Kodys. Na význa-
mu také stále více nabývá snaha odbourat lidskou 
chybovost, případně nedostatek pracovní síly, a za-
vádět automatizaci.

Jak již bylo zmíněno, zásadní je, zda si je společ-
nost vědoma svých slabých míst a dokáže je iden-
tifi kovat. „Pokud fi rma není schopna tato slabá 
místa v řízení zásob najít, buď je nemá, což je 
dobře, nebo nemá dostatek zkušeností je objevit 
a netuší, jaká řešení na trhu jsou. Proto je vhodné 
přizvat do fi rmy někoho, kdo s nimi jejich proces 
projde a navede je na správnou cestu,“ pozname-
nává Petr Kratochvíl. Pomoci může v tomto směru 
například logistický audit.

ŘÍDIT ZÁSOBY SPRÁVNĚ VERSUS ŘÍZENÍ 
SPRÁVNÝCH ZÁSOB
„Většinou se věnujeme řešení důsledků, ale opo-
míjíme odstraňování příčin, proč vůbec máme 
takové skladové zásoby. Je obrovský rozdíl, jestli 
se řídí zásoby správně nebo řídíme správné zá-
soby,“ zdůrazňuje Venuše Dolejšová, která se 
ve společnosti manufactus zaměřuje na kanban 

NÁROKY NA EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ZÁSOB 
DYNAMICKY ROSTOU

Pokročilá řešení pro řízení skla-
dových zásob refl ektují vysoké 
požadavky na efektivitu i fl exibi-
litu. Klíčovou roli v daném ohle-

du hrají jak informační systémy pro řízení skladu (WMS), 
tak jejich propojení s dalšími systémy v dodavatelském 
řetězci a neméně podstatné jsou fungující datové toky.

Článek připravil David Čapek
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„Podpora operativního 
rozhodování 

v reálném čase“

Dnešním očekáváním zákazníků je dodání ihned 
a na kliknutí. Cestou k úspěchu i ekonomické 
udržitelnosti je vzájemná spolupráce, bezpapírové 
sdílení informací a propojování podnikových sys-
témů, které budou podporovat operativní rozhodo-
vání v reálném čase. Funkčním řešením je držení 
správných zásob, které jsme schopni velice rychle 
a pružně doplnit. Eliminování času potřebného na 
komunikaci a plánování nám pomůže dosáhnout 
přesnější a včasné informace o zákaznických 
spotřebách, na něž můžeme okamžitě reagovat 
s minimem potřebných zdrojů.

VENUŠE DOLEJŠOVÁ
kanban a logistické toky

manufactus

-
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a logistické toky. Jak uvádí dále, na základě jejích 
zkušeností i ze zákaznických projektů se opakova-
ně potvrzuje, že 4–6 % zásob se nikdy nepoužije 
a dalších zhruba 40 % tvoří „nadzásoba“. Ta při-
tom není nutná, pokud se zásoby a procesy řídí 
pomocí tahových principů s předáním informací 
v reálném čase.

V konečném důsledku to nezřídka znamená, že 
i plně robotizovaný a automatizovaný skladový 
systém je neefektivně přetěžován transakcemi 
a skladovými pohyby zbytečných zásob. „Plně 
automatizované sklady jsou velice nákladnou 
investicí, u které vidím největší přínos z pohledu 
standardizace práce a podpory navazujícím pro-
cesům,“ doplňuje Venuše Dolejšová. Minimalizací 
času potřebného pro zaskladnění a vyskladnění je 
možné zafi xovat rychlý průtok materiálu skladem, 
výrobou a distribucí.

UPLATŇUJE SE CELOSTNÍ PŘÍSTUP
Tváří v tvář rostoucím nárokům i výzvám dnešní 
doby sílí tlak na změnu základního principu řízení 
fi rem z pohledu spolupráce a prosperity jako celku. 
Jde o nový trend defi novaný jako „celostní logisti-
ka“, podotýká Venuše Dolejšová a uvedený pojem 
vysvětluje: „Doposud jsme vše rozdělovali do men-
ších snadno řiditelných bloků, plnících své menší 
cíle bez ohledu na prosperitu celku. Celostní logisti-
ka vyžaduje skutečnou spolupráci všech účastníků 
logistického toku jako jeden celistvý organismus 
fungující podle taktu spotřeb zákazníka.“

Vše začíná ve vývoji produktů, tj. jaké materiály 
a technologie bude fi rma potřebovat. „Už zde si 
komplikujeme život jejich budoucím zdrojováním 
a proti riziku kapacitních problémů nebo unikát-
nosti se raději pojistíme vysokou zásobou. Násle-
duje honba za nejnižší cenou komponent, která 
může zapříčinit objednávání ve velkém množství 
a na dlouhé vzdálenosti, které kvůli nepružnos-
ti a možné nekvalitě vyžadují další extra polštář 
zásob,“ dodává Venuše Dolejšová.

FOTO: Dachser

Cílem obchodního týmu je co nejvíce prodat a od-
hadnout i budoucí očekávání zákazníků. Větši-
na zákaznických objednávek je formou velkého 
prodeje s jednorázovým dodáním, kdy následuje 
jednorázová realizace prostřednictvím výroby a vy-
skladnění. „To je snad nejhorší kombinace, kdy 
dlouho kupíme zásoby hotových výrobků na skla-
dě, současně jsme si zablokovali výrobní kapacitu 
a stali jsme se nepružnými vůči jiným zákazníkům. 
Navíc jsme vytvořili obrovský tlak na dodávky kom-
ponentů, pro které si pro jistotu udržujeme také 
vyšší skladové zásoby,“ pokračuje Venuše Dolejšo-
vá. Při kombinaci těchto „individuálně úspěšných“ 
situací nemá oddělení logistiky jinou možnost než 
si najmout nebo rozšířit své sklady, které dovybaví 
nezbytnými zdroji.

Stávající logistické standardy jsou podle Venuše 
Dolejšové evolučně neudržitelné. V budoucnu 
bude nejdražší komoditou čas a pružnost reakce 
na změny zákaznických potřeb a trendů. Dnešní 
technologie a pokrytí internetem umožňují sdílení 
informací v reálném čase online. Bude docházet 
k propojování procesů mezi zákazníky a dodava-
teli, kteří budou spolupracovat na řízení společné 
zásoby a optimalizovat tento společný proces tak, 
aby zrychlili tok a minimalizovali potřebné zdroje.

„Snižování zásob a zrychlení obrátky“

Mezi hlavní trendy patří snižování skladových zásob a zrychlení obrátky zásob plynoucí z efektivnějšího řízení 
celého dodavatelského řetězce a v důsledku centralizace zásobování pro více regionů z jednoho místa. Dále 
pak těsnější datové propojení všech článků supply chainu umožňující online sledování, vyhodnocování, přizpů-
sobování a řízení všech jejich částí. A v neposlední řadě rovněž automatizace skladových pohybů.

JAN CHMELA
CEE director of business analytics & acquisition offi ce

Hopi Holding
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PPotvrzuje se zřetelné směřování ke snižování skla-
dových zásob a zvyšování rychlosti jejich obrátky. 
„Paralelně pokračuje také výrazný tlak zákazníků 
na zvýšení fl exibility v rychlosti dodávky, zvýšení 
frekvence dodávek a na zmenšování průměrné zá-
kaznické objednávky. To vytváří značný tlak a nové 
výzvy pro celý supply chain,“ komentuje vývoj Jan 
Chmela, CEE director of business analytics & 
acqui sition offi ce ve společnosti Hopi Holding. 
Proto je nezbytné efektivní a rychlé datové propo-
jení, neustálé zdokonalování a zlepšování systémů 
pro řízení skladů a jejich propojování se systémy 
řízení dopravních toků a s ostatními články dodava-
telského řetězce (dodavateli i odběrateli). „Řízení 
skladových zásob v Hopi řešíme pomocí vlastního 
WMS systému na platformě SAP s online monito-
ringem. Snažíme se, aby v každém okamžiku měly 
všechny klíčové body supply chainu dostatek in-
formací k efektivnímu a rychlému rozhodování,“ 
objasňuje Jan Chmela s tím, že společnost celý 
systém průběžně inovuje a optimalizuje.

IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST
Vzhledem k tomu, že v dnešní době chtějí mít pod-
niky prakticky bez výjimky zboží a zásoby co nej-
dříve a správně dodané, musí na to dodavatelské 
fi rmy umět reagovat. „Tyto fi rmy už pochopily, že 
nějaký způsob řízení zásob mít musí, aby přežily 
v silné konkurenci a dokázaly nabídnout ty nejlepší 
služby. Tyto služby se odvíjejí právě od toho, zda 

je fi rma schopna identifi kovat slabá místa v říze-
ní a dokáže je řešit vhodnými nástroji. Například 
je podstatný rozdíl, zda fi rma řídí zásoby pomocí 
plnohodnotného WMS systému nebo jen základ-
ním online skladem,“ upozorňuje Petr Kratochvíl, 
obchodní konzultant společnosti Kodys. Na význa-
mu také stále více nabývá snaha odbourat lidskou 
chybovost, případně nedostatek pracovní síly, a za-
vádět automatizaci.

Jak již bylo zmíněno, zásadní je, zda si je společ-
nost vědoma svých slabých míst a dokáže je iden-
tifi kovat. „Pokud fi rma není schopna tato slabá 
místa v řízení zásob najít, buď je nemá, což je 
dobře, nebo nemá dostatek zkušeností je objevit 
a netuší, jaká řešení na trhu jsou. Proto je vhodné 
přizvat do fi rmy někoho, kdo s nimi jejich proces 
projde a navede je na správnou cestu,“ pozname-
nává Petr Kratochvíl. Pomoci může v tomto směru 
například logistický audit.

ŘÍDIT ZÁSOBY SPRÁVNĚ VERSUS ŘÍZENÍ 
SPRÁVNÝCH ZÁSOB
„Většinou se věnujeme řešení důsledků, ale opo-
míjíme odstraňování příčin, proč vůbec máme 
takové skladové zásoby. Je obrovský rozdíl, jestli 
se řídí zásoby správně nebo řídíme správné zá-
soby,“ zdůrazňuje Venuše Dolejšová, která se 
ve společnosti manufactus zaměřuje na kanban 

NÁROKY NA EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ZÁSOB 
DYNAMICKY ROSTOU

Pokročilá řešení pro řízení skla-
dových zásob refl ektují vysoké 
požadavky na efektivitu i fl exibi-
litu. Klíčovou roli v daném ohle-

du hrají jak informační systémy pro řízení skladu (WMS), 
tak jejich propojení s dalšími systémy v dodavatelském 
řetězci a neméně podstatné jsou fungující datové toky.

Článek připravil David Čapek
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To se však často neděje. Velkým problémem v rám-
ci big dat je především datová kvalita, upozorňu-
je Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve 
společnosti Gebrüder Weiss, a pokračuje: „Pokud 
jsou vstupní data nesprávná, nepomůže s tím 
žádný algoritmus. V případě mnoha projektů vy-
užívajících big data je také stále zapotřebí velké 
množství času i zdrojů k jejich žádoucí přípravě.“ 
Aby bylo možné v odvětví logistiky a přepravy tyto 
technologie v širším měřítku využívat, je nezbytné 
tento problém vyřešit.

DOPADY PANDEMIE: 
PROGRES, NEBO STAGNACE?
Současná pandemie onemocnění covid-19 má 
zásadní vliv na fungování dodavatelských řetězců. 
A pochopitelně také na oblast big dat. Bude to v ko-
nečném důsledku znamenat další posun v jejich 
využívání, nebo se vývoj v dané sféře naopak může 
zpomalit? Zmíněná koronakrize s sebou přinesla 
nová data, s nimiž bude patrně zapotřebí v bu-
doucím plánování logistiky počítat. „Jde například 
o přelévání poměru nákupů mezi kamennými ob-
chody podle stavu epidemie v jednotlivých státech 
či dokonce městech. Tedy big data a zejména jejich 
analýza a správná interpretace budou pro fl exibilní 
a chcete-li ‚chytrou‘ logistiku do budoucna velmi 
důležitá,“ domnívá se Dalibor Ondra.

MMnohé se ale v poslední době mění a zájem o pří-
slušné technologie se kromě fi nančnictví a ban-
kovnictví zvyšuje i v „tradičním“ průmyslu a sa-
mozřejmě v logistice. Manažeři fi rem si dnes již 
nezřídka uvědomují, že na řešení náročných výzev 
je zapotřebí komplexní pohled s využitím pokroči-
lých algoritmů. Takzvaná big data a veškeré sou-
visející systémy nabývají na významu. Pomáhají 
mimo jiné k optimalizaci tras, efektivnímu využití 
kapacit nebo účinnější predikci chování zákazníků 
či poptávky po službách.

DĚLAT TO, CO DÁVÁ SMYSL
Analyzovat obrovská množství dat a najít v nich to, 
co dává smysl a může fi rmě pomoci v její činnosti, 
není snadné. „Jisté je, že to za to stojí. Správné 
vyhodnocení posbíraných dat může podstatně po-
moci zvýšit efektivitu, ušetřit náklady a jednoduše 
řečeno dělat věci tak, aby dávaly smysl,“ pozname-
nává Martin Plajner, datový analytik ve společnosti 
Logio. Zaměřit se na big data znamená vyhodnotit 
celý řetězec, od zákazníků po dodavatele, a sle-
dovat, co se v jednotlivých článcích řetězce děje.

„Big data pomohou propojit transakce z mnoha da-
tových zdrojů a díky pokročilým analytickým nástro-
jům pak vysledovat jinak skryté souvislosti a tren-
dy. Lze je také využít k modelování a predikci,“ 

BIG DATA PŘISPÍVAJÍ 
K EFEKTIVNÍMU ŘÍZENÍ 

DODAVATELSKÉHO 
ŘETĚZCE

vysvětluje Dalibor Ondra, který má ve společnosti 
DHL Supply Chain na starosti zavádění technologií 
ve střední a východní Evropě. Uvedená fi rma nyní 
nasazuje nástroje pro efektivní plánování zdrojů 
využívající historická data transakcí ze skladového 
systému, a to za několik let zpětně. Tato data jsou 
prostřednictvím algoritmů využívajících machine 
learning neboli strojové učení porovnávána s pre-
dikcemi objemového toku od zákazníků a dalšími 
parametry, např. vývojem počasí, které výrazně 
ovlivňuje chování zákazníků při nákupu oblečení, 
hobby či sportovního vybavení. Výsledkem pak je 
efektivnější využití lidských i technických zdrojů.

KONTINUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 
A VYHODNOCOVÁNÍ
K zásadním aspektům práce s big daty v rámci do-
davatelského řetězce patří okamžitá dostupnost 
přehledných reportů a zpráv napříč všemi oddě-
leními. Martin Plajner k tomu podotýká: „Je nutné 
zajistit, aby se data zpracovávala a vyhodnocovala 
kontinuálně a všichni tak měli okamžitý a stejný 
přehled, co se děje. Poté je možné vše správně 
řídit. Například ve chvíli, kdy dojde k nečekaně vel-
ké objednávce s krátkým termínem dodání, musí 
okamžitě reagovat výroba, na výrobu zase nákup 
materiálu.“ Při správném vyhodnocování big dat 
z historie ví fi rma přesně, co se má udělat.

Při sběru dat a zejména pak 
při důsledném vyhodnocení 
lze přispět ke snížení zátěže 
životního prostředí. Týká 
se to například plánování 
přeprav a jejich vytížení 
nebo kurýrních služeb.

Reálný či potenciální přínos zpracování obrovských 
objemů dat, která generují fi rmy a jejich dodavatel-
ské řetězce, je nezměrný. Ovšem dosud zdaleka ne 
naplněný. Jak uvádějí výzkumy analytických spo-
lečností jako Gartner, zhruba 70 až 90 % existují-
cích dat neumějí průmyslové podniky využít.

Článek připravil David Čapek

„Odhalování skrytých souvislostí“

Jedním z příkladů využití big dat je hledání podobnosti mezi zákazníky a jimi 
odebíranými produkty. V případě mezinárodní společnosti často dochází k si-
tuaci, která není přehledná. Jednotlivé regiony mají lehce odlišné produkty nebo 
jejich názvy a každý má své vlastní zákazníky. Úlohou práce s těmito daty je tak 
např. hledání podobnosti, kde vyjdeme z výrobního předpisu produktu a násled-
ně shlukujeme zákazníky s podobným odebíraným portfoliem. Toto cvičení nám 
umožní identifi kovat potenciál doplňkového prodeje jednotlivým zákazníkům.MARTIN PLAJNER

datový analytik, Logio
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„V odvětví logistiky a přepravy je stále ještě mnoho 
oblastí, k jejichž zlepšení by právě big data mohla 
pomoci. Segment logistiky je silně zaměřen na co 
největší efektivitu, proto další roz-
voj v této oblasti bude jistě i nadále 
pokračovat,“ očekává Jan Kodada. 
V blízké budoucnosti podle něj uvi-
díme pravděpodobně ještě širší 
užití big dat v oblasti optimalizace, 
předpovídání a machine learning 
algoritmů.

Uzavřením hranic, k němuž došlo 
v souvislosti s opatřeními proti ší-
ření koronaviru, dramaticky ubyly 
lidské kapacity pro mnoho činností. „Poslední roky 
se v řadě oborů zásadně prosazuje automatizace. 
Už nyní vnímáme extrémní tlak u výrobců a distri-
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vyhodnocování 
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dat ve fi rmách?
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a jdou fyzicky data získávat. Nemusíte kvůli tomu 
být v kanceláři a vystavovat se riziku, protože vše 
jde na dálku. Samozřejmě pouze za předpokladu 
využití big datových konceptů získání, zpracování 
a prezentace dat,“ dodává Martin Plajner.

„Digitální otisk reality“

Logistika a dodavatelský řetězec nejsou pou-
ze pohyb zboží, je to také tok informací. Data 
mají proto v našem odvětví podstatnou roli. 
Můžeme se na ně dívat jako na digitální repre-
zentaci fyzického světa. Aplikování postupů 
zahrnujících big data napomáhá k dosažení 
větší transparentnosti v dodavatelském ře-
tězci, například prostřednictvím monitorování 
procesu v reálném čase. Umožňuje to opti-
malizovat trasy, správně využít kapacity, lépe 
předpovídat chování zákazníků a poptávku po 
službách. Data se navíc v dnešní době využívají 
pro machine learning (strojové učení), a to tak, 
aby zaměstnancům pomohla zvýšit kvalitu pro-
vozních rozhodnutí.

JAN KODADA
ředitel obchodu a marketingu, prokurista

Gebrüder Weiss

INZERCE
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butorů na razantní posuny ve snížení nároků na 
lidskou práci. To se bez využití ‚velkých dat‘ neobe-
jde,“ konstatuje Martin Plajner. Kapacity fi rem do-

dávajících automatizaci do odvětví 
logistiky však nejsou „nafukovací“ 
a dá se očekávat výrazný nárůst 
poptávky po jejich práci.

Dalším aspektem, na který korona-
virová situace poukazuje, je výhod-
nost automatizace i v oblasti práce 
s daty a datovým tokem. Firmy, jež 
mají kvalitně zpracovaný proces 
sběru dat a reportingu, získávají vý-
razný náskok. „Bavíme se o rozdí-

lu, kdy jste schopni sledovat průchod zboží, výroby, 
zaměstnanců nebo techniky vzdáleně a online. Ne-
musíte tak spoléhat na lidi, kteří přijdou do práce 

„BIG DATA PROPOJÍ 
TRANSAKCE Z DATOVÝCH 

ZDROJŮ A POKROČILÉ 
ALGORITMY ODHALÍ 

SKRYTÉ SOUVISLOSTI 
A TRENDY.“

Informační technologie

To se však často neděje. Velkým problémem v rám-
ci big dat je především datová kvalita, upozorňu-
je Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve 
společnosti Gebrüder Weiss, a pokračuje: „Pokud 
jsou vstupní data nesprávná, nepomůže s tím 
žádný algoritmus. V případě mnoha projektů vy-
užívajících big data je také stále zapotřebí velké 
množství času i zdrojů k jejich žádoucí přípravě.“ 
Aby bylo možné v odvětví logistiky a přepravy tyto 
technologie v širším měřítku využívat, je nezbytné 
tento problém vyřešit.

DOPADY PANDEMIE: 
PROGRES, NEBO STAGNACE?
Současná pandemie onemocnění covid-19 má 
zásadní vliv na fungování dodavatelských řetězců. 
A pochopitelně také na oblast big dat. Bude to v ko-
nečném důsledku znamenat další posun v jejich 
využívání, nebo se vývoj v dané sféře naopak může 
zpomalit? Zmíněná koronakrize s sebou přinesla 
nová data, s nimiž bude patrně zapotřebí v bu-
doucím plánování logistiky počítat. „Jde například 
o přelévání poměru nákupů mezi kamennými ob-
chody podle stavu epidemie v jednotlivých státech 
či dokonce městech. Tedy big data a zejména jejich 
analýza a správná interpretace budou pro fl exibilní 
a chcete-li ‚chytrou‘ logistiku do budoucna velmi 
důležitá,“ domnívá se Dalibor Ondra.

MMnohé se ale v poslední době mění a zájem o pří-
slušné technologie se kromě fi nančnictví a ban-
kovnictví zvyšuje i v „tradičním“ průmyslu a sa-
mozřejmě v logistice. Manažeři fi rem si dnes již 
nezřídka uvědomují, že na řešení náročných výzev 
je zapotřebí komplexní pohled s využitím pokroči-
lých algoritmů. Takzvaná big data a veškeré sou-
visející systémy nabývají na významu. Pomáhají 
mimo jiné k optimalizaci tras, efektivnímu využití 
kapacit nebo účinnější predikci chování zákazníků 
či poptávky po službách.

DĚLAT TO, CO DÁVÁ SMYSL
Analyzovat obrovská množství dat a najít v nich to, 
co dává smysl a může fi rmě pomoci v její činnosti, 
není snadné. „Jisté je, že to za to stojí. Správné 
vyhodnocení posbíraných dat může podstatně po-
moci zvýšit efektivitu, ušetřit náklady a jednoduše 
řečeno dělat věci tak, aby dávaly smysl,“ pozname-
nává Martin Plajner, datový analytik ve společnosti 
Logio. Zaměřit se na big data znamená vyhodnotit 
celý řetězec, od zákazníků po dodavatele, a sle-
dovat, co se v jednotlivých článcích řetězce děje.

„Big data pomohou propojit transakce z mnoha da-
tových zdrojů a díky pokročilým analytickým nástro-
jům pak vysledovat jinak skryté souvislosti a tren-
dy. Lze je také využít k modelování a predikci,“ 

BIG DATA PŘISPÍVAJÍ 
K EFEKTIVNÍMU ŘÍZENÍ 

DODAVATELSKÉHO 
ŘETĚZCE

vysvětluje Dalibor Ondra, který má ve společnosti 
DHL Supply Chain na starosti zavádění technologií 
ve střední a východní Evropě. Uvedená fi rma nyní 
nasazuje nástroje pro efektivní plánování zdrojů 
využívající historická data transakcí ze skladového 
systému, a to za několik let zpětně. Tato data jsou 
prostřednictvím algoritmů využívajících machine 
learning neboli strojové učení porovnávána s pre-
dikcemi objemového toku od zákazníků a dalšími 
parametry, např. vývojem počasí, které výrazně 
ovlivňuje chování zákazníků při nákupu oblečení, 
hobby či sportovního vybavení. Výsledkem pak je 
efektivnější využití lidských i technických zdrojů.

KONTINUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 
A VYHODNOCOVÁNÍ
K zásadním aspektům práce s big daty v rámci do-
davatelského řetězce patří okamžitá dostupnost 
přehledných reportů a zpráv napříč všemi oddě-
leními. Martin Plajner k tomu podotýká: „Je nutné 
zajistit, aby se data zpracovávala a vyhodnocovala 
kontinuálně a všichni tak měli okamžitý a stejný 
přehled, co se děje. Poté je možné vše správně 
řídit. Například ve chvíli, kdy dojde k nečekaně vel-
ké objednávce s krátkým termínem dodání, musí 
okamžitě reagovat výroba, na výrobu zase nákup 
materiálu.“ Při správném vyhodnocování big dat 
z historie ví fi rma přesně, co se má udělat.

Při sběru dat a zejména pak 
při důsledném vyhodnocení 
lze přispět ke snížení zátěže 
životního prostředí. Týká 
se to například plánování 
přeprav a jejich vytížení 
nebo kurýrních služeb.

Reálný či potenciální přínos zpracování obrovských 
objemů dat, která generují fi rmy a jejich dodavatel-
ské řetězce, je nezměrný. Ovšem dosud zdaleka ne 
naplněný. Jak uvádějí výzkumy analytických spo-
lečností jako Gartner, zhruba 70 až 90 % existují-
cích dat neumějí průmyslové podniky využít.

Článek připravil David Čapek

„Odhalování skrytých souvislostí“

Jedním z příkladů využití big dat je hledání podobnosti mezi zákazníky a jimi 
odebíranými produkty. V případě mezinárodní společnosti často dochází k si-
tuaci, která není přehledná. Jednotlivé regiony mají lehce odlišné produkty nebo 
jejich názvy a každý má své vlastní zákazníky. Úlohou práce s těmito daty je tak 
např. hledání podobnosti, kde vyjdeme z výrobního předpisu produktu a násled-
ně shlukujeme zákazníky s podobným odebíraným portfoliem. Toto cvičení nám 
umožní identifi kovat potenciál doplňkového prodeje jednotlivým zákazníkům.MARTIN PLAJNER

datový analytik, Logio
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D2

BRNO

HUSTOPEČE  Strategic location next 
to the D2 motorway (EXIT 25)

  A-Class buildings zoned for light industry, 
warehousing/storage and production

  Built-to-suit development opportunity 

  Public transportation at walking distance of the site

TOTAL LETTABLE AREA 
FOR BUILT-TO-SUIT  

32 600 sqm
DELIVERY TIME 

6–8 months

Lighting
LED

Column grid
12 x 24 m

Clear height
10 m

Floor loading capacity 
5 t/sqm

Laurent Jechoux, Business Director
E: laurent.jechoux@contera.cz
M: +420 724 852 820
www.contera.cz
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Obaly

PPodle Asociace českého papírenského průmyslu 
by současná krize mohla trh s obaly v tuzemsku 
i celosvětově ovlivnit pozitivně. Během krize získaly 
asociace a celé papírenské odvětví na vážnosti, 
oddíl CZ – NACE 17 byl totiž vládou uznán jako 
klíčový (nemluvě o tom, že papírny fungovaly více-
méně bez problémů i v čase nedostatku sběrového 
papíru). Pro připomenutí uveďme, co do „sedm-
náctky“ náleží – výroba buničiny, papírů a lepenek 
a produkce výrobků z papírů a lepenek. „Kromě ji-
ného to znamená, že papírenským průmyslem jsou 
i výrobci vlnité lepenky i obalů z vlnitých lepenek, 
výrobci hygienických produktů, ale také tiskárny 
(jinak patří do CZ – NACE 18, jenž ale není uznán 
jako klíčový obor), kteří vyrábějí skládačky, etikety 
či potištěné balicí papíry bez ohledu na použitou 
tiskovou technologii,“ připomíná Miloš Lešikar 
z Asociace českého papírenského průmyslu.

KRIZE PROVĚŘILA 
OCHRANNÉ FUNKCE OBALU
Během krize se ukázalo, že u obalů je nejdůle-
žitější zabezpečení ochranných funkcí a snadné 
manipulovatelnosti. „Otázka luxusního potisku 
a náročného zušlechťování je až podružná,“ míní 
Miloš Lešikar. Je zřejmé, že když zákazníci zboží 
potřebují „stůj co stůj“, kritéria náročného designu 

opomíjejí. „U e-commerce si pak zákazníci vybírají 
přímo příslušné zboží (buď ve spotřebitelském ba-
lení, ale častěji tak, jak je – nebalené) a vlastně 
ani nevědí, jak a v čem jim nakonec domů přijde 
zabalené,“ říká Miloš Lešikar.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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Bude zajímavé sledovat, co 
covid-19 udělá s tlakem na 
udržitelnost v obalovém 
průmyslu. Během koronakrize se 
ukázalo, jak důležitá je prioritní 
funkce obalu. Totiž ochrana zboží.

20 LE
T
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KORONAKRIZE POSÍLILA VNÍMÁNÍ 
OCHRANNÝCH FUNKCÍ OBALU

„E-commerce fandí 
jednoduchým obalům“

V e-commerce postrádá smysl náročně kon-
struovaný a vícebarevně potištěný drahý 
obal pro televize, telefony či laptopy. Obor 
e-commerce významně posílil, což znamená 
i nástup jednoduchých přepravních obalů 
z  vlnité lepenky. Tento trend bude na vzestu-
pu i nadále.

MILOŠ LEŠIKAR
Asociace českého 

papírenského 
průmyslu

Od začátku letošního roku se svět pro-
měnil. Pandemie spojená s novým typem 
koronaviru zasáhla – většinou negativně 
– mnoho ekonomických odvětví a oborů. 
Jak si stojí český obalový průmysl?
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Z hlediska dlouhodobých dopadů koronavirové 
epidemie na výrobu z papíru lze čekat zvyšová-
ní podílu jednodušších a méně zušlechtěných 
obalů. To by pak sekundárně a za předpokladu 
řádného třídění a recyklace mohlo vést k vyšší 
udržitelnosti. „Díky dostatku obalů, ale i dalších 
papírenských výrobků na trhu se daří zajišťo-
vat i dostatek sběrového papíru potřebného na 
udržení výroby recyklovaných papírů a lepenek,“ 
dodává Miloš Lešikar. Zajímavé bude také zno-
vunastartování v automotive a jeho poptávka po 
udržitelných obalových řešeních, mezi která se 
papír počítá.

HLEDAT NOVÉ MOŽNOSTI 
A IMPROVIZOVAT
Významným obalovým ma-
teriálem je plast. V prvních 
dnech koronavirové krize bylo 
pro výrobce i odběratele oba-
lových plastů problematické, 
že se uzavřely hranice. Podle 
Plastikářského klastru přibliž-
ně 35–45 % zdejší produkce směřuje na export. 
Následoval tedy pokles na vstupech i výstupech. 
Podle Davida Hausnera z Plastikářského klastru 
bude ale otázkou pouze týdnů, než se vše vrátí 
do normálních kolejí z hlediska dostupnosti suro-
viny: „Polymery – granuláty – s určitými obtížemi 
dostupné jsou a na výstupu jen krátkodobě po-
klesly některé objednávky od fi nálních zákazníků, 
obalářů. U jiných naopak vzrostly, což souviselo 
například se zvýšenou spotřebou potravin a ba-
lených nápojů v úvodu pandemie.“

I David Hausner nachází v koronavirové krizi ně-
které kladné aspekty: „Pozitivní je, že v dobách 
celospolečenských a ekonomických abnormalit 
se české fi rmy vždy začnou chovat stejně jako 
čeští občané – začnou více přemýšlet, improvi-
zovat, hledat nové možnosti, řešení a uplatnění. 
Tak tomu bylo i v období let 2008–2010. A to je 
dobrý základ pro inovace a zlepšování pozice na 
trhu.“ Podle něj je nutné se obrátit na ty „správ-
né“ trhy a cílové skupiny, protože Česko je malým 
hřištěm. „Je třeba umět zaujmout širší okolí, ale 
tomu zřejmě budou bránit tendence určitého za-
pouzdřování národních ekonomik a jejich snahy 
o soběstačnost,“ domnívá se David Hausner.

VÝPADEK V AUTOMOTIVE NAHRADIL 
PRODEJ ONLINE
Výrobci vlnité lepenky, kteří nebyli zcela odkázáni 
na automotive, vyšli z koronakrize poměrně bez 
šrámů. Více než 60 % vlnité a hladké lepenky se 
využívá pro balení a transport potravin, nápojů, 
léků a hygienického zboží. „Tato odvětví v sou-
časné krizi nezaznamenala pokles výroby, mnoh-
dy je to spíše naopak,“ říká Walo Hinterberger, 
předseda Svazu výrobců vlnitých lepenek, a do-
dává: „Jednotlivé závody nebo členové SVVL, již 
dodávají podstatný podíl výroby automobilovému 
nebo nábytkářskému průmyslu, však pocítili větší 
pokles.“ Pozitivní efekt na obaly z vlnité lepenky 
má podle předsedy SVVL už zmiňovaný online 
obchod.

V průběhu celé krize byly papír a lepenka jako 
hlavní surovina dostatečně dostupné, import 
papíru se občas opozdil jen při transportu přes 
hranice. „Nahoru letěly ceny barev, protože eta-
nol nutný pro produkci barev směřoval primárně 
do výroby dezinfekčních prostředků,“ vysvětluje 
Walo Hinterberger. Další komplikace souvisela 
s údržbou. Servisní a instalační technici z do-
davatelských fi rem nemohli přenocovat v loka-
litách závodů, kde pracovali, protože hotely za-
vřely (zpočátku nesměli do země ani zahraniční 
pracovníci).

Koronavirová pandemie zesílila vnímání obalu 
v kontextu jeho ochranných funkcí. „Materiály, 
které byly ještě nedávno na černé listině, jsou 
nyní denní součástí našich životů. Je tedy vidět, 
že ochrana zdraví má významný vliv na obalový 
průmysl,“ říká Iva Werbynská, ředitelka Obalové-
ho institutu SYBA, a dodává: „S tím souvisí i ná-
stup nových technologií, nových způsobů chová-

ní a inovací. Vše přichází ve 
zrychleném tempu, jelikož si-
tuace se mění stejně jako po-
žadavky. Na významu nabývá 
lokální trh a lokálnost v rámci 
celého dodavatelského řetěz-
ce.“ Do budoucna bude důle-
žité, aby fi rmy nepolevily v in-
vesticích a inovacích, jež jsou 

nejen tahounem ekonomické prosperity, ale také 
prostředkem pro vylepšování funkčních vlastnos-
tí obalů. Stejně tak zásadní bude pokračování 
trendu udržitelnosti, a to i za předpokladu, že 
se sníží prodeje a zisky. V neposlední řadě bude 
důležité, aby se v čase nastupující ekonomické 
recese či krize výrobci dokázali vyrovnat s přísněj-
šími legislativními nároky.

„Udržitelnost ve 
znamení vlnité 

lepenky“

Obaly z vlnité lepenky jsou z 80 a více pro-
cent vyrobeny z recyklovaného papíru a jsou 
samy plně recyklovatelné. Není jiný materiál, 
pro který je míra sběru pro recyklaci vyšší. 
I když v nejhorším případě skončí papír nebo 
papírový obal na skládce, rozpadá se během 
krátké doby, protože jde o přírodní produkt.

WALO HINTERBERGER
předseda

Svaz výrobců vlnitých lepenek

Jak krize 
poznamenala 
vaše obalové 

hospodářství?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

„VÝROBCI LEPENKY, KTEŘÍ 
NEBYLI ODKÁZÁNI NA 

AUTOMOTIVE, VYŠLI Z KRIZE 
POMĚRNĚ BEZ ŠRÁMŮ.“

O
ri

gi
n

ál
n

í 
kr

ea
ti

vn
í 

ře
še

n
í 

vy
tv

oř
il

i

KULTOVNÍ KNIHA – 100% UŽITEČNÁ

FORMACE 48 
MANIPULAČNÍCH 

VOZÍKŮ NA PŘESUN 
DINOSAURA.

ALE 
KDE LZE 

TOHLE 

NAJÍT?

OBJEDNEJTE SI 

I VY SVŮJ VÝTISK NA: 

WWW.SLBOOK.CZ

NOVÉ VYDÁNÍ 2020!

1165-19_SLBOOK_CZ_autoinz_do_SLCZ_80x340_V2.indd   1 09.12.19   17:37

IN
ZE

R
C

E

Obaly

PPodle Asociace českého papírenského průmyslu 
by současná krize mohla trh s obaly v tuzemsku 
i celosvětově ovlivnit pozitivně. Během krize získaly 
asociace a celé papírenské odvětví na vážnosti, 
oddíl CZ – NACE 17 byl totiž vládou uznán jako 
klíčový (nemluvě o tom, že papírny fungovaly více-
méně bez problémů i v čase nedostatku sběrového 
papíru). Pro připomenutí uveďme, co do „sedm-
náctky“ náleží – výroba buničiny, papírů a lepenek 
a produkce výrobků z papírů a lepenek. „Kromě ji-
ného to znamená, že papírenským průmyslem jsou 
i výrobci vlnité lepenky i obalů z vlnitých lepenek, 
výrobci hygienických produktů, ale také tiskárny 
(jinak patří do CZ – NACE 18, jenž ale není uznán 
jako klíčový obor), kteří vyrábějí skládačky, etikety 
či potištěné balicí papíry bez ohledu na použitou 
tiskovou technologii,“ připomíná Miloš Lešikar 
z Asociace českého papírenského průmyslu.

KRIZE PROVĚŘILA 
OCHRANNÉ FUNKCE OBALU
Během krize se ukázalo, že u obalů je nejdůle-
žitější zabezpečení ochranných funkcí a snadné 
manipulovatelnosti. „Otázka luxusního potisku 
a náročného zušlechťování je až podružná,“ míní 
Miloš Lešikar. Je zřejmé, že když zákazníci zboží 
potřebují „stůj co stůj“, kritéria náročného designu 

opomíjejí. „U e-commerce si pak zákazníci vybírají 
přímo příslušné zboží (buď ve spotřebitelském ba-
lení, ale častěji tak, jak je – nebalené) a vlastně 
ani nevědí, jak a v čem jim nakonec domů přijde 
zabalené,“ říká Miloš Lešikar.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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Bude zajímavé sledovat, co 
covid-19 udělá s tlakem na 
udržitelnost v obalovém 
průmyslu. Během koronakrize se 
ukázalo, jak důležitá je prioritní 
funkce obalu. Totiž ochrana zboží.
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KORONAKRIZE POSÍLILA VNÍMÁNÍ 
OCHRANNÝCH FUNKCÍ OBALU

„E-commerce fandí 
jednoduchým obalům“

V e-commerce postrádá smysl náročně kon-
struovaný a vícebarevně potištěný drahý 
obal pro televize, telefony či laptopy. Obor 
e-commerce významně posílil, což znamená 
i nástup jednoduchých přepravních obalů 
z  vlnité lepenky. Tento trend bude na vzestu-
pu i nadále.

MILOŠ LEŠIKAR
Asociace českého 

papírenského 
průmyslu

Od začátku letošního roku se svět pro-
měnil. Pandemie spojená s novým typem 
koronaviru zasáhla – většinou negativně 
– mnoho ekonomických odvětví a oborů. 
Jak si stojí český obalový průmysl?
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DÍKY OUTSOURCINGU 
LOGISTIKY OPTIMALIZUJETE 
NÁKLADY STANOVTE UKAZATELE KPI 

A VYHODNOCUJTE VÝSLEDKY
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K nebo personál. Častým důvodem je také rozhodnutí 
mateřské společnosti. „V posledních letech sledu-
jeme výrazný nárůst zájmu fi rem outsourcovat svoji 
logistiku. Je to racionální rozhodnutí a prohlubující 
se specializace tohoto odvětví tomu jen nahrává. 
Vlastní logistiku dnes naopak volí především velcí 
hráči na poli e-commerce,“ podotýká Tomáš Ho-
lomoucký, ředitel společnosti DB Schenker. Jak 
doplňuje, má to logiku, protože prodej, expedice 
a doručení jsou navzájem provázané, často jed-
ním společným IT systémem, navíc zákazník vnímá 
způsob doručení jako nedílnou část služby spojené 
s e-shopem. Provázanost je také často s dopravou 
zakoupeného zboží zdarma.

OUTSOURCOVAT LZE NEJRŮZNĚJŠÍ 
ČINNOSTI

Bogdan Ionita ze společnosti Gefco Česká repub-
lika podotýká: „Základní rozdíl je v tom, zda klient 
potřebuje operátora nebo integrátora. V případě in-

tegrované logistiky, tedy v případech, kdy se 
nejedná jen o prostou dopravu z bodu 

A do bodu B, ale o kombinaci služeb, 
se vždy vyplatí outsourcing od kva-

litního poskytovatele.“ Dodává, 
že outsourcovat lze přepravu 
v různých kombinacích, krát-
kodobé i dlouhodobé sklado-
vání, třídění, paletizaci a ba-
lení zásilek, dále pak celní 
a daňové služby, ale třeba 
i správu dokumentace. Výho-

dou pro klienta využívajícího 
outsourcing jsou především op-

timalizace nákladů na přepravu 
a lidských zdrojů.

ODSTRAŇUJTE SLABÁ MÍSTA
Základem je měřit to, co má smysl. To je právě pří-
pad outsourcingu logistiky. Je zásadní odpovědět 
si na elementární otázky „Co se od nás očekává?“ 
nebo „Co má zásadní vliv na výkon?“ a nastavit cíle. 
„KPI musí být jednoduše měřitelné, aby samotný re-
porting nestál více úsilí než sama činnost. A umění 
je nastavení správného období pro měření, protože 
monitorujeme-li a měříme průběžně, může nám to 
v případě potíží pomoci pomyslně se vrátit zpátky 
na trať a snad i před cílem,“ říká Jan Polter, ob-
chodní ředitel společnosti Dachser Czech Republic. 

Doplňuje, že samotným stanovením KPI to nikdy ne-
smí skončit, při odchylce je nutné učinit nápravná 
opatření.

Každý zaměstnanec by měl vědět, co má vytvořit 
a kolik toho má udělat. Stejně tak každý dodavatel, 
i ten pro outsourcing logistiky. Je to stejné jako v ži-
votě a ve sportu – i při rekreačním běhání si měříme 
vzdálenost a tempo a jsme rádi, pokud zrychluje-
me nebo dosáhneme stanovené mety. „Práce s KPI 
nám pomůže nalézt slabá místa a pracovat na jejich 
odstranění a zároveň správně defi novat cíle, které 
se mohou měnit podle potřeby zákazníka. Důležitou 
pomůckou je pak benchmarking, který bez KPI není 
možný,“ konstatuje Jan Polter.

VĚTŠÍ FLEXIBILITA LOGISTIKY
Přístup k outsourcingu se liší. Firmy se k této pro-
blematice staví různě. „My jsme výrobní společnost 
a vše kromě dopravy děláme vlastními silami. Do-
pravu si necháváme zajišťovat od externích spo-
lečností, protože jsou na to specializovány a umějí 
v tom nacházet výhody, například v rámci vytěžová-
ní vozidel a řidičů, což my bychom schopni nebyli,“ 
konstatuje Petr Kuchyňa, generální ředitel společ-
nosti Kiekert-CS. Tato fi rma si tedy sama řeší i inter-
ní logistiku, protože je velmi provázaná s výrobou, 
což přináší větší fl exibilitu logistiky ve vztahu k výro-
bě. A jak je to v případě vaší fi rmy? Outsourcing by 
vám pomohl, nebo ne?

Kdy svěřit část logistiky nebo celý logistický proces 
externí fi rmě? Stačí si odpovědět na následující 
otázky. Je právě logistika vaším klíčovým know-how? 
Jste v ní lepší než vaši konkurenti a můžete právě 
díky ní účtovat vyšší ceny? Pokud ne, outsourcujte 
k někomu, kdo logistice rozumí lépe, kdo se jí živí. 
Tak zní základní doporučení Petra Jahody, general 
managera společnosti Sony DADC Czech Republic. 
Přidal ještě další otázky a odpovědi: „Máte naprosto 
unikátní sortiment, který nikdo jiný široko daleko 
nemá a nezná? Pokud ne, outsourcujte k někomu, 
kdo má s podobným zbožím zkušenosti. Potřebuje-
te strategickou změnu v logistice? Například udělat 
z fi xních nákladů (haly, personál) náklady variabil-
ní? Outsourcujte k někomu, kdo vám bude účtovat 
podle objemu, čímž snížíte své náklady.“

HLEDEJTE PŘIDANOU HODNOTU
Výhodou přenechání odpovědnosti outsourcingo-
vé společnosti je, že se fi rmy mohou plně zaměřit 
na hlavní předmět svého podnikání a zajistit si tím 
mnohem vyšší fl exibilitu a rychlé přizpůsobe-
ní se změnám na trhu. „Každá fi rma by 
se měla věnovat svému primárnímu 
byznysu, výrobní firmy by měly 
primárně vyrábět, obchodní by 
měly nakupovat a prodávat 
a logistické by měly zajišťo-
vat kompletní supply chain. 
Logistické společnosti mají 
odborníky, kteří získávají zku-
šenosti z různých segmentů 
a jsou schopni nabídnout op-
timální řešení postavené na 
znalostech daného odvětví,“ 
říká Jan Havlíček, business unit 
manager za logistiku společnosti 
C.S. Cargo. Doplňuje, že pouze specia-
lizovaní odborníci mají přehled o inovacích 
a trendech a tím pádem jsou schopni nabídnout 
řešení, které klientům umožňuje být o krok před 
konkurencí a zákazník nemusí řešit zastupitelnost 
kvalifi kovaných lidí ve vlastních řadách. Při rozho-
dování, zda se vydat cestou outsourcingu, je v první 
řadě přidaná hodnota poskytované služby.

Firmy si mohou zvolit outsourcing jednotlivých částí 
nebo celého logistického procesu. Rozhodují se pro 
něj zejména proto, aby se mohly soustředit na jádro 
svého byznysu, a také v případě, kdy si nemohou 
dovolit investice do vlastního logistického řetězce, 
nemají kapacitu, dostatečnou plochu, techniku 
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Primárním cílem společností 3PL nebo 4PL je vyšší 
efektivita logistiky, než které dosahuje potenciální 
klient. Proto mají velmi dobře zvládnuté procesy 
napříč celým řetězcem. To může ve výsledku šetřit 
„peněženku“ klienta, ale i životní prostředí.

Outsourcing logistiky, když je správně nastaven, přináší výsledky jak zadavateli, tak dodavateli služby. K tomu, 
aby bylo dosaženo maximální efektivity a přehlednosti, je nutné správně nastavit ukazatele KPI a detailně je 
pravidelně vyhodnocovat. Se získanými daty se musí pracovat.

Článek připravil Petr Neckař
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Dění v klubu…

MICHAL MARTINOVIČ
JEDNATEL
GEIS CZ

„POSTUPNĚ SE VRACÍME K NORMÁLU“
Můj pohled na aktuální stav je docela optimistický. Neplatí to samo-
zřejmě pro každý segment nebo fi rmu, pro které děláme, protože někoho 
se krize dotkla více, někoho méně, ale ve srovnání s dubnem nebo 
počátkem května se blížíme standardnímu stavu. I tak některé věci pře-
trvají delší dobu – například vysoký důraz na hygienu, fyzický odstup 
mezi zaměstnanci či návštěvami nebo částečné používání roušek. Trh 
oživuje, rozložení sil mezi e-commerce a B2B se více blíží stavu před krizí. 
Chybí nám přirozený a zcela volný mezinárodní pohyb, ale myslím, že i to 
je na dobré cestě. Restrikce a koronavirová krize tedy odeznívají. Patřím 
ale k těm, kteří s napětím očekávají, jestli a jak moc nás v následujících 
měsících postihne ekonomická recese.

PETR KUCHYŇA
GENERAL MANAGER
KIEKERT-CS

„DOPADY NA LOGISTIKU JSOU VELIKÉ“
Automotive stál v celé Evropě. Máme dodavatele i v Číně, proto se naše problémy pro-
jevily už v lednu, kdy začala platit tamní omezení. Řešili jsme, jak sem dostat materiál 
pro výrobu. Tehdy ještě nikdo nepředpokládal, že v Evropě to bude možná ještě horší než 
v Číně. Snažili jsme se přivézt vše, co měli naši dodavatelé na skladě. Potom se pandemie 
přesunula do Itálie, kde máme také dodavatele. Zápolili jsme s týmž problémem – jak 
získat materiál. Paniku mezi dopravci způsobila některá zvláště nešťastná vyjádření vlády. 
Od druhé poloviny března a celý duben jsme téměř nevyráběli. Dodávali jsme pouze pro 
zákazníky v zámoří, tudíž objem produkce byl minimální. Po zahájení výroby jsme kompen-
zovali výpadky například závodu v Mexiku, který byl otevřen, ale na konci května opětovně 
uzavřen. Na přelomu května a června jely evropské automobilky tak na třetinu standardní 
výroby, objednávky na červen se zvýšily na téměř dvě plné směny.    

JAROSLAV ŽLÁBEK
JEDNATEL
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

„KORONAVIRUS JAKO KATALYZÁTOR ZMĚN“
Dopad koronavirové krize bude v několika oblastech. Posílí e-byznys a změní se struktura 
ekonomiky směrem k tomu, co je běžné v západní Evropě. Velmi pravděpodobně přijde 
větší nezaměstnanost, ale nemyslím, že bude plošná, spíše očekávám nezaměstnanost 
strukturální. První nezaměstnaní budou lidé s nižším vzděláním a menšími schopnostmi 
uspět na trhu práce. My klademe na své zaměstnance vysoké požadavky, a tak pro nás 
bude klíčové kvalifi kované lidi udržet. Podle mého názoru se více prosadí nové technolo-
gie jako prediktivní údržba, jež uspoří čas a optimalizují výkon právě těchto lépe place-
ných pracovníků. Též se pohybujeme v oblasti automatizace, máme autonomní stroje a já 
osobně vidím dva zajímavé a protichůdné trendy. Vlivem rozhodnutí svých zahraničních 
centrál některé fi rmy posouvají již rozeběhnuté projekty do dalšího období. Ale zase při-
chází více nových společností, jež chtějí automatizaci urychlit, protože koronavirus vyvolal 
nejistotu, zda budou schopny i napříště udržet své provozy při stávajícím počtu lidí.

 PETR HAMPEJS
SUPPLY CHAIN MANAGER
UNILEVER

„NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ VLIVY 
SE VYROVNALY“
V rámci FMCG na nás krize dopadla ze dvou 
směrů. Protože je ale Unilever široce rozkro-
čený, nebylo to tak kritické jako třeba v auto-
motive. Uzavřením restaurací padla divize Food-
solutions, a to téměř o 85 procent. Zavřely se 
restaurace, školní jídelny, fungovaly jen nemoc-
nice a věznice. Silně propadla také zmrzlina 
Algida, a to v prodejních kanálech mimo retail 
(tam jsme zaznamenali nárůst). Na druhou 
stranu jsme velmi bojovali s nedostatkem dez-
infekčních prostředků. V našem případě je to 
hlavně Savo. Výrobní závod v Bohumíně jel na 
maximum směn, ale pak jsme zase čelili nedo-
statku suroviny a nemohli stoprocentně vykrý-
vat poptávku. Se Savem rostl zájem o Domes-
tos. Pro nás se tedy negativní a pozitivní vlivy 
na poptávku v podstatě vyrovnaly. Obávám se 
spíše následujícího období, kdy teprve uvidíme, 
jak koronavirus postihl celou ekonomiku    .

29/05/2020

ČAS UKLIDNĚNÍ 
A SČÍTÁNÍ ŠKOD

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

TOMÁŠ KUBZA
ŘEDITEL LOGISTIKY
PENNY MARKET CZECH REPUBLIC

„SMĚŘUJEME K UVOLNĚNÍ A DÍVÁME 
SE DO BUDOUCNOSTI“
V prvních třech týdnech v březnu zažívala naše logis-
tika velký nápor. Z jedné strany byl vyvolán požadavky 
našich zákazníků, z druhé strany někdy nedostatkem 
zdrojů na straně dodavatelů. To jsme byli trochu mezi 
mlýnskými kameny. Tato situace se ale velmi rychle 
vytříbila a v posledních týdnech jsme přes zvýšené 
objemy najeli do běžného režimu včetně uvolňování 
těch nejrestriktivnějších opatření. Dovolujeme napří-
klad vstup do kanceláří pro některé administrativní 
pozice a pracovníci, kteří jsou od sebe více než dva 
metry, už nemusí používat ani roušky. Celkově tedy 
směřujeme k uvolnění a díváme se do budoucnosti.

Pandemie byla tématem tří jarních setkání KLM. Video-
konference probíhaly vždy po měsíci a v různém slože-
ní. Při čtení reportáží na systemylogistiky.cz si tak lze 
učinit plastický obraz o tom, co se dělo v logistických 
provozech, jak logistici vnímali krizi a s jakými obavami 
hledí do budoucnosti. Tento přehled zachycuje myšlen-
ky z debaty 29. května. 

    Článek připravil Stanislav D. Břeň
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Zajímají vás diskusní setkání 
o logistice? Připojte se!

TOMÁŠ MARTOCH
SENIOR MANAGER ECR
GS1 CZECH REPUBLIC

„KORONAVIRUS SILNĚ PODPOŘIL 
TREND DIGITALIZACE“
V ECR se soustřeďujeme na poučení a pří-
pravu postupů nejlepší praxe. Pro nás je tato 
situace nová, protože z pohledu společné 
platformy, kde se potkávají obchodníci, 
výrobci, dodavatelé a poskytovatelé služeb, 
je nyní možnost setkávání pracovních sku-
pin a projektových týmů opravdu omezená. 
Na jednu stranu nás nová situace krátce 
paralyzovala, na druhou stranu posunula 
k rychlé digitalizaci. Podařilo se zorgani-
zovat několik webinářů na téma nejlepší 
praxe a jak postupovat, pokud se objeví 
podobná situace. Expertní skupina pro 
retail loss prevention vytvořila nový výstup 
ECR Retail Loss College, kdy byly všechny 
podklady za poslední léta převedeny do 
digitální podoby. Každý týden probíhá jedna 
lekce zaměřená na ztráty v retailu. Je toho 
více, ale vše obecně lze říci, že nás situace 
vyburcovala k větší elektronické aktivitě.

 MIROSLAVA JECHOUX
CEO
DLC NAPAJEDLA

„V MNOHÉM JSME 
SE POUČILI“
Krizová situace odkryla skutečnosti, kterým je třeba 
se věnovat více než samotné pandemii. Dopady 
koronakrize změnily pohled na dříve sekundární 
záležitosti, jež se staly středem pozornosti. Ukázala 
se třeba solidarita společnosti, připravenost fi rem 
přestát nenadálé ekonomické otřesy, charakter lidí 
i chování celé společnosti. Přitom je v tom hodně 
pozitivního. Vnímáme věci jinak, můžeme fungovat 
za menších nákladů nebo s menšími požadavky. 
Poznali jsme, jaké nebezpečí spočívá v manipulaci 
s jednotlivcem a s davy. Viděli jsme, jak těžké je učit 
děti doma, a lze tak lépe chápat učitele. Lidé v pod-
nicích se k sobě chovali ohleduplněji. Zaznamenali 
jsme, jak v době krize vystupovali politici, a snahy 
využít situaci k osobním zájmům a prosazení moci. 
Z toho všeho si můžeme odnést mnoho poučného 
a v postpandemickém období lze tyto poznatky 
zužitkovat k našemu prospěchu.

 DUŠAN DRÁBEK
VEDOUCÍ TÝMU INDUSTRIAL & LOGISTICS
BNP PARIBAS REAL ESTATE PRO ČR A SR

„INVESTIČNÍ AKTIVITA NEUSTÁVÁ“
Na počátku krize jsme vnímali zvýšení zájmu o krátkodobé poptávky. Vznikly v důsledku 
potřeby akutního řešení situace, kdy některé e-shopy musely skokově navýšit kapacitu pře-
kladišť. Toto trochu ustává a roste počet klasických poptávek. Začínají se ozývat velcí hráči 
na poli e-commerce a objevují se poptávky například po realizaci velkých regionálních 
distribučních center. Rozpracované projekty z předkrizového období probíhají dál, někdy 
jsou jen pozdržena fi nální rozhodnutí ze strany zahraničních centrál. Za pozitivní lze pova-
žovat to, že vznikají plány na projekty v budoucnosti, tedy že investiční aktivita neustává.

SVATOPLUK ÚŘEDNÍČEK
PLATFORM DIRECTOR
FM LOGISTIC

„ZMĚNÍ SE ZVYKLOSTI V UŽÍVÁNÍ 
EFEKTIVNĚJŠÍCH NÁSTROJŮ“
Poslední měsíce ukázaly významný nárůst 
e-commerce. V situaci, jaká nastala, bylo ideální 
objednávat si zboží přímo z domova bez kon-
taktu s okolím. Situace přiměla mimo jiné i starší 
generaci k tomu, že začala využívat možností 
e-commerce k nákupu zboží na dálku s dodávkou 
přímo do domu. Věřím, že lidé se teď nebudou pří-
liš rychle vracet do kamenných prodejen a trend 
růstu virtuálních obchodů dále posílí. Firmy, které 
dříve neumožňovaly home offi ce, přišly na to, že 
z domu se dá pracovat efektivněji než v kanceláři, 
a pracovníci najdou při práci z domu více klidu, 
ušetří čas a náklady na dojíždění a i fi rmy mohou 
ušetřit významné částky spojené s provozem kan-
celáří. Většina interních meetingů se přesunula 
na videokonferenční platformy a mnohé si tuto 
formu zachovají i v budoucnu. Máme zkušenost, 
že schůzky jsou efektivnější a například ve větších 
provozních areálech můžeme hovořit i o úspoře 
času na přesun do jednací místnosti, nehovoříce 
o přesunu mezi vzdálenými pobočkami.

NOVÍ ČLENOVÉ KLM
PETER BEČÁR
PARTNER, CROWDBERRY

PAVEL HAMPEJS
SUPPLY CHAIN MANAGER, UNILEVER ČR

JIŘÍ JANOUŠ 
MAJITEL A ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 
J.A.CLEAN

PETR NARWA
HEAD OF TRANSACTION & CONSULTING 
SERVICES, PROCHAZKA & PARTNERS

PAVEL PÁNEK
ŘEDITEL LOGISTIKY, BUDĚJOVICKÝ 
BUDVAR

SLAVOMÍR SÝKORA
COMMERCIAL & ASSET MANAGER CZ/
SK / HU, LA PALETTE ROUGE

SVATOPLUK ÚŘEDNÍČEK 
ŘEDITEL PLATFORMY, FM LOGISTIC

JIM WHITEHEAD
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
DIRECTOR, TESCO

PETER BEČÁR
PARTNER
CROWDBERRY

„KORONAKRIZE TRH ROZDĚLÍ NA ÚSPĚŠNÉ A MÉNĚ ÚSPĚŠNÉ“ 
Z portfolia společností, pro které Crowdberry získalo kapitál, můžeme vypíchnut příklady ze tří 
oblastí. Firmy v e-commerce víceméně rostly, někdy dost významně. Otázka je, co se bude dít 
v druhé polovině roku, ale zatím přicházejí pozitivní zprávy, mnohé naše investice mají růst nad 
30–40 %. V oblasti technologických inovací a ostatních jsme sledovali nárůsty i komplikace. Ope-
rativně všechny fi rmy zavedly bezpečnostní opatření jako rozdělení týmů, aby zachovaly výrobu, 
vývoj a prodej, který byl během covid-19 ve značné míře negativně ovlivněn. Jaký zde bude eko-
nomický dopad, si musíme ještě počkat, ale podniky, které reagovaly rychle změnou business 
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nejpostiženějším segmentem. Rezidenční trh se zpočátku zastavil, klienti čekali na nižší ceny, 
ty však zatím nepřišly, a tak se vše vrací zpět. Ze zahraniční slyšíme, že fi rmy bankrotují, jsou 
propouštěny tisíce zaměstnanců. Jestli se to projeví na chování lidí, závisí na určitém sentimentu 
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KLM PLÁNUJE
18. ČERVNA: SPOLEČNÉ POSEZENÍ NA PIVOLODI NA VLTAVĚ
Posezení s atraktivními výhledy, skvělé jídlo, báječné pivo, zajímavá přednáška.

IDEÁLNÍ PRO NETWORKING.

Dění v klubu…

MICHAL MARTINOVIČ
JEDNATEL
GEIS CZ

„POSTUPNĚ SE VRACÍME K NORMÁLU“
Můj pohled na aktuální stav je docela optimistický. Neplatí to samo-
zřejmě pro každý segment nebo fi rmu, pro které děláme, protože někoho 
se krize dotkla více, někoho méně, ale ve srovnání s dubnem nebo 
počátkem května se blížíme standardnímu stavu. I tak některé věci pře-
trvají delší dobu – například vysoký důraz na hygienu, fyzický odstup 
mezi zaměstnanci či návštěvami nebo částečné používání roušek. Trh 
oživuje, rozložení sil mezi e-commerce a B2B se více blíží stavu před krizí. 
Chybí nám přirozený a zcela volný mezinárodní pohyb, ale myslím, že i to 
je na dobré cestě. Restrikce a koronavirová krize tedy odeznívají. Patřím 
ale k těm, kteří s napětím očekávají, jestli a jak moc nás v následujících 
měsících postihne ekonomická recese.

PETR KUCHYŇA
GENERAL MANAGER
KIEKERT-CS

„DOPADY NA LOGISTIKU JSOU VELIKÉ“
Automotive stál v celé Evropě. Máme dodavatele i v Číně, proto se naše problémy pro-
jevily už v lednu, kdy začala platit tamní omezení. Řešili jsme, jak sem dostat materiál 
pro výrobu. Tehdy ještě nikdo nepředpokládal, že v Evropě to bude možná ještě horší než 
v Číně. Snažili jsme se přivézt vše, co měli naši dodavatelé na skladě. Potom se pandemie 
přesunula do Itálie, kde máme také dodavatele. Zápolili jsme s týmž problémem – jak 
získat materiál. Paniku mezi dopravci způsobila některá zvláště nešťastná vyjádření vlády. 
Od druhé poloviny března a celý duben jsme téměř nevyráběli. Dodávali jsme pouze pro 
zákazníky v zámoří, tudíž objem produkce byl minimální. Po zahájení výroby jsme kompen-
zovali výpadky například závodu v Mexiku, který byl otevřen, ale na konci května opětovně 
uzavřen. Na přelomu května a června jely evropské automobilky tak na třetinu standardní 
výroby, objednávky na červen se zvýšily na téměř dvě plné směny.    

JAROSLAV ŽLÁBEK
JEDNATEL
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

„KORONAVIRUS JAKO KATALYZÁTOR ZMĚN“
Dopad koronavirové krize bude v několika oblastech. Posílí e-byznys a změní se struktura 
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gie jako prediktivní údržba, jež uspoří čas a optimalizují výkon právě těchto lépe place-
ných pracovníků. Též se pohybujeme v oblasti automatizace, máme autonomní stroje a já 
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centrál některé fi rmy posouvají již rozeběhnuté projekty do dalšího období. Ale zase při-
chází více nových společností, jež chtějí automatizaci urychlit, protože koronavirus vyvolal 
nejistotu, zda budou schopny i napříště udržet své provozy při stávajícím počtu lidí.

 PETR HAMPEJS
SUPPLY CHAIN MANAGER
UNILEVER

„NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ VLIVY 
SE VYROVNALY“
V rámci FMCG na nás krize dopadla ze dvou 
směrů. Protože je ale Unilever široce rozkro-
čený, nebylo to tak kritické jako třeba v auto-
motive. Uzavřením restaurací padla divize Food-
solutions, a to téměř o 85 procent. Zavřely se 
restaurace, školní jídelny, fungovaly jen nemoc-
nice a věznice. Silně propadla také zmrzlina 
Algida, a to v prodejních kanálech mimo retail 
(tam jsme zaznamenali nárůst). Na druhou 
stranu jsme velmi bojovali s nedostatkem dez-
infekčních prostředků. V našem případě je to 
hlavně Savo. Výrobní závod v Bohumíně jel na 
maximum směn, ale pak jsme zase čelili nedo-
statku suroviny a nemohli stoprocentně vykrý-
vat poptávku. Se Savem rostl zájem o Domes-
tos. Pro nás se tedy negativní a pozitivní vlivy 
na poptávku v podstatě vyrovnaly. Obávám se 
spíše následujícího období, kdy teprve uvidíme, 
jak koronavirus postihl celou ekonomiku    .
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ČAS UKLIDNĚNÍ 
A SČÍTÁNÍ ŠKOD

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

TOMÁŠ KUBZA
ŘEDITEL LOGISTIKY
PENNY MARKET CZECH REPUBLIC

„SMĚŘUJEME K UVOLNĚNÍ A DÍVÁME 
SE DO BUDOUCNOSTI“
V prvních třech týdnech v březnu zažívala naše logis-
tika velký nápor. Z jedné strany byl vyvolán požadavky 
našich zákazníků, z druhé strany někdy nedostatkem 
zdrojů na straně dodavatelů. To jsme byli trochu mezi 
mlýnskými kameny. Tato situace se ale velmi rychle 
vytříbila a v posledních týdnech jsme přes zvýšené 
objemy najeli do běžného režimu včetně uvolňování 
těch nejrestriktivnějších opatření. Dovolujeme napří-
klad vstup do kanceláří pro některé administrativní 
pozice a pracovníci, kteří jsou od sebe více než dva 
metry, už nemusí používat ani roušky. Celkově tedy 
směřujeme k uvolnění a díváme se do budoucnosti.

Pandemie byla tématem tří jarních setkání KLM. Video-
konference probíhaly vždy po měsíci a v různém slože-
ní. Při čtení reportáží na systemylogistiky.cz si tak lze 
učinit plastický obraz o tom, co se dělo v logistických 
provozech, jak logistici vnímali krizi a s jakými obavami 
hledí do budoucnosti. Tento přehled zachycuje myšlen-
ky z debaty 29. května. 

    Článek připravil Stanislav D. Břeň
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ZZákladem skladování ve speciálním režimu je 
správná kategorizace skladovaného materiálu, 
přičemž zvýšenou pozornost je zapotřebí věnovat 
hořlavým kapalinám a aerosolům. „Tyto materiály 
a látky kladou nejvyšší nároky na technické vyba-
vení takového skladu – protipožárními prvky počí-
naje a vzduchotechnikou konče,“ objasňuje Martin 
Budina, design manager ve společnosti Contera, 
a pokračuje: „Vyjma běžných nebezpečných látek 
s režimem ADR skladování, které mají jasnou kate-
gorizaci, doporučuji vždy požadavky na tento způ-
sob skladování konzultovat s dotčenými orgány, 
speciálně pak s hasičským záchranným sborem 
a krajskou hygienickou stanicí.“ Případný chybný 
výklad (mnohdy i nejednoznačné) normy bez před-
chozí konzultace s uvedenými orgány totiž může 
vést k časové prodlevě v povolovacím procesu 

a případně i k vícenákladům oproti 
předpokládanému rozpočtu.

Pro správné skladování ADR produktů je nezbytné 
především správné zatřídění skladovaného zboží, 
potvrzuje Tomáš Kubín, vedoucí výstavby pro re-
gion střední a východní Evropy ve společnosti P3. 
„Dále pak správné určení skladovaného objemu, 
a to jak absolutního, tak ve vazbě na velikosti oba-
lů – tedy maximální objem jednoho 
produktu,“ vysvětluje.

Jednotlivé kategorie ADR zboží samo-
zřejmě vyžadují různé, více či méně 
odlišné skladovací podmínky. Určitým 
způsobem jsou skladovány například 
žíravé a hořlavé kapaliny, a jinak třeba 
produkty určené pro farmaceutickou 
výrobu. Nádrže, kontejnery či přepravní 
obaly musí být zhotoveny z materiálů odolných mj. 
proti chemickým účinkům příslušných látek a záro-
veň navrženy pro předpokládané provozní zatížení.

Nejen přeprava, ale i skladování nebezpečných látek představuje v rámci logistiky zvlášt-
ní disciplínu. Tzv. ADR produkty musí být skladovány podle řady platných –  pochopitelně 
nezřídka dosti přísných – norem a předpisů. Vyhovět jim není vždy snadné.

Článek připravil David Čapek

Mezi tuzemské průmyslové parky, 
v nichž se skladují i ADR produkty, 
patří také Contera Park Říčany.
FOTO: Contera

20 LE
T

žijeme logistikou

SKLADY NA MÍRU JAKO VÝHODA
Velké plus znamená skutečnost, je-li už v době pří-
pravy developerského projektu jasné, že jeho sou-
částí bude sklad ADR produktů. „Může to být velmi 
pozitivní z hlediska celkových nákladů – například 
vhodným umístěním v celkovém prostoru nebo 
správnou volbou stavebních materiálů. Úpravy pro-
stor se budou týkat hlavně požárně-bezpečnostní-
ho řešení, odvětrání prostor a případně zamezení 
úniku nebezpečných látek,“ popisuje Tomáš Kubín. 
Každý takový projekt je jedinečný, a tak průmyslo-
ví developeři v těchto případech obvykle nabízejí 
svým klientům řešení na míru podle jejich speci-
fi ckých potřeb.

Naopak s ohledem na konkrétní spe-
cifi ka ADR skladování vztahující se na 
určité skladované materiály a látky 
není běžné tyto sklady budovat na 
spekulativní bázi. „ADR sklady jsou 
téměř bez výhrady samostatné požár-
ní úseky s chemicky odolnými podla-
hami a záchytnými vanami. Jsou také 
vybaveny veškerými protipožárními za-

řízeními včetně havarijního větrání. Výjimkou není 
ani elektroinstalace v protivýbušném provedení,“ 
poznamenává Martin Budina. Vše závisí na typu 

„SPEKULATIVNÍ 
VÝSTAVBA PRO 

SKLADOVÁNÍ ADR 
PRODUKTŮ SE 

NEDOPORUČUJE.“

SPECIÁLNÍ SKLADOVÁNÍ 
PRO SPECIFICKÉ PRODUKTY

Velké množství nebezpečných 
látek se i nadále skladuje ve 
starších objektech, kde může 
být problém s dodržováním 
aktuálních norem a regulativů.
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skladovaného zboží a na tom, jak je s ním naklá-
dáno – tedy zda jde jen o skladování nebo i mani-
pulaci jako např. přebalování produktu, přelévání 
do menších nádob apod.

Spekulativní výstavbu pro skladování ADR produk-
tů nedoporučuje ani Chris LaRue, ředitel – vedoucí 
oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí ve 
společnosti Savills ČR a SR. „Jedná se o příliš velké 
výdaje s nezajištěným příjmem, a přesto se může 
stát, že objekt bude nedostatečně navržen, neboť 
tyto skladové prostory jsou velmi specifi cké na zá-
kladě toho, co se uskladňuje a v jakém objemu,“ 
vysvětluje Chris LaRue. Typické úpravy budov pro 
skladování ADR produktů – spočívající ve zvýšené 
požární bezpečnosti, speciálním elektronickém 
systému požární signalizace, detekci plynů a úni-
ků nebo speciální ventilaci a úpravách střechy (bez 
světlíků) – jsou velmi nákladné, zejména pokud 
jsou náklady rozloženy pouze na obvyklou dobu 
pěti až deseti let pronájmu.

JAK TO BUDE DÁL
Dá se očekávat, že v nedaleké budoucnosti se 
nároky a předpisy ohledně ADR skladování budou 
dále rozšiřovat či zpřísňovat? Konkrétně Martin 

Budina to nepředpokládá. „Již současná legisla-
tiva je velice přísná a její plnění je ze stran dotče-
ných orgánů striktně vyžadováno a kontrolováno,“ 
doplňuje.

Naproti tomu Tomáš Kubín poznamenává, že před-
pisy a normy se stále zpřísňují a těžko lze očeká-
vat, že se tento trend změní. „Na druhou stranu 
se velké množství nebezpečných látek skladuje 

ve starších objektech, kde ani zdaleka nejsou do-
drženy aktuální normy a regulativy,“ upozorňuje. 
Pro začátek by tedy podle něj stačilo zaměřit se na 
dodržování toho, co už je stanoveno.

Technické normy nejsou po terminologické stránce 
u jednotlivých oblastí, jako je požární bezpečnost, 
elektrická zařízení nebo vzduchotechnika, zcela 
v souladu, jak poukazuje Chris LaRue. „Očekávám, 
že normy a předpisy budou refl ektovat například 
zvýšenou výrobu a skladování elektrických baterií 
pro automobilový průmysl stejně jako třeba spo-
třební zboží pro domácnost,“ dodává.

Jaké máte 
zkušenosti se 

skladováním ADR 
produktů?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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„Koncepční přístup 
státu chybí“

Naprostá většina ADR látek se skladuje ve sta-
rých nevyhovujících prostorech a tyto zásoby 
představují časovanou bombu, která sem tam 
vybuchne ve vojenských újezdech nebo v za-
padlých areálech. Nároky na nové prostory jsou 
diametrálně odlišné od nároků na starší p    rosto-
ry, tudíž jsou nové prostory příliš drahé na to, 
aby to pobízelo skladovatele k přechodu z ne-
vyhovujících do nových prostor. Problematika 
ADR je důkazem, že stát nemá správně nasta-
venou politiku zlepšování kvality průmyslových 
objektů a potažmo kvality životního prostředí.

JAROSLAV 
KAIZR
partner

Demaco
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Velké množství nebezpečných 
látek se i nadále skladuje ve 
starších objektech, kde může 
být problém s dodržováním 
aktuálních norem a regulativů.
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MMimo dosud hlavní region, tedy mimo Prahu 
a Středočeský kraj, se počet prodejen Žabka 
postupně zvyšuje. Žabka expanduje jak v Praze 
a Středočeském kraji, tak i v některých dalších 
regionech, ve městech, která mají kolem sto tisíc 
obyvatel. Otevřeny tak byly např. prodejny v Brně, 
Pardubicích, hledají se prostory a partneři, kteří 
by franšízu vedli např. v Hradci Králové a v Plzni. 
V některých krajích prodejny Žabka nejsou, např. 
v Ostravě, Olomouci a dalších velkých městech. 
„Čím dále jsou prodejny od našeho distribučního 
centra v Jažlovicích, tím náklady rostou. Někdy 
mohou dokonce převýšit cenu převážených pro-
duktů. Možná je to do budoucna otázka hledání 
synergií,“ říká Aleš Lysek, manažer komerčního 
oddělení, zásobování a marketingu společnosti 
Tesco Franchise Stores ČR. Doplňuje, že kdyby síť 
měla mnohem více prodejen na Moravě, bylo by ke 
zvážení využití dalšího distribučního centra.

PARTNER PRO SKLADOVÁNÍ I DOPRAVU
Pro to, aby byla logistika potravin skutečně efek-
tivní, bylo nutné mít zkušeného partnera, který 
je schopen realizovat nejen veškeré závozy, ale 
také kompletní skladové procesy. Byla vybrána 
společnost ESA logistika, která provozuje cent-
rální distribuční sklad v Jažlovicích. Ten funguje 

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ INOVACE V LOGISTICE:

ZLATÝ PARTNER PROJEKTU
LOG-IN  V ČESKU:

BRONZOVÍ PARTNEŘI PROJEKTU LOG-IN  V ČESKU:

na principu multiklientského řízení, síť Žabka 
tak profi tuje z výhod sdílení skladovacích ploch, 
pracovní síly, dopravy a distribuce. „Před lety, na 
začátku spolupráce, jsme ladili jednotlivé pro-
cesy a vše nastavili tak, aby bylo co nejefektiv-
nější,“ popisuje Aleš Lysek.

ESA logistika v distribučním centru zajišťuje pří-
jem, skladování, vychystávání a následně expedici 
zboží. „Některé obchody je nutné zavážet denně, 

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI
PROJEKTU LOG-IN  V ČESKU:

Společnost Tesco Franchise Stores ČR provozuje maloobchodní síť Žabka, která má 
aktuálně v osmi krajích 111 prodejen, přičemž většina jich je v Praze a Středočeském 
kraji. Žabka prostřednictvím svého partnera, společnosti ESA logistika, zásobuje 
také deset partnerů velkoobchodně. K tomu, aby mohly být zajištěny bezproblémové 
dodávky v přesně daných časech, byla nutná centralizace logistiky a nákupu, což 
mělo vliv zejména na vyšší fl exibilitu a přesné plánování závozů.

Článek připravil Petr Neckař

CENTRALIZACE 
LOGISTIKY A NÁKUPU 
ZVYŠUJE FLEXIBILITU 
A ZPŘESŇUJE ZÁVOZY

protože jejich skladové prostory jsou minimální,“ 
uvádí Aleš Lysek. Firma zajišťuje skladování ve 
více teplotních režimech. Dbá na všechny tech-
nické, legislativní a další potřeby pro skladování 
a expedici, zpracovává také detailní reporting. 
Měsíční obrat je více než 150 000 krabic. Pro 
Žabku je v distribučním centru přijímáno zboží od 
více než sta dodavatelů, kteří dodávají 2500 polo-
žek, z toho 600 v chlazeném a 1900 v suchém 
režimu. „Obrátkovost zboží je velká, sklad se 

„Distribuce v jednorázových i vratných 
obalech“

 Z distribučního centra do obchodů vyrážejí jak malá auta, tak velká, která 
mohou putovat přes další depa, kde se následně pro poslední míli používají již 
menší nákladní automobily. Nejnaročnější je zavážet v centru Prahy. Především 
v Praze se k závozům používají menší automobily, musí být totiž respektovány 
například omezení tonáže. Řidiči zavážejí zboží až na prodejnu a předávají ho 
zaměstnancům, kteří provádějí jeho kontrolu a přejímku. Na jednom automobi-
lu se přitom zpravidla nachází zavážka i pro více obchodů, včetně chlazeného 
i nechlazeného zboží. Zboží se zaváží jak v jednorázových, tak vratných obalech, 
které si zase řidič zpětně nakládá a vrací je do skladu či dodavatelům.

ALEŠ LYSEK
manažer komerčního 
oddělení, zásobování 

a marketingu
Tesco Franchise Stores ČR



během měsíce otočí až třikrát. Dbáme na efekti-
vitu skladových manipulací i plánování závozů. Vše 
má svůj řád. Na některých paletových místech jsou 
i tři čtyři produkty v několika krabicích. Bylo proto 
potřeba detailně nastavit WMS tak, aby nedochá-
zelo k chybám při naskladňování a vyskladňo-
vání,“ konstatuje Štěpán Dlouhý, provozní ředitel 
společnosti ESA logistika.

ZÁVOZY V REŽIMU D A D + 1
Denně se ve skladu Esy pro síť Žabka vychystá 
průměrně 6600 krabic, přičemž fl exibilita pic-
kingu je zajištěna od 4000 do 9000 kusů denně. 
V rámci pickingu v distribučním centru probíhá 
shromáždění zboží podle objednávky, kontrola 
a označení kompletnosti podpisem pickera, balení 
pro dopravu a umístění adresy prodejny. Příprava 
distribuce spočívá v předání požadavků doprav-
nímu dispečinku, vytvoření denního plánu závozů 
pomocí softwaru, který určí ideální trasy a tech-
niku. ESA logistika plánuje a realizuje veškeré 
závozy. V průměru proběhne 60 cest denně. Jde 
o tři kola závozů s využitím dvaceti vozů. Závozy 
jsou realizovány v režimu D a D + 1. Uzavření 
denních objednávek je ve 14.00 h. Systém WMS, 
do něhož prodejny zadávají objednávky, slouží 
k administraci a komunikaci, včetně řešení rekla-

mací. WMS eviduje a řídí pohyb zboží od příjmu 
do skladu přes vydání až po dodání na prodejnu.

K distribuci do obchodů se používají vozy s kapa-
citou 8–12 palet s chlazeným nákladovým pro-
storem. Je nutné respektovat dopravní a časová 
omezení, např. v centrech měst. 
V prodejně ihned probíhá kont-
rola zboží. Vratné obaly, palety 
a vrácené zboží řidič přebírá zpět 
při vykládce v obchodu. „Sledu-
jeme, že stále narůstá objem 
chlazeného, tedy čerstvého zboží. 
V obchodech nemáme pevné pla-
nogramy, jednotlivé objednávky 
závisí na franšízantovi. Ten má navíc možnost náš 
sortiment doplnit lokálním sortimentem. Když je 
například v místě jeho působení vyhlášený pekař, 
není důvod, aby od něj franšízant, pokud chce, 
neodebíral,“ uvádí Aleš Lysek.

ZVÝŠENÍ KAPACITY LOGISTIKY
Distribuční logistika je založena na multiklient-
ské bázi a zákazníci mají individuální nároky na 
kvalitu, dohledatelnost zboží a na jeho identifi -
kaci. Proto je nutné zajistit a uchovávat informace 
o tom, jakým způsobem zboží procházelo skla-

      WWW.PROJEKTLOGIN.COMStaňte se i vy partnerem unikátního projektu zaměřeného na podporu inovací v logistice!

ZLATÝ PARTNER PROJEKTU
LOG-IN NA SLOVENSKU:

Jak řešíte efektivitu 
distribuce 
produktů?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Sledujte stále rostoucí banku případových studií a logistických inovací 
na WWW.PROJEKTLOGIN.COM.

dem, respektive distribuční síti a stejně tak kam 
bylo zavezeno. S tímto vším musí umět WMS pra-
covat a vytvářet reporty. Protože maloobchodní síť 
Žabka bude i nadále expandovat, musí se počítat 
s tím, že i kapacita logistiky se bude navyšovat. 
Může jít až o desítky procent nových obchodů 

v síti, pro které bude potřeba zajis-
tit jak skladování, tak distribuci.

Je zřejmé, že skladování a distri-
buční model je nastaven nadča-
sově, což logisticky umožní pokrýt 
další expanzi sítě.

„Objednávky zadávány 
přímo do WMS“

Žabka využívá náš informační skladový systém (WMS), 
není tedy potřeba využívat standardní EDI komunikaci 
– objednávky jsou zadávány přímo do našeho WMS 
systému. Jakmile pracovník obchodu objednávku 
zadá, ihned ji vidíme. Po uzavření objednávek v daném 
dni začne plánování aktivit ve skladě, které závisí na 
objednaném zboží a jeho objemech, což souvisí i s plá-
nováním dopravy. Každý den je jiný. Každý z obchodů 
má svůj závozový den a v něm dokonce své časové 
okno, které je dvě hodiny před závozem navíc potvr-
zeno SMS zprávou.

ŠTĚPÁN DLOUHÝ
provozní ředitel

ESA logistika

„OBRÁTKOVOST ZBOŽÍ 
JE VELKÁ, SKLAD SE 

BĚHEM MĚSÍCE OTOČÍ 
AŽ TŘIKRÁT.“
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MMimo dosud hlavní region, tedy mimo Prahu 
a Středočeský kraj, se počet prodejen Žabka 
postupně zvyšuje. Žabka expanduje jak v Praze 
a Středočeském kraji, tak i v některých dalších 
regionech, ve městech, která mají kolem sto tisíc 
obyvatel. Otevřeny tak byly např. prodejny v Brně, 
Pardubicích, hledají se prostory a partneři, kteří 
by franšízu vedli např. v Hradci Králové a v Plzni. 
V některých krajích prodejny Žabka nejsou, např. 
v Ostravě, Olomouci a dalších velkých městech. 
„Čím dále jsou prodejny od našeho distribučního 
centra v Jažlovicích, tím náklady rostou. Někdy 
mohou dokonce převýšit cenu převážených pro-
duktů. Možná je to do budoucna otázka hledání 
synergií,“ říká Aleš Lysek, manažer komerčního 
oddělení, zásobování a marketingu společnosti 
Tesco Franchise Stores ČR. Doplňuje, že kdyby síť 
měla mnohem více prodejen na Moravě, bylo by ke 
zvážení využití dalšího distribučního centra.

PARTNER PRO SKLADOVÁNÍ I DOPRAVU
Pro to, aby byla logistika potravin skutečně efek-
tivní, bylo nutné mít zkušeného partnera, který 
je schopen realizovat nejen veškeré závozy, ale 
také kompletní skladové procesy. Byla vybrána 
společnost ESA logistika, která provozuje cent-
rální distribuční sklad v Jažlovicích. Ten funguje 
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na principu multiklientského řízení, síť Žabka 
tak profi tuje z výhod sdílení skladovacích ploch, 
pracovní síly, dopravy a distribuce. „Před lety, na 
začátku spolupráce, jsme ladili jednotlivé pro-
cesy a vše nastavili tak, aby bylo co nejefektiv-
nější,“ popisuje Aleš Lysek.

ESA logistika v distribučním centru zajišťuje pří-
jem, skladování, vychystávání a následně expedici 
zboží. „Některé obchody je nutné zavážet denně, 
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Společnost Tesco Franchise Stores ČR provozuje maloobchodní síť Žabka, která má 
aktuálně v osmi krajích 111 prodejen, přičemž většina jich je v Praze a Středočeském 
kraji. Žabka prostřednictvím svého partnera, společnosti ESA logistika, zásobuje 
také deset partnerů velkoobchodně. K tomu, aby mohly být zajištěny bezproblémové 
dodávky v přesně daných časech, byla nutná centralizace logistiky a nákupu, což 
mělo vliv zejména na vyšší fl exibilitu a přesné plánování závozů.
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protože jejich skladové prostory jsou minimální,“ 
uvádí Aleš Lysek. Firma zajišťuje skladování ve 
více teplotních režimech. Dbá na všechny tech-
nické, legislativní a další potřeby pro skladování 
a expedici, zpracovává také detailní reporting. 
Měsíční obrat je více než 150 000 krabic. Pro 
Žabku je v distribučním centru přijímáno zboží od 
více než sta dodavatelů, kteří dodávají 2500 polo-
žek, z toho 600 v chlazeném a 1900 v suchém 
režimu. „Obrátkovost zboží je velká, sklad se 

„Distribuce v jednorázových i vratných 
obalech“

 Z distribučního centra do obchodů vyrážejí jak malá auta, tak velká, která 
mohou putovat přes další depa, kde se následně pro poslední míli používají již 
menší nákladní automobily. Nejnaročnější je zavážet v centru Prahy. Především 
v Praze se k závozům používají menší automobily, musí být totiž respektovány 
například omezení tonáže. Řidiči zavážejí zboží až na prodejnu a předávají ho 
zaměstnancům, kteří provádějí jeho kontrolu a přejímku. Na jednom automobi-
lu se přitom zpravidla nachází zavážka i pro více obchodů, včetně chlazeného 
i nechlazeného zboží. Zboží se zaváží jak v jednorázových, tak vratných obalech, 
které si zase řidič zpětně nakládá a vrací je do skladu či dodavatelům.
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Žena v logistice

Hana Slepičková:
ZÁKLADEM ÚSPĚCHU V HR JE RYCHLOST 
OSLOVENÍ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

H
V oblasti lidských zdrojů Hana Slepičková, 
která byla nedávným speciálním hostem 
jednání Klubu logistických manažerů, pů-
sobí téměř patnáct let. Nyní pracuje pro 
e-shop Alza.cz. Původně sice chtěla dělat 
v oboru, který vystudovala, tedy psát od-
bornou historickou literaturu o anglické 
politické scéně v 19. století a učit na vy-
soké škole. Záhy ale pochopila, že potřebuje 
řemeslo, které bude méně akademické.

Článek připravil Petr Neckař

Hana Slepičková nyní pracuje jako HR business 
partner v e-shopu Alza.cz. Podívejme se ale 
nejdříve stručně na její předchozí pracovní zku-
šenosti. Nejprve získala místo v menší české 
poradenské společnosti Assessment Systems. 
Ačkoli tato fi rma téměř výhradně zaměstnávala 
studované psychology, byla přijata a na učila se 
v ní kvalitním základům náboru a výběru zaměst-
nanců, metodám rozvoje včetně koučování, soci-
omapování a mediace. Jako konzultant měla pří-
ležitost vidět fungování celé řady 
společností, od výrobních přes 
čistě obchodní, napříč všemi 
segmenty, a pracovat s inspira-
tivními lidmi, jako jsou Radvan 
Bahbouh a Tomáš Rodný. To byl 
pro ni obrovský základ pro práci 
a rozvoj v HR oboru.

MÁ NA STAROST TŘI 
ODDĚLENÍ
Po pár letech došla k závěru, že opravdu dobrým 
konzultantem může být teprve tehdy, pokud dobře 
pozná svého zákazníka, proto odešla do interního 
HR. Nadchlo ji, že si s lidmi uvnitř fi rmy může 
budovat dlouhodobé vztahy, poznat a pochopit, 
co potřebují, vidět nejen zrození projektů a jejich 
implementaci, ale také jejich dlouhodobé efekty. 

„Do Alzy mne přilákal Marek Premus. Tak hezky 
mluvil o tom, jak skvěle mají nastavené procesy 
náboru a výběru zaměstnanců, že jsem si řekla, 
že to prostě musím vidět zevnitř,“ vzpomíná Hana 
Slepičková. Dostala na starost tři velká oddělení 
(logistiku, oddělení dopravy a facility a oddělení 
expanze) a spolupracuje díky tomu s řediteli, od 
kterých se učí. Jsou jimi Michal Ondomiši, Lukáš 
Baudyš a Jan Moudřík.

Hana Slepičková tvrdí, že nábor 
vždy začíná dobrou pověstí fi rmy 
a kvalitní inzercí. „Za první tři 
měsíce letošního roku jsme byli 
jen v mých odděleních v kon-
taktu s 4700 kandidáty a nabrali 
352 zaměstnanců a brigádníků. 
Zhruba 17 % zaměstnanců jsme 
získali na doporučení stávajících 

zaměstnanců, 25 % z reakcí na inzerci na našich 
kariérních stránkách, 40 % přes pracovní portály 
a sociální sítě,“ sděluje Hana Slepičková.

Každého kandidáta je potřeba do 24 hodin kon-
taktovat, provést výběrovým řízením přímo ve 
skladě a v ideálním případě do dvou pracovních 
dní od přijetí nabídky podepsat smlouvu. „Bri-
gádníky oslovujeme téměř výhradně přes naši 
aplikaci mikrozaměstnávání a nastupují prakticky 
instantně. Rychlost je v tomto případě klíčová. 
Zkušební dobu, zejména první dny, bereme jako 

„NENÍ DOBRÉ ROZHLÍŽET 
SE PO DALŠÍM VRCHOLU, 

POKUD STOJÍTE 
NA ÚPATÍ HORY.“ 

„Zajímavosti z praxe“

4700  Za první tři měsíce letošního roku 
měla Hana Slepičková v rámci 
svých oddělení na starost kontakt 
s 4700 kandidáty, bylo nabráno 352 
zaměstnanců a brigádníků.

17 %  Na základě doporučení stávajících 
zaměstnanců bylo v prvním čtvrtletí 
vybráno 17 % pracovníků.

25 %  Čtvrtina přijatých pracovníků 
v Alze.cz v prvním čtvrtletí se 
o možnosti práce dozvěděla 
z kariérních stránek Alzy.

40 %  Celkem 40% podíl na přijetí nových 
zaměstnanců do Alzy mají pracovní 
portály a sociální sítě.
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zeně méně,“ uvádí Hana Slepičková. A kam chce 
profesně směřovat? Kde se vidí za nějakých pět 
let? „Myslím, že není dobré rozhlížet se po dalším 
vrcholu, pokud stojíte na úpatí hory. V oblasti logis-
tiky se cítím jako elév. Těším se, že budu mít pří-
ležitost poznat logistiku a stanu se lepším byznys 
partnerem svým ředitelům,“ říká Hana Slepičková. 
Vede sedmičlenný tým a má velký prostor pro roz-
voj. Ještě začátkem roku by odpověděla, že nej-
větší výzvou oboru bude zaměstnávání cizinců. Pod 
vlivem událostí posledních měsíců ale tvrdí, že je 
to spíše ekonomická recese a její vliv na trh práce.

VOLNÝ ČAS NEJRADĚJI 
TRÁVÍ S RODINOU
Hana Slepičková má manžela, dvě malé děti  
a velmi málo volného času. Říká: „Čas, který mám, 
trávím s rodinou. Lyžujeme, chodíme na výlety, 
sjíždíme české řeky a jezdíme na koni. Vyhledá-
vám sport a fyzicky náročnou práci, u čehož si 
pročistím hlavu.“
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součást výběrového řízení. Pracovní tempo v Alze 
je vysoké a fi remní kultura každého skladu speci-
fi cká. To nejde vysvětlit, to musíte zažít,“ poodha-
luje Hana Slepičková.

U ŘIDIČŮ PROVĚŘOVÁNY 
I REFERENCE
Při své práci Hana Slepičková řeší jak nábory do 
skladů, tak nábory řidičů. „Nábor řidičů je trochu 
pomalejší. Kandidáti musí prokázat svou odbornou 
a profesní způsobilost, také doložit, že mají maxi-
málně pět bodů na kartě řidiče. V rámci výběrového 
řízení ověřujeme, zda si je řidič vědom toho, jak moc 
ovlivňuje spokojenost zákazníka, a zda je schopen 
fi rmu reprezentovat,“ popisuje Hana Slepičková. 
Dále doplňuje: „Pečlivěji prověřujeme reference, 
zejména s ohledem na případná rizika dopravních 
nehod a podezření z trestné činnosti. Také smluvní 
podmínky se mohou lišit. Zatímco do skladu hle-
dáme výhradně zaměstnance na hlavní pracovní 
poměr nebo brigádníky na dohody, řidiči s námi 
mohou mít uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu 
nebo se stát externími dodavateli. Ve fázi námluv 
daleko více řešíme smluvní podmínky a garance.“

RECEPT NA ZVLÁDNUTÍ 
VÝKYVŮ
Při její práci je zásadní rychlost, roli hraje i sezon-
nost. Alze standardně sezona začíná na pře-
lomu léta a podzimu, kdy nabírá pracovníky na 

příjem a později na expedici. Jde o desítky lidí 
týdně, které je třeba nabrat, zaškolit a připravit 
na vánoční šílenství. „Na Štědrý den po poledni 
zavřeme a postupně stavy snižujeme. Využíváme 
smlouvy na dobu určitou a dohody. Pokud je ale 
někdo opravdu šikovný, rozhodně ho nenecháme 
odejít. Snažíme se o to, abychom si vychovávali 
zdravé jádro seniorních skladníků a předáků, 
kteří nám pomáhají s adaptací nováčků. Jen tak 
můžeme zvládnout prudké výkyvy obratu,“ pood-
haluje recept na kvalitní HR Hana Slepičková.

Jak říká, na její práci je nejtěžší vysoká fl uktuace 
a chování některých odcházejících zaměstnanců. 
„Již při nástupu avizujeme, že nejen námluvy, 
ale také rozvod musí proběhnout podle pravidel. 
Bohužel se občas stává, ze zaměstnanec bez 
omluvy nedorazí. Chvilku mi trvalo, než jsem si 
na toto chování zvykla, a kolegové z týmu to mají, 
myslím, podobně,“ konstatuje Hana Slepičková.

UČÍ SE HLAVNĚ 
OD KOLEGŮ A PRAXÍ
Hlavním motivem pro změnu zaměstnavatele pro 
ni byl vždy osobní a profesní rozvoj. Ani s Alzou to 
nebylo jiné. Ačkoli fi rma nabízí jazykové vzdělá-
vání a celou řadu interních kurzů, učí se hlavně 
od kolegů z logistiky a praxí. Obor HR přitahuje 
ženy podobně jako školství nebo zdravotnictví. 
„Řekla bych, že HR vnímáme spíše jako poslání 
než řemeslo. Muži v HR bývají častěji na mana-
žerských pozicích, mluví jazykem byznysu, řeší 
strategie a čísla. Těch pozic nahoře je ovšem přiro-

Ptejte se 
Hany Slepičkové

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

„Hana Slepičková v datech“

2002: Studovala na Faculty of Arts and Philosophy RUG 
v Gentu (od roku 2001).

2003: Absolvovala studijní stáž na Freie und Humboldt 
Universität v Berlíně.

2005: Zakončení studia historie na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy.

2007: Nástup do Assessment Systems, kde se vypracovala 
na senior konzultanta.

2009: V roce 2009 završila dvouletý výcvik v koučování 
u Radka Bahbouha (Qed Group).

2010: V roce 2010 dokončila výcvik v mediaci konfl iktů 
v Asociaci mediátorů v ČR.

2011: Nástup do interního HR společnosti RWE/innogy.

2019: Získala roli HR business partnera v Alza.cz. 
Zastřešuje oddělení logistiky, expanze a dopravy.
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Žena v logistice

Hana Slepičková:
ZÁKLADEM ÚSPĚCHU V HR JE RYCHLOST 
OSLOVENÍ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

H
V oblasti lidských zdrojů Hana Slepičková, 
která byla nedávným speciálním hostem 
jednání Klubu logistických manažerů, pů-
sobí téměř patnáct let. Nyní pracuje pro 
e-shop Alza.cz. Původně sice chtěla dělat 
v oboru, který vystudovala, tedy psát od-
bornou historickou literaturu o anglické 
politické scéně v 19. století a učit na vy-
soké škole. Záhy ale pochopila, že potřebuje 
řemeslo, které bude méně akademické.

Článek připravil Petr Neckař

Hana Slepičková nyní pracuje jako HR business 
partner v e-shopu Alza.cz. Podívejme se ale 
nejdříve stručně na její předchozí pracovní zku-
šenosti. Nejprve získala místo v menší české 
poradenské společnosti Assessment Systems. 
Ačkoli tato fi rma téměř výhradně zaměstnávala 
studované psychology, byla přijata a na učila se 
v ní kvalitním základům náboru a výběru zaměst-
nanců, metodám rozvoje včetně koučování, soci-
omapování a mediace. Jako konzultant měla pří-
ležitost vidět fungování celé řady 
společností, od výrobních přes 
čistě obchodní, napříč všemi 
segmenty, a pracovat s inspira-
tivními lidmi, jako jsou Radvan 
Bahbouh a Tomáš Rodný. To byl 
pro ni obrovský základ pro práci 
a rozvoj v HR oboru.

MÁ NA STAROST TŘI 
ODDĚLENÍ
Po pár letech došla k závěru, že opravdu dobrým 
konzultantem může být teprve tehdy, pokud dobře 
pozná svého zákazníka, proto odešla do interního 
HR. Nadchlo ji, že si s lidmi uvnitř fi rmy může 
budovat dlouhodobé vztahy, poznat a pochopit, 
co potřebují, vidět nejen zrození projektů a jejich 
implementaci, ale také jejich dlouhodobé efekty. 

„Do Alzy mne přilákal Marek Premus. Tak hezky 
mluvil o tom, jak skvěle mají nastavené procesy 
náboru a výběru zaměstnanců, že jsem si řekla, 
že to prostě musím vidět zevnitř,“ vzpomíná Hana 
Slepičková. Dostala na starost tři velká oddělení 
(logistiku, oddělení dopravy a facility a oddělení 
expanze) a spolupracuje díky tomu s řediteli, od 
kterých se učí. Jsou jimi Michal Ondomiši, Lukáš 
Baudyš a Jan Moudřík.

Hana Slepičková tvrdí, že nábor 
vždy začíná dobrou pověstí fi rmy 
a kvalitní inzercí. „Za první tři 
měsíce letošního roku jsme byli 
jen v mých odděleních v kon-
taktu s 4700 kandidáty a nabrali 
352 zaměstnanců a brigádníků. 
Zhruba 17 % zaměstnanců jsme 
získali na doporučení stávajících 

zaměstnanců, 25 % z reakcí na inzerci na našich 
kariérních stránkách, 40 % přes pracovní portály 
a sociální sítě,“ sděluje Hana Slepičková.

Každého kandidáta je potřeba do 24 hodin kon-
taktovat, provést výběrovým řízením přímo ve 
skladě a v ideálním případě do dvou pracovních 
dní od přijetí nabídky podepsat smlouvu. „Bri-
gádníky oslovujeme téměř výhradně přes naši 
aplikaci mikrozaměstnávání a nastupují prakticky 
instantně. Rychlost je v tomto případě klíčová. 
Zkušební dobu, zejména první dny, bereme jako 

„NENÍ DOBRÉ ROZHLÍŽET 
SE PO DALŠÍM VRCHOLU, 

POKUD STOJÍTE 
NA ÚPATÍ HORY.“ 

„Zajímavosti z praxe“

4700  Za první tři měsíce letošního roku 
měla Hana Slepičková v rámci 
svých oddělení na starost kontakt 
s 4700 kandidáty, bylo nabráno 352 
zaměstnanců a brigádníků.

17 %  Na základě doporučení stávajících 
zaměstnanců bylo v prvním čtvrtletí 
vybráno 17 % pracovníků.

25 %  Čtvrtina přijatých pracovníků 
v Alze.cz v prvním čtvrtletí se 
o možnosti práce dozvěděla 
z kariérních stránek Alzy.

40 %  Celkem 40% podíl na přijetí nových 
zaměstnanců do Alzy mají pracovní 
portály a sociální sítě.
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AAplikace využívající RFID jsou založeny na označe-
ní výrobku/komponenty identifi kátorem (tagem) 
a umožňují čtení uložené informace v libovolném 
místě výrobního procesu, zpracování a fi ltraci in-
formace a následnou distribuci do vyšší vrstvy in-
formačního systému (EPCIS). Aplikace standardů 
(EPCIS) zaručuje konzistentní interpretaci přená-
šených dat.

Využitím RFID technologie v řízení logistického toku 
materiálů dochází k zajištění viditelnosti a dohle-
datelnosti (visibility and traceability) označených 
položek v rámci zásobovacího/výrobního řetězce. 
„Na základě využití systému EPCIS spolu s RFID 
technologií a sdílením dat přes síť EPCglobal lze 
dosáhnout zvýšení efektivity výroby a plynulé-
ho zásobování aktuálně potřebným materiálem. 
Vzhledem k tomu, že takovýmto způsobem dojde 
k efektivní výměně informací mezi dodavatelem, 
dopravcem a odběratelem, získá každá z těchto 
zainteresovaných stran průkaznou evidenci o his-
torii a stavu logistických operací,“ vysvětluje Jakub 
Unucka, výkonný ředitel společnosti Gaben. Pak lze 
bez prodlení reagovat na aktuální stav výroby, po-

 Automatická identifi kace výrobků v logistických řetězcích prostřednictvím tech-
nologie radiofrekvenční identifi kace (RFID) představuje metodu, jež slouží ke 
zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů. Komunikaci s identifi kátory 
(RFID tagy) zajišťují příslušná čtecí zařízení neboli RFID čtečky. Ty disponují 
anténou, přes kterou vysílají rádiové signály aktivující čip a provádějí čtení 
a případně i zápis informací na RFID tagu.

Článek připravil David Čapek

KOMUNIKACE
RFID čtečky komunikují 
s identifi kátorem – RFID tagem 
– prostřednictvím integrované 
antény vysílající rádiové signály.

ČTENÍ RFID 
I ČÁROVÝCH KÓDŮ
Pokročilé čtečky dokážou kromě 
přečtení RFID tagů snímat také 
1D a 2D kódy.

ERGONOMIE
Mobilní čtečky se vyznačují 
ergonomickým tvarem pro 
pohodlné uchopení i snadnou 
manipulaci se zařízením.

FOTO: Zebra Technologies
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žijeme logistikou

RFID ČTEČKY VE ZNAMENÍ VÝKONU 
A SPOLEHLIVOSTI

RFID čtečky a všeobecně 
zařízení a postupy pro 
snadnější identifi kaci zboží 
v dodavatelském řetězci 
přispívají k tomu, že klesá 
počet zbytečných manipulací. 
To může vést například 
k redukci uhlíkové stopy. 

žadované komponenty budou dostupné v pravý čas 
na správném místě a ve správném pořadí (JIT, JIS).

K dalším pozitivním efektům RFID systémů patří 
snížení nákladů spojených s výrobou a její logisti-
kou, minimalizace skladových zásob, zefektivnění 
zásobování, snazší dohledatelnost dílčích kompo-
nent nebo ochrana proti plagiátorství (elektronický 
rodokmen součástek). Průběžným sledováním vý-
robku od jeho vstupu do výrobního (logistického) 
procesu až po jeho výstup lze zabezpečit bezchyb-
nost a originálnost daného kusu výrobku. Jakub 
Unucka dodává: „Vzhledem ke stále se zpřísňují-
cí právní odpovědnosti za výrobky je navíc nutné 
uchovávat úplné a přesné záznamy o každé části 
daného produktu.“

DŮRAZ NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 
ANTÉNY I ČTEČKY
Již zmíněné RFID čtečky jsou dostupné v širokém 
spektru tvarů a velikostí. Mohou mít fi xní podobu, 
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jako např. RFID brána, která je instalována ve 
dveřním rámu, nebo být mobilní ve formě dato-
vého terminálu/snímače.

Při návrhu RFID systému hrají velmi důležitou 
roli fyzikální vlastnosti antény i čtečky. „U anté-
ny nás zajímá především impedance, koefi cient 
odrazu, vyzařovací směrová charakteristika, zisk, 
šířka pásma a polarizace antény. Mezi klíčové pa-
rametry čtečky patří zejména vyzařovací výkon 
a citlivost antény,“ vyjmenovává Jakub Unucka.

Pro správné přečtení tagu je zapotřebí splnit dvě 
elementární podmínky. První z nich je dostatečný 
výkon k aktivování tagu. Druhou nezbytnou pod-
mínkou je, aby výkon odražený tagem byl natolik 
dostatečný, aby jej čtečka dokázala zaznamenat.

PARAMETRY PRO ŠÍŘENÍ SIGNÁLU
Pro ilustraci, jak důležité jsou vybrané parametry, 
které je nutné brát v úvahu, uvádí Jakub Unucka 
hypotetický příklad, kdy se jedná o šíření signá-
lu ve volném prostoru. „Za reálné situace hrají 
v celém komunikačním řetězci klíčovou roli další 
vlastnosti, které ovlivňují sílu signálu, ať už to je 
vzdálenost, na kterou čteme, překážky v daném 
prostoru nebo materiál, na němž je sledovaný tag 
umístěn,“ pokračuje.

V uvažovaném případě je např. vysílací výkon 
RFID čtečky nastaven na 31‚5 dBm. V potaz je 
nutné brát také útlum na kabelu. Čím delší kabel, 
tím větší útlum signálu. V uvažovaném případě je 
ztráta 1 dB. Anténa samotná má „vysílací“ zisk 
(Tx Gain) 8‚5 dB. Vlivem permeability prostředí 
a šíření signálu v něm dochází ke ztrátám na síle. 
V tomto případě je uvažována ztráta 43 dB na 
zhruba čtyřech metrech. Nakonec tedy k RFID 
tagu dorazí signál o síle −4 dBm.

Citlivost RFID tagu s čipem Monza 5 UHF Gen 
2 je v uvažovaném případě −20 dBm, takže 

rezerva je zhruba −16 dBm. „RFID tag část síly 
signálu pohltí, uvažujme 10 dBm pro nabití tagu 
a zaslání odpovědi,“ popisuje Jakub Unucka. Od-
poví-li tag se silou signálu −14 dBm, útlum vol-
ného prostoru je opět −43 dB, k RFID čtečce se 
v tomto případě vrací signál o síle −49‚5 dBm. Ve 
fi nále to znamená, že pokud by měla čtečka citli-
vost pouze −45 dBm, při daném vysílacím výkonu 
a zisku antény by nebyla schopna načíst tag na 
vzdálenost čtyř metrů.

Uvažovaná RFID čtečka disponuje citlivostí 
−80 dBm, má tedy dostatečnou rezervu pro na-
čtení tagu i na větší vzdálenost. Nicméně je po-
třeba počítat s reálnými podmínkami, kdy útlum 
volného prostoru bude větší, část síly signálu 
bude pohlcena i materiálem, na kterém je tag 
umístěn apod.

VÝVOJ VLASTNÍHO ZAŘÍZENÍ
Vyloženě převratné novinky se podle Jakuba 
Unucky ve sféře RFID čteček v poslední době 
neobjevily, spíše lze říci, že výrobci pracují na 
zdokonalování stávajících produktů. I proto se 
ve společnosti Gaben rozhodli jít cestou výroby 
vlastního zařízení, a to stacionární RFID čtečky.

Základem je jednodeskové PC s linuxovým jád-
rem, možnost připojit galvanicky oddělené di-
gitální vstupy (4) a výstupy (4), komunikace je 
možná přes LAN/Ethernet, wi-fi , USB (HID, CDC/
ACM, Ethernet), RS232, RS485 nebo CAN bus 
rozhraní, volitelně také přes GPRS/LTE, wi-fi  nebo 
Bluetooth. Frekvenční pásmo je UHF 865 MHz 
EPC Gen 2, vysílací výkon pak +10 dBm až 
+31‚5 dBm.

„Každopádně na základě různých veletrhů, které 
jsem v době před pandemií koronaviru navštívil, 
mohu říci, že se ve větší míře objevují jednoúče-
lová zařízení, která jsou poměrně jednoduchá,“ 
uzavírá Jakub Unucka.

Máte praktické 
zkušenosti 

s RFID čtečkami? 
Sdělte nám je!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

BENCHMARKING V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ:
PLASTOVÉ KONTEJNERY

„ROZDÍLNÉ PODMÍNKY 
V RŮZNÝCH 
ZEMÍCH“

JAKUB UNUCKA
VÝKONNÝ ŘEDITEL
GABEN

Firmy by se měly obrátit na systémového 
integrátora, který má zkušenosti s návrhem 
jednotlivých aplikací, a dokáže tak nalézt 
optimální řešení pro zákazníka. Když máte 
technické problémy s vozem nebo vás trápí 
nějaké zdravotní potíže, také se to nesna-
žíte řešit svépomocí, ale obrátíte se na od-
borníka. Uvedu příklad: Před pár lety k nám 
do fi rmy dorazili zástupci jedné korejské 
společnosti sídlící v našem regionu s tím, 
že si zakoupili RFID čtečky a že s nimi mají 
problém. Ukázalo se, že si koupili čtečky 
doma v Koreji, kde se používá jiná frek-
vence v UHF pásmu, takže jejich řešení ne-
bylo v evropských podmínkách použitelné.
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AAplikace využívající RFID jsou založeny na označe-
ní výrobku/komponenty identifi kátorem (tagem) 
a umožňují čtení uložené informace v libovolném 
místě výrobního procesu, zpracování a fi ltraci in-
formace a následnou distribuci do vyšší vrstvy in-
formačního systému (EPCIS). Aplikace standardů 
(EPCIS) zaručuje konzistentní interpretaci přená-
šených dat.

Využitím RFID technologie v řízení logistického toku 
materiálů dochází k zajištění viditelnosti a dohle-
datelnosti (visibility and traceability) označených 
položek v rámci zásobovacího/výrobního řetězce. 
„Na základě využití systému EPCIS spolu s RFID 
technologií a sdílením dat přes síť EPCglobal lze 
dosáhnout zvýšení efektivity výroby a plynulé-
ho zásobování aktuálně potřebným materiálem. 
Vzhledem k tomu, že takovýmto způsobem dojde 
k efektivní výměně informací mezi dodavatelem, 
dopravcem a odběratelem, získá každá z těchto 
zainteresovaných stran průkaznou evidenci o his-
torii a stavu logistických operací,“ vysvětluje Jakub 
Unucka, výkonný ředitel společnosti Gaben. Pak lze 
bez prodlení reagovat na aktuální stav výroby, po-

 Automatická identifi kace výrobků v logistických řetězcích prostřednictvím tech-
nologie radiofrekvenční identifi kace (RFID) představuje metodu, jež slouží ke 
zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů. Komunikaci s identifi kátory 
(RFID tagy) zajišťují příslušná čtecí zařízení neboli RFID čtečky. Ty disponují 
anténou, přes kterou vysílají rádiové signály aktivující čip a provádějí čtení 
a případně i zápis informací na RFID tagu.

Článek připravil David Čapek

KOMUNIKACE
RFID čtečky komunikují 
s identifi kátorem – RFID tagem 
– prostřednictvím integrované 
antény vysílající rádiové signály.

ČTENÍ RFID 
I ČÁROVÝCH KÓDŮ
Pokročilé čtečky dokážou kromě 
přečtení RFID tagů snímat také 
1D a 2D kódy.

ERGONOMIE
Mobilní čtečky se vyznačují 
ergonomickým tvarem pro 
pohodlné uchopení i snadnou 
manipulaci se zařízením.

FOTO: Zebra Technologies
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žijeme logistikou

RFID ČTEČKY VE ZNAMENÍ VÝKONU 
A SPOLEHLIVOSTI

RFID čtečky a všeobecně 
zařízení a postupy pro 
snadnější identifi kaci zboží 
v dodavatelském řetězci 
přispívají k tomu, že klesá 
počet zbytečných manipulací. 
To může vést například 
k redukci uhlíkové stopy. 

žadované komponenty budou dostupné v pravý čas 
na správném místě a ve správném pořadí (JIT, JIS).

K dalším pozitivním efektům RFID systémů patří 
snížení nákladů spojených s výrobou a její logisti-
kou, minimalizace skladových zásob, zefektivnění 
zásobování, snazší dohledatelnost dílčích kompo-
nent nebo ochrana proti plagiátorství (elektronický 
rodokmen součástek). Průběžným sledováním vý-
robku od jeho vstupu do výrobního (logistického) 
procesu až po jeho výstup lze zabezpečit bezchyb-
nost a originálnost daného kusu výrobku. Jakub 
Unucka dodává: „Vzhledem ke stále se zpřísňují-
cí právní odpovědnosti za výrobky je navíc nutné 
uchovávat úplné a přesné záznamy o každé části 
daného produktu.“

DŮRAZ NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 
ANTÉNY I ČTEČKY
Již zmíněné RFID čtečky jsou dostupné v širokém 
spektru tvarů a velikostí. Mohou mít fi xní podobu, 
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MOBILNÍ RFID ČTEČKY ČTOU TAKÉ 1D A 2D KÓDY

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.

SPECIFIKACE: 
Mobilní snímač RFID určený 
pro používání v logistických 
provozech

ZNAČKA A TYPOVÉ OZNAČENÍ 
PRODUKTU:

BHT-1281QULWB-CE Zebra MC3330R Zebra MC3390r

VÝROBCE: Denso Wave Zebra Technologies Zebra Technologies

DODAVATEL V ČR: Gaben Eprin Kodys

WEB DODAVATELE: www.gaben.cz/cz www.eprin.cz www.kodys.cz

ROZMĚRY: 192 mm × 76,8 mm × 137 mm 164 mm × 75 mm × 211 mm 164 mm × 96 mm × 271 mm

HMOTNOST: 570 g 665 g 765 g

TYP DISPLEJE: 3,5 palce, HVGA (320 × 480 bodů) 4 palce, WVGA, Corning Gorilla Glass 4 palce, dotykový

ČTECÍ VZDÁLENOST: záleží na tagu, prostředí apod., 
zhruba až 5 m

až do 6 m, 900 RFID tagů za sekundu závislé na RFID tagu, může být 
i více než 18 m

DALŠÍ FUNKCE (ČTENÍ 1D/2D 
KÓDŮ APOD.):

1D i 2D kódy; Wireless LAN IEEE802.11b/g/n 
(2,4 GHz); Bluetooth 2.0 + EDR based class 
2 micro SDHC1

Standard-range 1D a 2D čárové kódy, PTT 
Voice, Bluetooth, wi-fi  2,4 GHz, 5 GHz

čtečka 1D/2D s dlouhým dosahem

TŘÍDA KRYTÍ: IP54 IP54 IP54

PROVOZNÍ TEPLOTA (OD – DO): od -20° C do +40° C od -20° C do +50° C od -20° C do +50° C

VÝDRŽ BATERIE 
(PŘI BĚŽNÉM POUŽITÍ):

8 hodin více než 5 hodin více než 8 hodin 

ODOLNOST VŮČI PÁDU: až 1,2 metru při pádu na beton 1,5 metru 1,5 metru

ZÁKLADNÍ CENA TOHOTO 
PŘÍSTROJE (BEZ DPH):

3332 eur + příslušenství 67 900 Kč 88 000 Kč

INZERCE

Prodloužené splatnosti mýtného 
mohou využít dopravci  
pro 208 tisíc vozidel.
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom zveřejnili 
rozhovor na našem LinkedIn profilu 4. května 2020.

Jde to jednoduše 
i z mobilu!

Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete?
Sledujte nás!

0363-20_SLCZ_NEWS_autoinz_4x240x85_NAHLED.indd   40363-20_SLCZ_NEWS_autoinz_4x240x85_NAHLED.indd   4 08.06.2020   11:1808.06.2020   11:18
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Logistika pro zapomnětlivé

NENÍ PALETA 
JAKO PALETA
Bez palet se logistika neobejde. Jak vybrat ten nejvhodnější typ palet právě 
pro váš logistický provoz? Na co se při výběru zaměřit? Jsou různých roz-
měrů, z různých materiálů a mají různou kvalitu. Palety pomáhají přesouvat 
toky zboží po celém světě a jsou nezbytné pro bezpečnost a plynulý provoz. 
Z tohoto pohledu je jejich kvalita klíčová zejména ve vysoce automatizova-
ných skladech s vysokými nároky na přesnost, ale samozřejmě nejen tam. 

Článek připravil Petr Neckař

méně nejsou vyrobeny z přírodního mate-
riálu. Nevýhodou je nemožnost jejich oprav: 
když plastová paleta např. praskne, nelze její 
část vyměnit. V tom případě je možné ji jen 
rozemlít na granulát a vytvořit novou.

 〉 4. MOŽNOST: PALETOVÝ POOLING
Aby fi rmy nemusely vázat svůj kapitál v pale-
tách, mohou si je pronajímat. Firma, která 
palety pronajímá, zajišťuje jejich dodání, 
údržbu, skladování a konzistentní kvalitu, 
zatímco partner se může zaměřit na své 
vlastní obchodní aktivity, o palety se už sta-
rat nemusí. Ušetří čas, který tráví mimo jiné 
plánováním a administrativou. Platí pouze za 
palety, které používá a tehdy kdy je používá. 
Sdílení paletového fondu (paletový pooling) je 
stále více vnímáno jako nákladově efektivní 
a ekologicky udržitelná alternativa k výměně 
tzv. „bílých“ palet. Pro paletový pooling se 
rozhoduje stále více velkých firem, avšak 
jeho výhody oceňuje i řada menších českých 
výrobců. Česko tak následuje trend západu, 
kde je pooling  standardem. 

 〉 5. POOLING VE ZNAMENÍ 
UDRŽITELNOSTI
V poolingovém modelu, tedy při pronajímání 
palet, jsou k dispozici všechny obvyklé formáty, 
včetně půl a čtvrtpalet. Ekologická výhoda uza-
vřeného poolu spočívá v tom, že se prázdné 
palety vozí v průměru na mnohem kratší vzdá-
lenosti, než kdyby se o to starali sami výrobci, 
dodavatelé nebo obchodní řetězce. Palety 
jsou certifi kované a pooler kontroluje a spra-
vuje jejich životní cyklus od začátku do konce, 
i tehdy jsou zcela zničené palety produktivně 
využity.

Tento článek byl zpracován ve spolupráci 
s Janem Soukupem, obchodním manažerem 
společnosti CHEP CZ.

 〉 1. DŘEVĚNÉ PALETY: 
VYUŽÍVANÁ KLASIKA
Masivně využívaným typem palet jsou palety 
dřevěné. Ty mohou mít řadu rozměrů. Stan-
dardní mají rozměr 1200 x 800 x 144 mm. 
Mohou být pro opakované použití nebo jed-
norázové (jednocestné). Rozdíl je v kvalitě. 
Dřevěné palety určené pro opakované využití 
splňují požadavky na kvalitu, konkrétně poža-
davky na rozměr, váhu, konstrukci a označení. 
Mezi jednoznačné výhody těchto palet patří, že 
jsou vyrobeny z přírodního materiálu, mají zpra-
vidla nižší pořizovací cenu, jsou recyklovatelné 
a v případě potřeby i opravitelné. 

 〉 2. JEDNORÁZOVÉ 
NEBO PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ?
Jednorázové palety mají nižší nosnost než 
palety pro opakované použití. Rozdílem je 
také to, že jednorázová paleta není opatřena 
potřebným ošetřením dřeva, čili není vhodná 
pro vývoz zboží mimo EU. Jednocestné palety 
mohou být nejen ze dřeva, ale např. i z lepenky. 

 〉 3. PLASTOVÉ PALETY: 
VYŠŠÍ ŽIVOTNOST
Plastové palety, které poskytují vysoký hygie-
nický standard, mají nižší hmotnost než dře-
věné. Vyznačují se vyšší životností než palety 
dřevěné. Stejně jako dřevěné palety se vyrá-
bějí v různých rozměrech a provedeních. Jsou 
vhodné nejen pro přepravu zboží, ale i pro jeho 
vystavení. Pronajímají se např. předbalené sto-
jany ze 100% recyklovatelných čtvrtpalet, kde 
je stojan i s displejem jednoduše vyměnitelný 
za nový, aby zákazník nemusel na svůj pro-
dukt čekat, než ho merchandizer po jednom 
vymění. Zatímco neošetřené dřevěné modely 
nižší jakosti nezaručují hygienickou nezávad-
nost, plastové palety se neošetřují. Běžné zne-
čištění od prachu nebo hlíny se snadno očistí 
vodou. Sice se obvykle dají recyklovat, nic-
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bezpečnosti a energetické 
efektivity.

Speciál: Jasným trendem 
v intralogistice je 
automatizace skladování

Koronakrize posílila vnímání 
ochranných funkcí obalu

Klub logistických 
manažerů: Čas uklidnění 
a sčítání škod

Inspirujte
Vzdělávejte
Diskutujte

m

ALE KDE LZE 

TOHLE NAJÍT?

FORMACE 48 
MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ NA 

PŘESUN DINOSAURA.

SKLADY TAK VELKÉ, ŽE DO 
NICH BUDETE POTŘEBOVAT  

PRŮVODCE!
NÁKLADNÍ VOZY TAK 

RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ, 
ŽE JEN FORMULE 1

 JIM MŮŽE 
KONKUROVAT.
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SLBOOK 
2020!

KULTOVNÍ KNIHA – 100% UŽITEČNÁ

OBJEDNEJTE SI 

I VY SVŮJ VÝTISK NA: 

WWW.SLBOOK.CZ

NOVÉ VYDÁNÍ 2020!
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