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

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na webu 
a sociálních sítích!  a doručeny v deklarovaném počtu.
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Kdokoliv na jakékoliv 
Vaší pobočce je od této chvíle 
schopen profesionálně řešit 
Vaše podlahy.

Platforma 
www.jaclean.online

sleva až 7%

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍZNAČENÍ VNITŘNÍ

REVITALIZACE PODLAHZNAČENÍ VENKOVNÍ



Jsme v krizi, nebo nejsme v krizi? Objektivně ještě 
nejsme. Makroekonomická defi nice hovoří o nut-
nosti čtyř po sobě jdoucích kvartálů ekonomických 
poklesů. Máme za sebou zatím dva, takže mluvme 
o recesi. Podle předběžného odhadu Českého statis-
tického úřadu klesl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrt-
letí mezičtvrtletně o 8,4 % a meziročně o 10,7 %. 
Dost hrozivá čísla, když pomyslíme, jak jsme ještě na 
přelomu roku s děsem poslouchali prognózující eko-
nomy, kteří mluvili byť jen o tom, že se sníží dynamika 
růstu. Tedy že meziročně neporos-
teme o tři procenta, ale pouze dvě. 
Najednou tu máme regulérní sekyru 
přes deset procent. 

Jak je ale vše relativní a záleží na kon-
textu, ve kterém věci posuzujeme, 
můžeme si docela s ulehčením – po 
všech těch březnových, dubnových 
a květnových eskapádách – říci, že 
to není zas tak špatné. Pro nás běžné smrtelníky se 
ukazuje, že když nám zavřou restauraci, obchod s kar-
nevalovým ošacením nebo letecký terminál, ještě to 
neznamená, že stojí veškerý ekonomický ruch. Mnoho 
fi rem, a podle všeho tedy většina, docela normálně 
vykazovalo ekonomickou aktivitu. Když se bavíte 
s řediteli výrobních fi rem, zaznívají obavy, ale zase 
ne úplně katastrofi cké scénáře. Karanténa omezila 
část ekonomického dění, ale zdá se, že to byl klasický 
exogenní vliv a že jinak ekonomika nemá výraznější 
důvod, proč by po odeznění karantény neměla fungo-
vat. Ano, některé věci budou zřejmě jinak – méně ces-
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tování, méně osobních jednání a více elektronických 
schůzek, práce na dálku, posílení online obchodu, 
větší důraz na udržitelnost atd. –, ale v jádru se eko-
nomika může vrátit k normálu. 

Jistě, stále jedeme na dopingu všech „anticovidů“ 
a „kurzarbeitů“ (jakkoliv u některých garancí a pro-
gramů jsou vyčerpány pouze jednotky procent alo-
kovaných příjmů), poroste nezaměstnanost (i když 
z rekordně nízké úrovně a v poslední ekonomické 

krizi byla přinejmenším dvakrát 
vyšší), lidé budou i nadále opatr-
nější ve spotřebě a fi rmy v inves-
ticích a výdajích. To všechno 
nastane. Ale celkově lze říci, že 
krizí (a buďme přesní – recesí, pro-
tože defi nici krize možná ani nena-
plníme) procházíme s přihlédnutím 
k okolnostem docela dobře. 

Jak to vše proběhne, budeme řešit na letošním roč-
níku Eastlogu, který se koná 17. září v O2 universu. 
Nezapomeňte tedy na přednášky a diskuse a večer 
se zastavit na drink při Logistickém Business Mixeru. 
Třeba bude co oslavovat…

„Obavy,
ale žádná katastrofa“

Chystáme novou 
knihu kontaktů.

Je uvedena 
také vaše firma?

Více na 
www.slbook.cz

Čekáte rychlé, 
nebo pomalé eko-

nomické zotavení?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

„Možná je co slavit“

Logistika a supp-
ly chain stojí 
před výzvou. 
Zezelenat. Pra-
videlně píšeme 
o udržitelných ře-
šeních, inovacích 
a nápadech, ale 
přidali jsme také 
nový redakční 
prvek. S krátkými 
tipy, doporučení-
mi nebo stručný-
mi informacemi. 
Jsou v celém ča-
sopise v zelených 
boxech. 

„Jistě, stále 
jedeme na dopingu 
všech anticovidů 
a kurzarbeitů.“
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EASTLOG 2020

POJĎTE SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST LOGISTICKÉHO OBORU! 

KONFERENČNÍ PROGRAM:

17. 9. 2020 – SPOLEČNÝ PROGRAM
TRENDLOG 09:00–12:00 SPOLEČNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM

ÚVODNÍ SLOVO ORGANIZÁTORA
JEFFREY OSTERROTH, ATOZ GROUP
PETR NECKAŘ, ATOZ GROUP 

ÚVODNÍ SLOVO ZLATÉHO PARTNERA
MARTIN PIŠKANIN, HOPI HOLDING

ÚSPĚCH V DOBĚ DIGITÁLNÍ: POTŘEBA 
KOPERNÍKOVSKÉ REVOLUCE V PODNIKÁNÍ

SEAN A. CULEY, AUTOR A AGENT ZMĚN
Jak nová vlna revolučních technologií zásadně mění téměř všechny 
aspekty dodavatelského řetězce, včetně vztahu mezi zákazníkem 
a firmou? Představení pohledu do velmi blízké budoucnosti, kdy 
nadcházející, mnohými paralelními „nepříjemnostmi“ doprovázená, 
automatizace povede k hodnotovému řetězci, který je plně 

automatizovaný, personalizovaný a lokální.

DOPOLEDNÍ PANELOVÁ DISKUZE: 
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.INSPIRACI V ÚVODU 

KONGRESU VÁM PŘINÁŠÍ

ALEŠ MALUCHA, 
ROHLÍK.CZ

KAMIL BLAŽEK, 
SDRUŽENÍ 
PRO ZAHRANIČNÍ 
INVESTICE

MARTIN BALÁŽ, 
PROLOGIS

JOSEF HEDĚNEC, 
GRAMMER 
AUTOMOTIVE

MAREK CVAČKA, 
ESA LOGISTIKA

PAVEL SOVIČKA, 
PANATTONI

TRENDLOG 16:30–18:00 SPOLEČNÝ ODPOLEDNÍ PROGRAM

INSPIRUJÍCÍ A PROVOKUJÍCÍ ÚVOD 
DO PANELOVÉ DISKUZE: 

SVĚT (Z) KORONY
TOMÁŠ SEDLÁČEK

Svět nikdy nezažil takové zastavení 
v ekonomice. Všechno zlé je k něčemu 
dobré. Co je to „silver lining“, jak rozumět 
této události? Otázka bude řešena 
kombinací filozofie a ekonomie.

 „Virus economy“ v logistické praxi. Logistika v krizi? Co na to ekonomika firem? A jak dál? Panelová diskuze se zaměří na 
ekonomické důsledky, s nimiž se česká ekonomika potýká. Jak na efektivní krizový management i po koronakrizi? A co pro 
českou ekonomiku a firmy znamená v tomto kontextu deglobalizace? Kam česká ekonomika směřuje, co nás ještě čeká a co by 
se ve firmách mělo skutečně řešit?

TOMÁŠ SEDLÁČEK

MIROSLAVA 
JECHOUX, KLUB 
LOGISTICKÝCH 
MANAŽERŮ

TOMÁŠ MÍČEK, 
P3 LOGISTIC PARKS

DANIEL KNAISL, 
GEIS

FERDINAND 
HLOBIL, CUSHMAN 
& WAKEFIELD

DAVID ČEPEK, 
LINDE MATERIAL 
HANDLING

ODPOLEDNÍ PANELOVÁ DISKUZE:
KRIZOVÝ MANAGEMENT – CESTA Z KORONAKRIZE
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17. 9. 2020 – ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
E-SHOPLOG

JAK NA EFEKTIVNÍ NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ 
DO SKLADŮ E-SHOPŮ A DOPRAVY?

HANA SLEPIČKOVÁ, ALZA.CZ
Jak probíhá nábor do skladů a doprav v Alza.cz? Do čeho 
investovat? Jak se připravit na sezónu a jak do ní skočit rovnýma 
nohama? O své zkušenosti se podělí Hana Slepičková, HR Business 
Partner pro logistiku a dopravy v Alza.cz.

EXPEDIČNÍ SKLAD NA CESTĚ K ECOMMERCE 4.0 ANEB JAK 
EFEKTIVNĚ VYCHYSTÁVAT OBJEDNÁVKY PRO E-SHOP

MICHAL PLCH, KARDEX REMSTAR 
ALEŠ ZEMÁNEK , KCK CYKLOSPORT-MODE
Prezentace bude ukázkou řešení vytvořeného 
pro přesné a rychlé vychystávání objednávek ve 

společnosti KCK Cyklo. Na míru potřebám zákazníka byl zde vytvořen komplexní 
vychystávací systém obsahující kromě automatizovaných sladových systémů i 
systémy navádění obsluhy.

DEDOLES: PROVOZNÍ INTELIGENCE 
SKLADU A MULTIKANÁLOVÁ DISTRIBUCE

JÁN CHALABALA, DEDOLES
PETER BÍLIK, ANASOFT
Případová studie řízení logistiky a zásobování v jednom 
z nejrychleji mezinárodně rostoucích středoevropských 

e-shopů podnikajícím v retailu, Dedoles. Plánované prudké expanzi do 15 nových 
teritorií se společnost rozhodla adaptovat také logistické procesy.

CESTA Z KAMENNÉHO OBCHODU NA MULTIKANÁL BEZ ZTRÁTY 
CENOVÉ DOSTUPNOSTI A UDRŽITELNOSTI

YIANNIS MITRIS, 
IKEA CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, HUNGARY
Lidé si chtějí objednat online, aby jim někdo doručil jejich nákup a 
aby byl nábytek smontován a nainstalován. Zároveň chtějí pohodlí 

a dostat za své peníze velkou hodnotu. To je výzva pro společnost IKEA: učinit 
svět bytového textilu dostupným, udržitelným a pohodlnějším. Stručně řečeno, 
uspokojit potřeby zákazníků kdykoli a kdekoli. Jak se IKEA mění z obchodu z cihel 
a malty na multikanálovou maloobchodní operaci? 

MINIPANEL: LOGISTIKA POSLEDNÍ MÍLE
ONDŘEJ ŽÁK, MALL GROUP
DUŠAN DRÁBEK, BNP PARIBAS 
PETR HORÁK, PPL
V rámci logistiky poslední míle se 

diskutuje o mnoha trendech. Které trendy skutečně najdou uplatnění v praxi? 
Jaká inovativní řešení mají šanci na úspěch?  A jak bude vypadat development ve 
městech s ohledem na logistiku last mile?

AUTOLOG 13:30–16:00 

AKTUÁLNÍ SITUACE V AUTOMOTIVE SEKTORU 
– PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY PRO DODAVATELE

ZDENĚK PETZL, SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
Sektor automotive výrazným způsobem ovlivnila covidová vlna. Každá 
vlna ovšem jednou přejde. Firmy musí adekvátně reagovat. Jak být 
připraven? Jde se vůbec v automotive sektoru na podobné hrozby 
nějakým způsobem připravit? Kde jsou pro dodavatele příležitosti 
a v čem bychom měli spatřovat hrozby?

NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ TRADIČNÍCH PROBLÉMŮ

VÁCLAV MAREŠ, FAURECIA SEATING PÍSEK; ZDENĚK KARBAN, TOYOTA 
MATERIAL HANDLING CZ; ALEŠ HUŠEK, TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ
Způsoby možných řešení ukládání a manipulace prázdných obalů v automotive pomocí 
pokročilých technologií. Zazní argumenty k návratnosti řešení a rychlosti instalace. 

EFEKTIVITU PŘEPRAV V AUTOMOTIVE 
SEKTORU ZVYŠUJÍ I GIGALINERY

JOSEF MELZER, ČESMAD
Letos se hrálo o budoucnost české silniční nákladní dopravy. 
Jaké výzvy čekají z hlediska dopravy segment automotive? Jakou 
roli v tomto směru hrají např. gigalinery? Kdy dává jejich využití 
v automotive význam? Klíčová je efektivita!

STAV ZÁSOB A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 
PŘI NÁHLÝCH ZMĚNÁCH OBJEDNÁVEK 

PETR KUCHYŇA, KIEKERT
Obzvláště v době výrazných změn objednávek od zákazníků se ukazuje, 
jak je důležité důsledně sledovat stav zásob komponentů i hotové 
výroby. Významnou roli v logistickém plánování hrají také správně 
nastavené systémy plánování výroby a interních toků materiálů.  

LOGISTIKA ŠKODA AUTO V DOBĚ KORONAVIROVÉ
LUBOR ŠRÁMEK, ŠKODA AUTO
V úvodu příspěvku bude představena společnost ŠKODA AUTO a útvar 
Logistiky ŠKODA AUTO. S jakými výzvami se musela Logistika ŠKODA 
AUTO popasovat během nouzového stavu v ČR a jaká opatření museli 
logistici udělat při restartu výroby? 

PANELOVÁ DISKUZE: ZMĚNY V AUTOMOTIVE 

TOMÁŠ ZVEŘINA, MAGNA EXTERIORS (BOHEMIA);  JOSEF MELZER, 
ČESMAD; LUBOR ŠRÁMEK, ŠKODA AUTO; JAN KODADA, GEBRÜDER 
WEISS; BERT HESSELINK, CTP

Dopady v automotive - deglobalizace, dopad koronaviru a elektromobilita.
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17. 9. 2020 – ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
RETAILOG 13:30–16:00 

ŠTĚSTÍ PŘEJE FLEXIBILNÍM
JIM WHITEHEAD, TESCO
V dnešním světě neustálých změn způsobených rychlým 
technologickým pokrokem a nepředvídanými okolnostmi je 
zásadní, aby byl člověk flexibilní a schopný se rychle přizpůsobit. 
Jak aktivně rozvíjet svou distribuční síť a obchodní plán tak, aby 
byl přizpůsobivý a flexibilní? To se dozvíte na kongresu Eastlog.

JAK ZEFEKTIVNIT SPOLUPRÁCI DODAVATELŮ S ŘETĚZCI?
PAVEL HAMPEJS, UNILEVER ČR
TOMÁŠ KUBZA, PENNY MARKET 
CZECH REPUBLIC
MIROSLAV VOLESKÝ, CHEP

Maloobchodníci se otevírají svým dodavatelům a odemykají příležitosti pro 
vzájemnou součinnost. Jejich interakce se mění z boje o marže k nalezení 
skutečné sdílené hodnoty. V prezentaci vám přiblížíme systém poolingu palet 
jako služby, která výrazně zlepšuje strategii jejich dodavatelských řetězců.

BÝT ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
A SOUČASNĚ ZLEPŠOVAT LOGISTICKOU ÚČINNOST 
JE TOU SPRÁVNOU CESTOU, JAK JÍT

TOMÁŠ PIMPARA, 
ROSSMANN CZECH REPUBLIC
STEFAN LINDH, K. HARTWALL

Přednáška bude mimo jiné hovořit o tom, jak Rossmann zlepšuje logisickou 
účinnost se společností K.Hartwall (výrobky šetrné k životnímu prostředí, bez 
fólie, kartonu, rychlejší manipulace v obchodech). 

MATTONI 1873 – ROZVOJ SPOLEČNOSTI 
POHLEDEM SUPPLY CHAINU

ROMAN DITTRICH, MATTONI 1873
MATTONI 1873 prošla řadou zásadních změn. Tyto změny ovlivnily 
i oblast logistiky. Jaké požadavky klade rychlý růst společnosti na 
fungování moderního logistického systému a jak flexibilní a efektivní 
logistický systém i nové projekty v oblasti supply chain mohou 
přispět k realizaci rozvojových cílů společnosti?

AGILNÍ LOGISTIKA: SYNERGIÍ K ÚSPORÁM, 
VYŠŠÍ FLEXIBILITĚ A EFEKTU MÓDNÍ SPOTŘEBY

MICHAL VOSYKA, HOPI HOLDING
Synergií s klienty logistických center se HOPI postupně 
daří zavádět a rozšiřovat autonomní/automatické a plně 
robotizované výrobní platformy v logistice. Přednáška bude 
o vývoji technologických inovací v logistice, robotizaci a hledání 
cest a vizí práce logistických center.

EASTLOG 2020
KONFERENČNÍ PROGRAM:

RYCHLOST EXPEDICE JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR PRO E-COMMERCE
PETR MATOUŠEK, BONUS BONA; 
TOMÁŠ KORMAŇÁK, GRIT
E-commerce roste. Dříve se rychlost odeslání 
objednaného zboží počítala na dny, dnes se 
bavíme o hodinách. Na příkladu Bonus Bona 

zjistíme, jak lze rychlost odbavení objednávek ze skladu až 6x zrychlit a přitom 
neztrácet 100% přehled o poloze zboží.

DATA! VYTĚŽME JE NA MAXIMUM
PAVEL PÁNEK, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR;
TOMÁŠ MARTOCH, GS1 CZECH REPUBLIC
Jak efektivně využívat informace poskytované 
obchodníky v EDI zprávě INVRPT (stav zásob, prodej 
zboží, příjem na sklad) pro účely logistiky, obchodu, 

marketingu a financí. Pilotní projekt OSA Monitor připravený skupinou ECR.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ A NOVÉ TRENDY V AUTONOMNÍ LOGISTICE
MAREK PUŠKÁR, SYSTECH GROUP; 
MAREK MAŤOVČÍK, SYSTECH GROUP
Svět prochází ekonomickými změnami. Mění se 
i přístup lidí k technologiím. Přichází průmyslová 
evoluce. Společnost SysTech group se rozšířila 

o nové produkty v oblasti autonomních zařízení pro autonomní čištění prostor 
a desinfekce v průmyslu.

AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS
RADIM TVARDEK, U&SLUNO 
Zboží ve skladu přepraví precizně, rychle a bez zastavení 24 hodin 
denně. AMR řešení je určené pro všechny sklady, továrny i distribuční 
centra, které potřebují být maximálně efektivní a chtějí optimalizovat 
své náklady. 

KOOPERATIVNÍ VÝMĚNA PALET
MILAN MUŇKO, GOPALL
GOPALL je unikátní systém, který zajišťuje účinnou výměnu palet mezi 
dopravci při přepravách s výměnou palet, napomáhá vyřešit paletový 
dluh již při plánování přepravy a zároveň umožňuje přepravcem zbavit 
se prázdných palet v blízkosti vykládky.

3D VIDĚNÍ A UMĚLÁ INTELIGENCE: 
POKROČILÁ AUTOMATIZACE – BUDOUCNOST LOGISTIKY

JOZEF VERES, PHOTONEO
Zavádění robotů do logistických procesů zvyšuje produktivitu 
a výkon. Trh nabízí několik možností automatizace. Například pokroky 
v robotickém 3D vidění a umělé inteligenci. Tyto dva prvky a jejich 
kombinace budou demonstrovány skrze plně automatizovaná řešení 
depaletizace a třídění balíků a obálek.

CELOSTNÍ LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ 
VENUŠE DOLEJŠOVÁ, MANUFACTUS
Jak udržet logistické tempo s dynamicky měnící se ekonomikou 
globálního světa. Proč stávající způsob řízení materiálových toků dosáhl 
svého maxima. Příklady z praktických realizací vám ukáží, jak udržet 
logistický tok funkční s minimálními zdroji a stále zůstat konkurence 
schopný na globálním trhu.

WORKSHOP 13:30–16:00  
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NA CO SE TĚŠIT V RÁMCI 
DOPROVODNÉHO PROGRAMU?

17. ZÁŘÍ V DOBĚ OBĚDA
BIZLOG
Desetiminutová „speed dating“ setkání. Ideální místo pro setkání zákazníků 
a dodavatelů na neutrální půdě, kde obě strany rychle zjistí, zda má smysl 
rozvinout jednání do konkrétnější podoby.

17. ZÁŘÍ VEČER
GALAVEČER LOGISTICKÝCH INOVACÍ

Vyhlášení ocenění LOG-IN. Ocenění těch nejlepších inovací z českého 
logistického trhu za uplynulý rok.

17. ZÁŘÍ VEČER
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. Letos ve vesmírném duchu.

18. ZÁŘÍ
SEELOG - NÁVŠTĚVY LOGISTICKÝCH CENTER
Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat 

informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných 
logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se 
s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain 

managementu a distribuci přímo na místě.

PRO UŽIVATELE LOGISTICKÝCH 

SLUŽEB VSTUP ZDARMA!

STOVKY LOGISTICKÝCH MANAŽERŮ SE JIŽ 
REGISTROVALY. CHCETE BÝT TAKÉ U TOHO?

VSTUP NA AKCI JE PRO DODAVATELE LOGISTICKÝCH ŘEŠENÍ 
ZPOPLATNĚN ČÁSTKOU 9900 KČ BEZ DPH

UŽIVATELÉ LOGISTICKÝCH SLUŽEB MAJÍ VSTUP ZDARMA

202020202020

NA CO SE TĚŠIT V RÁMCI NA CO SE TĚŠIT V RÁMCI 

17–18/09/2020, 
O2 UNIVERSUM, PRAHA

DECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACE
HLAVNÍ TÉMA:

REGISTRUJTE SE NA: WWW.EASTLOG.CZ/REGISTRACE
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Vidět a vědět

Za přibližně měsíc odstartuje největší logistický kongres v Česku. Bude opět 
dvoudenní. Přednášky a diskuse se uskuteční v centru O2 universum, druhý den 
je tradiční Seelog, jenž zahrnuje návštěvy distribučních center nebo logistických 
provozů fi rem. 

Připravil Stanislav D. Břeň

Máte nového kolegu? 
Dejte vědět. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Už máte registraci 
na Eastlog?
Logistický kongres Eastlog se letos uskuteč-
ní v netradičním termínu a na novém místě. 
Koronavirová karanténa znemožnila květnové 
konán í, a tak dochází k přesunu na 17.–18 září. 
„Setrvale kongres inovujeme, což znamená 
i změnu adresy. Přesouváme se do nového kon-
gresového centra 02 universum,“ říká projektová 
manažerka Barbora Hrdličková. Letošní téma 
zní Decelerace, tedy zpomalení. Pořadatelé tak 
reagují na nejnovější vývoj v české, evropské 
i globální ekonomice, poznamenané pandemií 
nového typu koronaviru. Jak obrátit deceleraci 
opět v akceleraci, bude jedním ze stěžejních 
témat přednášek i diskusních panelů. 

Podrobnosti a registrace na:
www.eastlog.cz

István Fazekas 
Příchod do 108 Agency

István Fazekas je z pozice 
managing partner zodpovědný za 
veškeré aktivity společnosti 108 

Agency v Maďarsku. Před zahájením spoluprá-
ce se 108 Agency pracoval pět let jako seniorní 
investiční poradce týmu kapitálových trhů 
v CBRE. Dříve vedl pět let průmyslový tým ve 
společnosti Cushman & Wakefi eld v Budapešti. 
Další dva partneři, Marcell Szotyori-Nagy László 
Kemenes, budou zodpovědní za hledání nových 
obchodních příležitostí. Marcell Szotyori-Nagy 
působil třináct let v týmu kapitálových trhů 
v JLL v Budapešti a do roku 2019 byl ředitelem 
společnosti. Od roku 2015 je členem RICS. 
László Kemenes pracoval třináct let na pozici 

Richard Vlček
Příchod do DoDo

Do vedení start-upu DoDo nastou-
pil Richard Vlček, který přišel na 
pozici ředitele strategických pro-

jektů. Richard Vlček prošel vedením fi rem jako 
The Phone House a dlouho vedl také hračkář-
ský řetězec Sparkys, který provedl i prodejem 
a následně fúzí velkých hračkářských fi rem 
v roce 2015. Později byl jednatelem společnosti 
Piccollo a zajišťoval akvizici značky Loap řetěz-
cem Sportisimo. V DoDo bude řídit především 
aktivity na zahraničních trzích a také spolu-
práci s nejvýznamnějšími partnery na českém 
trhu. Jedním z prvních projektů Richarda Vlčka 
v novém působišti je expanze DoDo do Maďar-
ska, ke které nakonec došlo o několik měsíců 
dříve, než bylo v plánu. 

Frederic Rotrou
Povýšení v CHEP

Společnost CHEP jmenovala 
Frederica Rotrou novým country 
leaderem pro Českou republiku. 

Frederic Rotrou pracuje pro CHEP od roku 
2003, kdy nastoupil jako vedoucí auditu v paříž-
ském regionu pro CHEP ve Francii. Následně 
působil v divizích ve Velké Británii a v České 
republice. V Praze je šest let a do svého jme-
nování do nové pozice pracoval jako strategic 
solutions leader pro středoevropský region.

Příchody/Odchody
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michal.laznicka@ekonservis.cz  Specialista v pojištění pro dopravce +420 775 589 989 www.ekonservis.cz

Nevíte si rady při určení odpovědnosti poškození nákladu? S NÁMI SI BUDETE! Rychlé řešení a likvidace škod!

Hrubá nedbalost řidiče?
Pozdní dodání?
Poškozené zboží při přepravě?
• Pojistná částka 400.000,– EURO na každou pojistnou událost

• Připojištění odpovědnosti všech najímaných poddopravců pro národní 
i mezinárodní přepravu vč. hrubé nedbalosti a s možností připojištění 
kabotáže v Německu s limitem 600.000,– EURO

• Nakládka, vykládka, veškerá manipulace se zbožím vč. balení, polepů, 
následné finanční škody do 50.000,– EURO: u nás pojištěno v základu!

• Pojištění skladování během přepravy 250.000 EUR na každou škodní 
událost vč. připojištění inventurních rozdílů

• Spoluúčast 0,– EUR (při hrubé nedbalosti 30 %)
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country manager v developerské společnosti 
Prologis v Maďarsku. Dříve vedl po dobu čtyř 
let průmyslové oddělení společnosti CBRE. Od 
roku 2011 je členem RICS.
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Robert Erni
Příchod do Dachseru

Dachser jmenoval Roberta Erni-
ho novým CFO. Na tomto postu 
nahradí od 1. ledna 2021 dosa-

vadního fi nančního ředitele Burkharda Elinga. 
Robert Erni začíná své působení 1. září 2020 
jako jeho zástupce. Robert Erni ze Švýcarska 
naposledy pracoval ve společnosti Panalpina, 
kde byl jako CFO odpovědný za fi nanční záleži-
tosti tohoto poskytovatele logistických služeb 
kotovaného na burze. Na této pozici také vedl 
fúzi s dánským logistickým koncernem DSV, 
dokončil dvě SAP implementace a s nimi spo-
jené organizační změny a nejrůznější akviziční 
projekty. Svoji kariéru zahájil v logistické spo-
lečnosti Kühne + Nagel, kde měl po působení 
v zahraničí – v Hongkongu, Indii, Argentině 
a USA – na starosti globální controlling v sídle 
společnosti ve Švýcarsku.

Petr Zaoral
Příchod do Rilancia

Na pozici sales manager společ-
nosti Rilancio nastoupil Petr Za -
oral, který je zodpovědný za další 

rozvoj služeb facility managementu v oblasti 
logistiky a výroby. Petr Zaoral má více než 24 
let zkušeností v sektoru industriálního realitní-
ho poradenství a logistiky. V realitním poraden-
ství začal působit v červenci 2015 jako ředitel 
průmyslového oddělení pro Colliers Internatio-
nal, poté pro společnost Prochazka & Partners. 
Před příchodem do realitního poradenství 
zastával v logistických společnostech pozici 
obchodní a marketingový ředitel pro Gefco 
Česká republika. Za svého působení v realitním 
poradenství řídil lokální vyjednávací tým pro 
investora Tchibo v Chebu. Podílel se také na 
otevření nové logistické haly v Hořovicích pro 
společnost Saint-Gobain Sekurit ČR. Zajistil 
poradenství pro německého investora LSG Sky 
Chefs Czechia, dále také pro Raben Logistics 
Czech zprostředkoval poradenství při otevření 
nového depa v Hradci Králové.

Michal Hebeda
Příchod 
do Zebra Systems

Novým pracovníkem na pozici 
sales engineer společnosti Zebra 

Systems se stal Michal Hebeda, který bude 
zodpovědný za předprodejní aktivity společ-
nosti v České republice a na Slovensku a nově 
také v jihovýchodní Evropě. V Zebra Systems 
má od 1. srpna na starosti zejména předpro-
dejní podporu partnerů, zákazníků i kolegů 
z obchodního oddělení v rámci projektů v Čes-
ké a Slovenské republice pro všechny produkty 

Příchody/Odchody
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REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

PROMAN, s.r.o. 

proman@proman.cz 

www.proman.cz

Kompletní dodávky od návrhů až po realizaci

Inspekční servis regálů po celé ČR

Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

INZERCE

Marek Pohl, 
Simona Vysloužilová
Příchod do Savills

Do pražské pobočky společnosti 
Savills nastoupil Marek Pohl na 
pozici vedoucího oddělení oceňo-
vání nemovitostí a Simona Vyslou-
žilová na post seniorní odhadky-
ně. Marek Pohl přichází z BNP 
Paribas Real Estate, kde působil 
jako vedoucí oddělení oceňování 

pro Českou republiku a Slovensko. Na českém 
trhu má v oceňování nemovitostí více než jede-
náctiletou praxi. Ve společnosti Savills bude 
zodpovědný za služby v oblasti oceňování pro 
různé investiční a bankovní účely napříč všemi 
sektory komerčních a rezidenčních nemovitostí 
jménem klientů. Simona Vysloužilová má osmi-
leté zkušenosti v oboru a do Savills na pozici 
seniorní odhadkyně nastoupila také ze společ-
nosti BNP Paribas Real Estate. Dříve působila 
ve společnosti Equita Consulting. V Savills 
se bude specializovat na oceňování napříč 
průmys lovým, kancelářským, maloobchodním 
a rezidenčním sektorem.

Robert Bocker,
Petr Landsinger
Povýšení v Cushman 
& Wakefi eld

Cushman & Wakefi eld jmenuje 
partnery Roberta Bockera z týmu 
pronájmu průmyslových prostor 
a Petra Landsingera z týmu sprá-
vy průmyslových budov. Robert 
Bocker vede tým zprostředkování 
transakcí v oddělení pronájmu 

průmyslových nemovitostí. Na trhu průmyslo-
vých nemovitostí působí od roku 2007. Ve spo-
lečnosti Cushman & Wakefi eld pracuje celkem 
více než osm let, aktuálně od roku 2016, kdy 
do ní znovu nastoupil na pozici associate. 
Specializuje se na zastupování korporátní kli-
entely z automobilového průmyslu, logistiky, 
e-commerce a maloobchodu. Petr Landsinger 
zodpovídá za správu průmyslových budov 
a nákupních parků v České republice a na Slo-
vensku. Ve společnosti Cushman & Wakefi eld 
působí 18 let, na realitním trhu se pohybuje od 
roku 1996. Vede interní tým property manaže-
rů a zodpovídá za správu 32 projektů pro české 
a mezinárodní klienty. 

distribuované v rámci portfolia výrobců GFI 
Software, Acronis a SolarWinds MSP. Ve spo-
lečnosti Sophos byl jako sales engineer členem 
týmu předprodejní podpory zodpovědného za 
region východní Evropy. Předtím působil na 
pozici obchodního manažera ve fi rmách Mar-
bes a Vítkovice IT Solutions a v letech 
2005–2014 jako sales engineer ve společnosti 
Kerio Technologies, jejíž produkty jsou nyní 
součástí portfolia GFI Software.

Lukáš Šaling, 
Jan Hřivnacký 
Povýšení v CBRE

Společnost CBRE jmenovala nové 
vedení oddělení pro logistiku 
a průmyslové nemovitosti: Luká-
še Šalinga do funkce vedoucího 
transakcí a poradenství a Jana 
Hřivnackého na pozici vedoucího 
pronájmů industriálních nemo-
vitostí. Lukáš Šaling se zaměří 

především na strategické projekty a transakce 
velkých mezinárodních fi rem, Jan Hřivnacký 
na odborné poradenství v oblasti pronájmu 
průmyslových prostor a akvizici nových klientů. 
Lukáš Šaling a Jan Hřivnacký nahrazují ve vede-
ní industriálního týmu Claire Sheils, která byla 
nedávno povýšena do funkce generální ředitel-
ky CBRE pro Českou republiku. Lukáš Šaling 
působí na realitním trhu čtrnáct let. Do společ-
nosti CBRE nastoupil v roce 2014 jako seniorní 
agent se zaměřením na poradenskou činnost 
především pro zahraniční klienty a automotive. 
Jan Hřivnacký zahájil svou kariéru jako spe-
cialista marketingového výzkumu a account 
manager ve společnosti Media Research. Do 
CBRE nastoupil v roce 2014 na pozici agenta 
se specializací na vyhledávání vhodných lokalit 
a prostor po celé ČR.
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Krátce:
GLP dokončila 
akvizici portfolia 
parků v CEE
Společnost Gazeley oznámila, že po akvizici 
z roku 2017 přechází pod značku GLP. Spo-
lečnost GLP navíc oznámila, že proběhly 
všechny potřebné kroky pro uzavření akvi-
zice portfolia logistických parků a dalších 
nemovitostí skupiny Goodman ve střední 
a východní Evropě. 

GLP aktuálně vlastní aktiva v hodnotě více 
než sedm miliard dolarů ve Spojeném krá-
lovství, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, 
Polsku a v Nizozemsku. Převzetím dalších 
aktivit v Polsku, České republice, na Sloven-
sku a v Maďarsku rozšíří GLP své působení 
do jedenácti zem    í.

Podrobnosti na webu 
glprop.com.

Nearshoring Index favorizuje i Česko

Narušení dodávek spojených s covidem-19 podro-
bilo výrobní dodavatelské řetězce po celém světě 
zkoušce odolnosti a nastavilo urychlení trendu 
směřujícího k regionálním dodavatelským řetěz-
cům a nearshoringu, tj. návratu výrobních provozů 
do bližších sousedních zemí. Tvrdí to zpráva po-
radenské společnosti Savills. Alternativní výrobní 
lokality mohou změnit obchodní toky a dynamiku 

globálního průmyslového a logistického trhu. Spo-
lečnost Savills identifi kovala tzv. potenciál výrob-
ního nearshoringu zemí, které se nacházejí přímo 
nebo v těsné blízkosti hlavních spotřebitelských 
trhů. Základní kritéria pro řazení zemí podle Sa-
vills Nearshoring Index jsou výrobní náklady na 
pracovní sílu, náklady na elektřinu, infrastrukturu 
a otevřenost obchodu. Na vrcholu tohoto indexu je 

John Pearson
CEO
DHL Express

I přes pochmurné vyhlídky na rok 2020 si nemyslím, 
že po krizi bude následovat trvalý masivní pokles glo-
bální propojenosti. Myslím, že proces globalizace se 
znovu rozběhne. Dokonce ani nejpesimističtější scé-
náře nepočítají s kolapsem obchodních a kapitálových 
toků. Místo toho předpokládané poklesy předpovídají 
návrat k úrovním, které byly v roce 2000 považovány za 
známku hyperglobalizace. Zároveň na mnoha místech 
pandemie jasně ukázala, jak důležitá je globalizace pro 
náš ekonomický a sociální „imunitní systém“.

Budou se výroby vracet do Evropy?

ILUSTRAČNÍ FOTO: Amirro
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 Estimated Time of Arrival. 
Víte, kdy vaši zásilku doručíme.
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Vietnam, který podle autorů indexu těží z nízkých 
nákladů na pracovní sílu i elektřinu a z výrobní zá-
kladny. Pokud jde o Evropu, index naznačuje, že 
země nabízející největší potenciál pro nearshoring 
jsou soustředěny ve východní Evropě, a to díky 
nižším vstupním nákladům a přímému silničnímu 
a železničnímu spojení s hlavními západoevrop-
skými spotřebitelskými trhy. Ukrajina je nejlépe 
hodnocenou evropskou zemí a je celkově druhá 
díky velmi nízkým mzdovým nákladům podle ev-
ropských norem. Srbsko (4. místo) je dalším níz-
konákladovým trhem těžícím ze strategické polohy, 
která nabízí nejjednodušší pozemní dopravu mezi 
Evropou a Malou Asií a dále. Následuje Česká 
republika (5. místo) s optimální infrastrukturou, 
příznivými vstupními náklady a zavedenou výrobní 
ekonomikou pro vývoz.



13

Nejvíce dokončených průmyslových 
nemovitostí za poslední tři roky

Aktuální výsledky vývoje na českém trhu sklado-
vých a výrobních nemovitostí navzdory očekávání 
nenaznačují jakékoliv ochlazení. Ačkoliv karan-
ténní opatření zkraje druhého čtvrtletí znemožni-
la osobní schůzky, nové smlouvy se podepisova-
ly v míře, která je pro tuto část roku běžná. Stojí 
to ve zprávě Industrial Research Fora za druhé 
čtvrtletí letošního roku. Podle stejného zdroje bylo 
dokončeno nejvíce industriálních nemovitostí od 

se nachází v parku Týniště nad Orlicí a využívá ji 
fi rma Cataler. Třetí největší dokončený projekt ve 
druhém čtvrtletí 2020 představuje hala v Prologis 
Park Prague-Úžice stavěná od počátku jako spe-
kulativní. Na konci druhého čtvrtletí roku 2020 
dosáhla míra neobsazenosti 4‚6 %.

Jiří Nouza
prezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Květnový index ztráty produkce 7‚6 %, v letošním roce 
dosud nejvyšší, znamená pokles produkce od počátku 
roku o 2‚1 %. S ohledem na stav, který je důsledkem 
koronavirové pandemie, je tento výsledek v porovnání 
s ostatními odvětvími národního hospodářství stále 
ještě dobrým výsledkem v této době. A potvrzením 
toho, že stavebnictví v důsledku protiepidemiologic-
kých opatření zpomalilo, ale nezastavilo se.

Sháníte skladové prostory?

ILUSTRAČNÍ FOTO: Prologis

we rack the world
www.stow-group.com

Modletice 141, 251 01 Říčany u Prahy • T +420 311 344 300 • info.stow.cz@stow-group.com

adv-CZ_240x170.indd   1adv-CZ_240x170.indd   1 10/02/2020   09:0410/02/2020   09:04

INZERCE

roku 2017. Poptávka po nemovitostech přece jen 
doznala změny, větší zájem byl o krátkodobé ná-
jemní smlouvy do jednoho roku. Naopak se sní-
žila poptávka po předpronájmech v dosud nepo-
stavených nemovitostech. Spekulativní výstavba 
je v útlumu a některé projekty jsou zastaveny do 
doby, než se objeví zájemci. Mezi největší dokon-
čené projekty patří budova v Panattoni Parku Cheb 
II pro Real Digital. Druhá největší dokončená hala 

Aktuality a komentáře zpracoval: Stanislav D. Břeň Anketu připravil: David Čapek
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Krátce:
Faurecia s novými 
prostory
Společnost Demaco zahájila výstavbu vý-
robní haly o ploše 12 500 m2 pro výrobce 
automobilových dílů Faurecia v průmyslové 
zóně Pilsen West Industrial Park v Nýřanech 
u Plzně. Investice 300 milionů korun je fi -
nancována ze zdrojů nemovitostního fondu 
spravovaného společností CBRE Global In-
vestors. „Projekt vznikal v období nejtvrdší 
karantény, proto veškerá komunikace pro-
bíhala online,“ uvádí partner společnosti 
Demaco Jaroslav Kaizr a dodává: „Každá 
investice je nyní důležitá a ukazuje se, že 
i v současných podmínkách existují vitální 
projekty.“ Nová hala bude předána Faurecii 
šest měsíců od zahájení výstavby, projekt 
umožňuje další expanzi o 8000 m2.

Více na webových stránkách 
www.demaco.cz.

Jaké ekonomické výsledky v odvětví logistiky a do-
pravy lze očekávat ve druhém pololetí roku 2020? 
K odpovědi by se možná hodila příslovečná křišťálo-
vá koule, každopádně pro vytvoření kvalifi kovaného 
odhadu existuje dosud příliš mnoho proměnných. 
Nejasný je v první řadě další vývoj koronavirové 
nákazy. Vláda sice slibuje, že české hospodářství 
už podobně jako letos na jaře v žádném případě 
„nevypne“, ale rozličná – a nezřídka dosti přísná 
– epidemiologická opatření mohou mít i nadále na 
podnikání řady fi rem výrazně negativní dopady. 

Většina účastníků ankety na portálu www.syste-
mylogistiky.cz si zachovává optimistické smýšlení. 
Úspěšné druhé pololetí pro podnikání fi rmy oče-
kává přes 60 % odpovídajících, z toho podle 17 % 
respondentů bude velmi a podle 45 % alespoň 
částečně úspěšné. Více než pětina odpovídajících 
očekává stagnaci a zhruba každý sedmý respon-
dent předpokládá, že dojde k poklesu.

Bohuslav Čížek 
ředitel Sekce hospodářské 
politiky a hlavní ekonom
Svazu průmyslu a dopravy ČR

Přestože se postupně odrážíme ode dna, čeká nás 
stále obtížný vývoj. Letošní pokles výroby a zakázek 
nebude snadné rychle obnovit. Zpomaluje se tím 
i investiční aktivita. Trh práce reaguje s určitou setrvač-
ností a krize se dotkne i ukazatele nezaměstnanosti. 
Proto je nutné nastavit například efektivní dlouhodobý 
kurzarbeit, aby podniky přežily nejen karanténní zmra-
zování, ale i následující období, které poznamená nižší 
domácí i zahraniční poptávka.

Očekáváte, že letošní druhé pololetí bude 
pro podnikání vaší fi rmy úspěšné?

Anketa: Bohdan Wojnar
prezident
Sdružení automobilového 
průmyslu (AutoSAP)

Pandemie koronaviru způsobila pokles tržeb fi rem 
autoprůmyslu až ve výši 150 miliard korun, přičemž 
tato ztráta se bude nadále prohlubovat. Pro letošní rok 
odhadujeme propad výroby vozidel okolo 20 %. Výkon-
nost celého sektoru bude výrazně ovlivněna nejen 
vývojem na zahraničních trzích, ale také případnou 
podporou české vlády. Automobilový průmysl podpo-
ruje široký ekosystém, ze kterého profi tuje celá řada 
dalších průmyslových odvětví. Přijetí opatření k restartu 
odvětví ze strany vlády tak bude mít významný pozitivní 
multiplikační efekt na vývoj celého hospodářství.

Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky systemylogistiky

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

Ano, velmi úspěšné. 
17 %

Ano, částečně úspěšné. 
45 %

Očekáváme stagnaci.
23 %
15 %

Ne, očekáváme pokles.

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Je podle vás množství nehod na železnici v poslední době spíše náhoda, 
nebo systémová chyba?



DÁME VÁM PROSTOR 
PRO VÁŠ BYZNYS

1 353 459 m2
CELKOVÁ PLOCHA 
PORTFOLIA

96 783 m2
DOSTUPNÉ
PROSTORY

72 626 m2
PROSTOR PRO 
VÝSTAVBU

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE:

DANIEL KUBIZŇÁK | Head of Leasing & Development

daniel.kubiznak@p3parks.com | +420 724 570 999 WWW.P3PARKS.COM

BRNO

P3 PRAGUE D11
VÝSTAVBA AŽ 8 000 m2

P3 LOVOSICE
35 000 m2 K DISPOZICI IHNED

KARLOVY
VARY

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

PRAHA

OSTRAVA

P3 PLZEŇ
8 200 m2

P3 OLOMOUC
VÝSTAVBA AŽ 4 700 m2

P3 MLADÁ BOLESLAV
11 000 m2 K DISPOZICI IHNED

P3 PRAGUE D6
VÝSTAVBA AŽ 17 000 m2
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Novinky

NOVÝ ELEKTRONICKÝ 
OBCHOD S VOZÍKY

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

PARAMETRY VČETNĚ CEN

M A N I P U L A C E : Společnost STILL ČR představila nový online shop na 
adrese cz.still.shop. Firma v něm neprezentuje pouze 
nové vozíky. V e-shopu lze objednat také služby jako 
například ošetření manipulační techniky v Mobilní myčce 
STILL nebo desulfataci trakčních baterií. Prostřednic tvím 
formuláře mohou zájemci poptat i použitou techniku 
k pronájmu, technické kontroly, údržby manipulační tech-
niky či dodávku náhradních dílů. Ať už máte zájem o vozík 
nový, použitý nebo k pronájmu, naleznete detailní popis 
s parametry včetně ceny.  

Více na cz.still.shop

NOVÉ ROBOTY I LEPŠÍ PREZENTACE 
MANIPULAČNÍ TECHNIKY
Zajímavé novinky směřují tentokrát do oblasti manipulace, týká se to robotů pro intralogistiku i přehlednějšího 
e-shopu s manipulační technikou. Inovace přicházejí také z oblasti bezpečnosti. Náměty do této rubriky můžete 
zasílat na systemylogistiky@atozgroup.cz. 

Novinky zpracoval Stanislav D. Břeň

ZÁDRŽNÝ SYSTÉM 
PRO NÁKLADNÍ VOZY

PROPOJENÍ S VRATY ČI MŮSTKY 

ZABRÁNĚNÍ POJÍŽĎKY PŘI NAKLÁDCE

S K L A D O V Á N Í : Nakládací rampa zůstává nejnebezpečnější součástí 
jakéhokoli skladu, přičemž předčasný odjezd vozidla 
a nepozorovaný pohyb za ním jsou příčinou velkého počtu 
nehod, zranění a někdy smrtelných úrazů. Společnost 
Loading Systems tato bezpečnostní rizika řeší prostřed-
nictvím brzd nákladních vozidel. Blokováním zadního 
kola se zamezí neplánovanému pohybu vozidla u rampy. 
Konstantní hydraulická zadržovací síla brzdy zabraňuje 
i popojíždění vozidla, které je způsobeno hybnou silou při 
nakládce a vykládce. Vyrovnávací můstky a/nebo dveře 
na rampě nelze ovládat, dokud není vozidlo zastaveno. 
Zároveň se nemůže rozjet, jestliže nebude můstek zpět 
v klidové poloze a dveře znovu zajištěny.

Více na www.loading-systems.cz

ROBOTY ŠETŘÍ 
NEPRODUKTIVNÍ PRÁCI

AUTONOMNÍ PŘEPRAVA ROZMANITÉHO 
SORTIMENTU 

CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

M A N I P U L A C E : Plně autonomní jednotky AMR od americké fi rmy Fetch 
Robotics jsou nově dostupné na českém trhu díky spolu-
práci se společností U&Sluno. Roboty se samy přizpůso-
bují dynamickým podmínkám v okolí, detekují překážky 
v reálném čase a přepravují zboží na místo určení. Při 
zapojení robotů pro transport lze podle výrobce elimi-
novat až 70 % neproduktivní práce skladníků. Instalace 
robotů trvá několik dní a nejsou potřeba další podpůrné 
technologie. Jednotlivé autonomní roboty mají specifi cké 
zaměření. Model HMIShelf je připravený na běžnou pře-
pravu malých a středních nákladů, varianta Freight 1500 
zvládá přepravovat zásilky o hmotnosti až 1500 kg.

Více na www.uslunorobotics.eu
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Logistika v síti

Tištěné Systémy Logistiky CZ vycházejí šestkrát do roka. V mezi-
čase můžete sledovat aktuální dění v logistice prostřednictvím 
elektronických médií. Denní zpravodajství najdete na www.sys-
temylogistiky.cz, inovace a případovky na projektlogin.com, no-
vinky a zajímavé odkazy na sítích Facebook a LinkedIn a týdně 
vám pošleme SL news s výběrem toho nejzajímavějšího. 

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Martin Radek:

Tak ať se učí od Nestlé a použijí 
papír s ochrannou bariérou, 
ať si taky užijí nějakou legraci. 
Alespoň v tom nebudeme sami.

Richard Rošt:

Co se týče obalu, je Nestlé možná 
vepředu, ale kvalita produktu je 
u Nestlé daleko za Hollandií.

Martin Radek:

Nebudu se vyjadřovat. 
Hollandii mám rád 
a Nestlé má velmi 
různorodý sortiment. 
Nemůžeš být ve všem 
top.

David Hloušek: 

No a co jednoduše použít 
něco, co se dá recyklovat? 
Např. PET kelímek?

20 LE
T

žijeme logistikou

S y s t é m y  L o g i s t i k y  ž i j í  i  n a  w e b u

Zjistěte více:
V postu na Facebooku Systémů Logistiky z 30/07
link: fb.com/systemylogistiky

INZERCE

17.–18. 9. 2020
02 UNIVERSUM, PRAHA

Úspěch v době digitální: 
Potřeba koperníkovské revoluce v podnikání

SEAN A. CULEY

Úspěch v době digitální: 
2020
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Seznamte se s novinkami v databance 
případových studií a logistických inovací.
link: www.projektlogin.com
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DEBATUJTE, 
INSPIRUJTE, 

INFORMUJTE!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Týdně novinky z logistiky 
a supply chainu:
Newsletter SL news zdarma 
pro vás a vaše kolegy.
link: www.atozregistrace.cz/slnews

Na sociálních sítích se řeší také problémy spojené 
s udržitelností obalů. Euforii části spotřebitelů 
spojenou s odklonem od plastu nesdílejí mnozí 
výrobci, pro které je problém najít ekonomicky 
efektivní alternativu. 
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Potřeba koperníkovské revoluce v podnikání

SEAN A. CULEY
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2020
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AUTOMATIZUJEME VAŠE
SKLADOVÉ PROCESY
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O SCM MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 
S RADOMILOU MIKEŠOVOU
Doprava i skladování mléčných výrobků v maximální kvalitě vyžadují 
hluboce provázanou spolupráci všech partnerů napříč řetězcem. Podle 
Radomily Mikešové, logistické manažerky společnosti Danone, před-
stavují největší problém individuální řešení řetězců, která jsou při zna-
losti procesů partnera sice pochopitelná, ale pro dodavatele nákladná 
a náchylná na pochybení.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

Část jogurtů pro vás vyrábí společnost 
Schreiber Czech Republic v původním 
benešovském závodě. Další část 
zboží přichází do Česka z evropských 
továren. Jak se uskutečňuje doprava 
tuzemských a zahraničních značek ve 
směru do vašeho centrálního skladu?

Některé továrny vyrábějí pro český a slovenský 
trh podle objednávek oddělení plánování a někte-
ré dodávají zboží na základě vlastního vyhodno-
cení stavu zásob a očekávané lokální poptávky. 

 Momentálně se do České 
republiky, kromě české to-
várny Schreiberu, dodávají 
produkty Danone z pěti dal-
ších zemí (Francie, Belgie, 
Německa, Polska a Špa-
nělska). Plánování dopravy 
je organizováno centrálním 
oddělením pro celý region, 
které objednává přepravní 
služby u externích dopravců 

alokovaných na základě výsledků každoročního 
tendru. Pro zajištění kvalitní, účinné, včasné a ze-
jména fl exibilní dopravy je tedy nutná aktivní spo-
lupráce pěti stran – oddělení plánování Danone, 
oddělení plánování továrny, oddělení plánování 
dopravy, dopravce a skladu. V tomto procesu kla-
deme velký důraz na maximální vytížení kamio nů. 
Může se stát, že jeden kamion naloží ve Španěl-

Radomila Mikešová, 
Danone: S pomocí našich 
logistických partnerů 
se v importní i exportní 
dopravě snažíme 
maximálně vytěžovat 
vozidla, čímž neustále 
snižujeme negativní 
dopady dopravy na životní 
prostředí.

Jaká specifi ka v dopravě a skladování 
vyžadují mléčné výrobky?

Skladování i doprava mléčných výrobků, a zvláš-
tě výrobků Danone, podléhají mnohým pravidlům 
a interním i externím požadavkům kvality a bez-
pečnosti, které jsou defi novány četnými audity 
a certifi kacemi. Základním specifi kem je dodržo-
vání nepřetržitého teplotního řetězce v celém na-
šem dodavatelském řetězci od výroby až po dodá-
ní konečnému zákazníkovi, a to 4–6 °C. Vlhkost 
vzduchu ve skladech musí být v rozmezí 50–60 %. 
Čistota všech skladovacích 
ploch a vozidel je absolut-
ní nutností. Naše výrobky 
mají také přísné požadavky 
na to, jaké produkty mohou 
být s těmi našimi skladová-
ny a transportovány. Stejně 
tak jsou v platnosti přísné 
požadavky na to, aby se 
naše produkty dostaly k zá-
kazníkovi ve správné fázi 
„životního“ cyklu, tedy vždy po dozrání a v abso-
lutně nejlepší kvalitě – až po otestování a uvolnění 
továrnou. Procesy skladování a transportu těmto 
požadavkům absolutně podléhají, stejně jako 
požadavkům na 100% dosledovatelnost. Jelikož 
součástí našeho portfolia je i biořada produktů, 
podléhá náš sklad i my jako distributor také kaž-
doroční biocertifi kaci.

FOTO: SL

   Dodržení časů
    vykládek
     a nakládek

 je permanentní
   výzvou

Interview 20 LE
T

žijeme logistikou

„Během koronakrize 
jsme zajistili distribuci 

produktů podle všech 
objednávek všech 

zákazníků tak jako 
obvykle.“



Na kafe s… Pavlem Markem, obchodním ředitelem a jednatelem e-shopu TN Trade.
Více na www.systemylogistiky.cz.
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sku, ten pokračuje do Francie, kde doloží do plné 
kapacity, zboží doveze do Česka, část produktů 
pro český trh se vyloží, kamion se doloží dalšími 
produkty a pokračuje například do Maďarska. 
Jelikož kapacita ramp našich skladů je omezená 
a zároveň v nich nejsme jediným klientem, právě 
plánování vykládek a nakládek vyžaduje velkou 
pozornost a fl exibilitu.

Pokud objednáte zboží, kdy se 
z výroby dostane do lokálního skladu?

Velká část našich objemů je vyráběna lokálně v Be-
nešově, tedy od chvíle objednávky do chvíle, kdy je 
zboží přijato na sklad, neuplyne více než 4–5 dnů. 
Tato fl exibilita je pro nás velmi výhodná a pomáhá 
nám nejen reagovat na výkyvy trhu, ale i dodávat 
na regály obchodníků zboží s vysokou čerstvostí. 
Některé specifi čtější výrobky ovšem dovážíme z ji-
ných zemí jako Francie, Belgie nebo Německo, tam 
potom jsou samozřejmě výrobní cykly delší a naše 
fl exibilita nižší.

Dopravu směrem do lokálního 
skladu nakupujete vy? S kterými 
společnostmi spolupracujete?

Dopravu do lokálního skladu objednává české Da-
none, z importních zemí je však zprostředkována 
centrálním týmem celého našeho regionu – ze 
Schreiberu nám dopravu zajišťuje společnost ESA 

logistika, z evropských továren potom Girteka, 
FM Logistics nebo Silvan Logistics.

Setkáváte se při dopravě s nějakými 
problémy?

Kamiony našich dopravců jsou sledovány GPS sys-
témem a teplota zboží je monitorována zařízením 
k tomu určeným po celou dobu trvání přepravy. Po-
kud se během dopravy setkáme s nějakým problé-
mem, jedná se většinou o sesutí produktů na pale-
tě z výroby. V případě dopravního režimu multistop 
pak s uspořádáním již naloženého zboží z první 
nakládky spolu s doložením dalšího zboží tak, aby 
nedošlo k nežádoucímu přetížení kamionů. A sa-
mozřejmě permanentní výzvou zůstává dodržení 
časů vykládek a nakládek navzdory komplikované 
situaci na dálnicích a během pandemické krize 
i na hranicích. Od našich dopravců vyžadujeme, 
abychom o jakémkoliv zpoždění nebo o příslušné 
situaci na cestě věděli v reálném čase a mohli vzni-
kající problémy aktivně řešit.

Co se děje se zbožím po přejímce 
v centrálním skladu?

Se společností ESA logistika máme dohodnutý přes-
ný postup přejímek produktů na sklad. Kromě stan-
dardního procesu kontroly dokumentů, zabezpečení 
návěsu, stavu dřevěných palet a konformity palet 
s produkty je součástí tohoto postupu i měření jejich 

teploty po otevření nákladového prostoru a celko-
vá kvalita dodávky. Příjem se uskutečňuje pomocí 
čteček přes kódy na paletových štítcích. Pozici za-
skladnění navrhuje skladový systém. Zaskladnění 
musí pracovník skladu potvrdit načtením kódu dané 
pozice. Všechny pohyby jsou zaznamenány v systé-
mu logistického partnera a monitorovány kamerami 
tak, aby byla zabezpečená zpětná dosledovatelnost.

Jakým způsobem nakládáte 
s defektním zbožím?

Zaskladňují se pouze produkty v nejvyšší kvalitě. 
Pokud dojde k identifi kaci jakékoliv viditelné rekla-
mace, nesrovnalosti v identifi kaci produktů v do-
dávce s avízem nebo dokumenty nebo nejmenším 
pochybnostem o kvalitě přijímaných produktů, pro-
dukty jsou zablokovány. Sklad podá tuto informaci 
pro další instrukce nebo k dořešení pracovníkům 
Danone. Blokované produkty s podezřením na ja-
kýkoliv defekt v kvalitě nemůže odblokovat nikdo 
jiný, pouze pracovníci oddělení kvality Danone 
nebo továrny. Do té doby jsou blokované produkty 
skladem systémově i fyzicky nedostupné pro vy-
chystávání do zákaznických objednávek.

Které služby pro vás logistický partner 
zajišťuje?

Kromě transportu dodavatelských dodávek od 
partnerů Danone, skladování a distribuce na  český 

Čtyři poznatky o SCM mléčných výrobků Danone
Dodáváme v režimu D + 1 a D + 2. 
Když se však podíváme na skutečné 

časy cyklu objednávky od přijetí 
až po dodání, někdy mluvíme 
o několikahodinovém režimu.Řídíme se heslem, 

že každý den je co zlepšovat.

Sklad v Jažlovicích zároveň 
slouží jako crossdock 

u importovaných produktů, 
které jsou pak zavážené do 
dalších skladů v Evropě.

Pro zajištění � exibilní dopravy je 
nutná aktivní spolupráce pěti stran – 
oddělení plánování Danone, oddělení 

plánování továrny, oddělení plánování 
dopravy, dopravce a skladu.



a částečně i slovenský trh pro nás ESA logistika 
zajišťuje i široký záběr aktivit VAS. A to nejen pro lo-
kální trh, ale také další evropské státy jako Francie, 
Velká Británie nebo Itálie. Pro lokální trh manuál-
ně dobalují téměř čtvrtinu produktů – od přilepení 
nálepky s legálním textem, který pro importované 
produkty vyžaduje lokální legislativa, přes přeba-
lení do požadovaných zákaznických nebo promo 
balení až po fi nalizaci produktů, například nasa-
zení topperu na kelímky s jogurtem. Také pro nás 
realizují strojní copacking – konkrétně vkládání 
kelímků do trayů nebo jejich skládání. Sklad v Jaž-
lovicích zároveň slouží jako crossdock u importova-
ných produktů, které jsou pak zavážené do dalších 
skladů Danone v Evropě.

Pro sklad i dopravu máte 
u logistického partnera dedikované 
kapacity?

Pro dopravu i sklad vyžadujeme dedikované ka-
pacity podle očekávaného objemu, tyto kapacity 
máme i nasmlouvané. Abychom zajistili maximální 

Interview: RADOMILA MIKEŠOVÁ

Další fotografi e najdete na 
facebook.com/systemylogistiky


stabilitu dodávek našim zákazníkům, snažíme se 
jakékoliv dlouhodobější vlivy na naše objemy s lo-
gistickým partnerem vždy včas komunikovat.

Která KPI máte s logistickým 
poskytovatelem nastavena?

Přesnost vychystávání, úroveň služeb včetně včas-
ných dodávek, včasná příprava objednávek, přes-
nost času přejímky, míra nesrovnalosti v zásobách, 
dosledovatelnost.

Jak je nastaveno systémové provázání 
mezi skladem a výrobními závody? 
Nakolik vidíte do WMS logistického 
partnera a jak hluboké je provázání 
WMS společnosti ESA a ERP Danone?

Všechny pohyby skladu, stavy zásob a procesy ob-
jednávek a dodávek jsou přenášeny do ERP Dano-
ne elektronickou komunikací. Danone nemá přímý 
přístup do WMS logistického partnera. Všechny 
relevantní výstupy a reporty z tohoto systému jsou 
však poskytovány Danone ať už automaticky a pra-
videlně (stavy zásob, podklady k fakturaci či KPI) 
nebo podle potřeby (reklamace nebo dosledovatel-
nost). Na druhou stranu výrobní závod Schreiber 
má přímý vstup do WMS systému společnosti ESA 
logistika pro potřeby blokace a uvolňování produk-
tů z karantény, což umožňuje efektivnější logistiku 
domácí produkce.

Upravovali jste nějak priority pro 
logistického partnera ve vztahu 
k nákaze novým typem koronaviru?

Priority jsme měli defi nované a komunikované pro 
případ, že by došlo k nějaké kritické události ať už 
na straně našich zákazníků, u logistického part-
nera nebo v protipandemických opatřeních států 
(například zavření slovenských hranic v případě 
blackoutu). I díky našim logistickým partnerům 
v Česku a na Slovensku jsme navzdory neočeká-
vaným nárazovým nárůstům objemu, nejisté situa-
ci na cestách a hranicích a novým požadavkům 
při zdržených vykládkách u zákazníků nemuseli 
k prioritizaci přistoupit. Byli jsme schopni zajistit 
distribuci našich produktů podle všech objednávek 
všech našich zákazníků tak jako obvykle.

Danone často vyvíjí nové výrobky. 
Mění se nejen příchuti, ale také obaly, 
čas od času převezmete celé nové 
produktové portfolio. Jaké dopady 
mají tyto skutečnosti na logistiku?

V pozitivním slova smyslu na nás tyto požadavky 
dopadají, když se jedná o požadavky, které jsou 
v dodavatelském řetězci standardem a vedou ke 
standardizaci procesů (EDI komunikace, standar-
dy GS1). Naopak o negativním dopadu můžeme 
mluvit v případech, kdy řetězce defi nují své vlast-
ní požadavky, které jsou sice pochopitelné a i vel-
mi logické, když dostatečně znáte supply chain 
procesy daného zákazníka, ale pro nás a jiné 
dodavatele představují individuálně defi novaná 
řešení. Jejich zabezpečení musí být individuálně 
sledováno a dodržováno, zároveň s velkou mož-
ností pochybení, navíc je také nákladné. Typickým 
příkladem jsou zákaznické požadavky na způsob 
vychystávání zboží na paletě při dodávce, jejichž 
nedodržení může mít za následek, že nám bude 
zboží vráceno, ale i například specifi cký formát 
paletových štítků, proces příjmu, paletový ma-
nagement a podobně.

Dokdy musíte dodat do řetězců, 
velkoobchodů či pro menší zákazníky? 
Daří se nastavené lhůty dodržovat?
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Tyto skutečnosti mají na logistiku velké dopady. 
S novými produkty, portfoliem, přichází do logistiky 
mnohdy nový proces nebo nová komunikační mati-
ce, a neustále se tak testuje fl exibilita nejen našich 
logistických partnerů, ale i organizace Danone. Lo-
gistika má samozřejmě iden-
tifi kován a komunikován jas-
ný proces zavedení nového 
produktu na lokální trh včet-
ně kritické cesty, ale v přípa-
dě, že chceme být opravdu 
fl exibilní, se ho ne vždy může-
me bezvýhradně přidržovat. 
Kde ale neděláme a ani ne-
chceme dělat kompromisy, 
je kvalita fi nálních produktů 
a v takovém případě proce-
sy dodržujeme. V případě nedávného logistického 
převzetí produktů rostlinného původu (Alpro) jsme 
měli na přípravu něco přes pololetí včetně adaptací 
operací v (pro Danone) novém skladu. V případě 
zavedení nového produktu včetně copacking se 
někdy pohybujeme i kolem dvou až tří týdnů. Pro 
tyto případy je velkou výhodou multifunkční blíz-
ká spolupráce, která zajišťuje, že jednotlivé kroky 
v procesu na sebe nemusí dlouho čekat.

Zejména požadavky obchodních 
řetězců se stále zpřesňují nebo 
narůstají. Dopadají tyto nároky také 
na vaši logistiku?

Dodáváme v režimu 24 a 48 hodin. Když se však 
podíváme na skutečné časy cyklu objednávky od 
přijetí až po dodání, někdy mluvíme o několika-
hodinovém režimu. V posledním období se nám 
očekávané časy zákazníků daří dodržovat velmi 

úspěšně v rozmezí interně 
defi novaných cílů, a to i díky 
tomu, že jsme v nedávné 
minulosti přistoupili k de-
tailnímu mapování celého 
procesu cyklu objednávek. 
Zároveň naši zákazníci v ně-
kolika případech přistoupili 
na změny vykládky oken 
tak, abychom stále vyhověli 
jejich procesům, ale zároveň 
nemuseli dělat neefektivní 

výjimky v naší distribuci. Vzájemná ochota ko-
munikovat, pochopit strategii partnera a hledat 
oboustranně výhodné řešení mezi oddělením SC 
zákazníka a SC dodavatele je zde absolutně klí-
čová nejen z hlediska obchodování, ale například 
i tématu uhlíkové stopy.

Kamiony vozí palety různého složení. 
Používáte softwarové nástroje pro 
maximální využití ložné plochy vozů?

Co se týče importů a dodávek z továren, vytíženost 
kamionů je absolutní prioritou, multistop a kom-
binované dodávky jsou samozřejmost a neexistu-

„Výrobní závod má 
přímý vstup do WMS 

logistického providera 
pro potřeby blokace 

a uvolňování produktů 
z karantény.“
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je reverzní logistika. Všechny obaly a palety jsou 
spotřebovány v maximální možné míře v národní 
distribuci, poškozené produkty jsou separovány 
a likvidovány u nás. Co se týče distribuce smě-
rem k našim zákazníkům, náš logistický partner 
používá softwarová řešení na přepočítání objedna-
ného objemu a mixu produktů na paletová místa 
ve vozidle. Jsou brány v úvahu standardní faktory 
jako specifi cké požadavky zákazníka na zabalení, 
stohovatelnost a hmotnost produktů nebo maxi-
mální výška palety. I zde se však někdy setkáme 
se situací, že počet vychystaných palet je nakonec 
jiný a je třeba přistoupit k re-
konsolidaci a přebalení palet, 
někdy dokonce k zajištění do-
datečného vozidla. Svou roli 
v tom hrají dynamické změny 
v našem portfoliu, specifi cké 
zákaznické požadavky, ob-
časné chyby v master datech 
i fakt, že systém dokáže pra-
covat pouze s limitovaným 
množstvím vstupních faktorů, které se někdy mo-
hou navíc vylučovat. V takovém případě má svou 
nezastupitelnou úlohu právě fl exibilní přístup pra-
covníků skladu a jejich detailní znalost našeho 
portfolia a priorit Danone. Jelikož zpětně svážíme 
pouze EUR palety a celé paletové konto nám spra-
vuje ESA, účinný zpětný svoz palet v ČR a částečně 
SR je plně v jejich režii. Co se týká zpětného svozu 
palet ze Slovenska, společně s distributorem do-
hlížíme na to, abychom do fi rmy ESA v ČR dováželi 

Ptejte se 
Radomily Mikešové

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

pouze optimálně vytížené kamiony. To znamená, 
že do skladu se vracejí až po dosažení určitého 
množství ve slovenských depech.

Jak dále usilujete o snížení dopadů 
své činnosti na životní prostředí?

S pomocí našich logistických partnerů se v import-
ní i exportní dopravě snažíme maximálně vytěžovat 
vozidla, čímž neustále snižujeme negativní dopady 
dopravy na životní prostředí. Zároveň děláme ma-
ximum, aby se všechny znovupoužitelné materiály 

v naší logistice vždy opět pou-
žily, abychom neprodané pro-
dukty nelikvidovali, ale raději 
darovali, a když už se likvidují, 
aby se likvidovaly plně ekolo-
gickou cestou a s dalším vyu-
žitím. Navíc se i v této oblasti 
můžeme spolehnout na profe-
sionalitu a zkušenosti našich 
logistických partnerů.

Stojí před vámi aktuálně nějaké větší 
úkoly nebo plány, které souvisejí 
s logistikou?

Každý den jsou před námi velké plány, velké úkoly, 
a každý den přibývají nové. Podle vážnosti dopa-
du na naši společnost, na kvalitu našich produktů 
a logistických služeb a jejich neodkladnost pak 
samozřejmě mění priority. V logistice Danone se 

však neofi ciálně řídíme heslem, že vždy a každý 
den je co zlepšovat. Na to myslíme v přípravách na 
tři audity, které na nás čekají v této polovině roku, 
při testech nových řešení balení palet z našich to-
váren nebo copackingu nových produktů pro naše 
zákazníky, při zavedení DESADV v distribučním ře-
tězci Danone, jakož i při optimalizaci distribučního 
modelu v celém regionu CEN. Tím nejdůležitějším 
úkolem však zůstává dodávat objednané produk-
ty včas a v požadované kvalitě tak, aby si je naši 
spotřebitelé mohli koupit, kdy a kde chtějí, a byli 
s nimi vždy spokojeni.
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Radomila Mikešová  v číslech

2017:   Zastává pozici logistic manager a stará 
se o fyzickou distribuci společnosti 
Danone.

2014:  Ve fi rmě Procter & Gamble postupuje na 
pozici transport leader CE South.

2011:  Nastupuje do společnosti Procter & 
Gamble na pozici costumer team logistic 
leader.

2007:  Po postgraduálním studiu na Technické 
univerzitě ve Zvolenu získává titul Ph.D.

2003:  Absolvuje vysokoškolské studium 
na Technické univerzitě ve Zvolenu 
s titulem inženýrky.

„Pro dopravu 
i sklad vyžadujeme 

dedikované kapacity 
podle očekávaného 

objemu.“
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VE ŽHAVÉM KOLE LOGISTIKY 
CHLAZENÉHO A MRAŽENÉHO ZBOŽÍ

Dostat chlazené nebo mražené zboží ke 
spotřebiteli nebo fi remnímu zákazníko-
vi v ideální kondici není vůbec banální 
úkol. Klíčem k úspěchu jsou moderní 
technologie, správně nastavené procesy 
a dost možná i chladné hlavy zúčastně-
ných logistiků.

Skladování potravin nebo nápojů vyžaduje různé 
skladové teploty. Nejnáročnější výběr předsta-
vují čerstvý, chlazený nebo mražený sortiment 
(zvláštní požadavky jsou pak kladeny například 
na farmaceutické zboží). Logistika teplotně kont-
rolovaného zboží se týká teplotních režimů od při-
bližně + 10 °C do zhruba −25 °C (či nižší teploty 
v případě šokového zchlazování). Poskytovatelé 
skladování mívají sklady rozdělené podle různých 
režimů s oddělenými prostory nebo dokážou zajis-
tit regulovanou teplotu.

Chladírenské sklady mají většinou zahuštěný layout. 
Husté ukládání zboží redukuje potřebu „prázdných“ 
prostor pro chlazení, což vede ke snížení provozních 
nákladů. Využívají se tak například paletové regály 
a VNA vozíky. V některých skladech slouží takzvané 
double-deep regály, kam se zaskladňují dvě palety 
se stejným zbožím včetně šarže. To přispívá k úspo-
ře prostoru i nákladů na chlazení.

EKOLOGICKY UDRŽITELNÉ CHLAZENÍ
Snižování energetické náročnosti chlazených 
skladů nebo mrazáků je dnes klíčovým úkolem. 
Přispívají k tomu nejmodernější nízkoenergetické 
chladírenské technologie, rekuperační systémy 
nebo úsporná svítidla LED, která se minimálně 
zahřívají. Vedle moderních technologií je stejně 
důležité dodržovat předepsané postupy, procesy 
a termíny revizí. Sklady rovněž vyžadují perfektní 
zateplení a důmyslný systém zavírání. Ve vchodech 

nebo do přechodů mezi jednotlivými sekcemi se 
instalují například rychloběžná vrata, těsnicí límce 
či nakládací můstky s výsuvem.

Pokud to umožňuje charakter skladových prostor, 
instalují se řetězové dopravníky nebo mobilní regály. 
Z kategorie automatických řešení lze zmínit shuttle 
systémy a regálové kanály. Zvlášť v mrazírnách jsou 
regály i manipulační technika velmi namáhány, pro-
to se nasazují odolnější vozíky nebo skladová infra-
struktura (např. galvanizované provedení).

Přepravu zboží zajišťují speciální izotermická vo-
zidla, která jsou vybavena chladírenskou techno-
logií. Teplota v nástavbách nebo v návěsech se 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Ke snižování energetické 
náročnosti skladů 
přispívají nejmodernější 
nízkoenergetické chladírenské 
technologie, rekuperační 
systémy nebo úsporná svítidla 
LED, která se minimálně 
zahřívají.
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„Zákazníci slyší 
na udržitelnost“

V našich logistických činnostech zohledňuje-
me také otázky udržitelnosti, například z po-
hledu použitých obalů, což se u našich zákaz-
níků setkává s příznivou odezvou.

IVETA BARABÁŠOVÁ
tisková mluvčí

Lidl Česká republika
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sleduje po celou dobu přepravy prostřednictvím 
čidel. Případné nežádoucí odchylky teplot okamži-
tě koriguje agregát a teplota je upravena na žá-
doucí míru. Dopravci pak mají k dispozici záznamy 
monitoringu, což umožňuje doložit průběh teploty 
v nákladním prostoru během celé doby přepravy.

KOMBINOVANÉ CHLAZENÍ NA VZESTUPU
Kam se ubírají hlavní trendy v logistice teplotně 
kontrolovaného zboží? „Již delší dobu sledujeme 
zjevný trend ve změně proporcí skladovaného zbo-
ží. V souladu s preferencemi zákazníků se zvětšují 
objemy čerstvého zboží oproti konzervovanému 
nebo trvanlivému zboží, tam se naopak objemy 
snižují,“ říká Štěpán Dlouhý, provozní ředitel spo-
lečnosti ESA logistika, a dodává: „Naši zákazníci 
stále více a více požadují kombinované služby 
v několika teplotních režimech – suchý, chlazený, 
ovoce/zelenina, mražený.“ Obvykle se jedná o po-
žadavek na několik teplotních režimů najednou, 
které odpovídají typu produktů daného zákazníka. 
Týká se to jak skladování, tak dopravních služeb. 
„Pro tyto účely jsme pořizovali vozidla umožňují-
cí kombinovanou přepravu ve více 
teplotních režimech,“ doplňuje Ště-
pán Dlouhý.

Chlazené zboží má zpravidla krátkou 
dobu trvanlivosti. Důležité je proto 
důkladné plánování zásob. „Zásoby 
jsou objednávány na základě před-
povědi, která je tvořena lokálním 
týmem. Tato předpověď zohledňuje 
všechna kritéria a znalosti, které máme k dispozici 
– například promoční plány klientů, unikátní se-
zonnost daného výrobku, probíhající marketingo-
vé aktivace, podpora přímo v obchodech a mnoho 
dalších,“ říká Pavel Turek, demand planning man-
ager CZ&SK společnosti Danone. V návaznosti na 
tento forecast se pak zboží objednává do výroby. 
Zároveň ale fi rma drží určité bezpečnostní zásoby, 
aby byla schopna reagovat na nečekané výkyvy 
a udržela stoprocentní servis zákazníkům i v pří-
padně zpoždění výroby či transportu. „Tyto safety 
stocky se však pohybují pouze v řádu několika dnů, 
protože se rovněž snažíme jít cestou zero waste, 
tedy minimalizovat množství produktů, které nedo-
kážeme prodat,“ doplňuje Pavel Turek.

Jedním z trendů, který ovlivňuje také logistiku a dis-
tribuci teplotně kontrolovaných potravin, je rostou-
cí segment zdravé výživy. „Spotřebitelé, především 
mladší generace ve větších městech, upřednost-
ňují zdravější životní styl a s tím související zdravé 
stravování. Preferují kvalitní fresh potraviny a bio-
produkty,“ vysvětluje Michaela Dražanová, deve-
lopment manager Fresh společnosti Raben pro 
Českou republiku a Slovensko. Podle ní také v lo-
gistice narůstá objem rostlinných produktů, které 
mohou být alternativou k masným výrobkům.

JAK NEVYHODIT 20 TUN SVÍČKOVÉ
Možná rizika vznikají ve skladu (například výpadky 
v dodávkách energie), ale především při dopravě. 
„Pojistit to lze, ale je třeba to pojišťovně říci. Je dů-
ležité, aby kromě poškození či výpadku chladicího 
agregátu obsahovala pojistná ochrana i chybné 
nastavení a úmysl,“ doporučuje Michal Láznička, 
jednatel společnosti Ekonservis-CZ. Připomíná ne-
dávný příklad: jeho fi rma řešila pojistnou událost, 
kdy řidič nákladního vozu vypnul chladicí agregát 
návěsu, protože hluk jej rušil ve spaní. „Pojistná 

ochrana by měla zahrnovat i náklady 
pro případnou minimalizaci škody – 
agregát nechladí, a tak je třeba zboží 
uskladnit například v chladírně. Je to 
lepší než vyhodit 20 tun svíčkové,“ 
podotýká Michal Láznička.

Další významný trend představuje 
nárůst zájmu o nákupy v online ob-
chodech. Tato tendence narůstala 

v posledních letech, zásadní posun však přinesla 
koronavirová pandemie. Spotřebitelé si nechávají 
zboží posílat rovnou domů nebo do míst, kde jej 
mohou rychle převzít za dodržení hygienických 
a teplotních podmínek pro daný sortiment. „Do 
budoucna očekáváme další růst zájmu o online ná-
kupy potravin, který se promítne do procesu logis-
tiky tohoto zboží. Pracujeme na projektech i v této 
disciplíně distribuce B2C,“ říká Štěpán Dlouhý.

S VIDINOU NOVÉHO SKLADU A TAHAČŮ
Jaké novinky fi rmy představily v oblasti logistiky 
chlazeného nebo mraženého zboží? Rozšíření 

svých kapacit pro chlazené a zejména mražené 
zboží plánuje společnost MD logistika. Výstavba 
nové mrazírenské komory by mohla začít v závě-
ru letošního nebo v první polovině příštího roku. 
Investice ve výši přibližně 60 milionů korun za-
hrnuje téměř 3700 paletových míst při teplotě 
−24 °C. Nová hala má sousedit se zatím nejmo-
dernějším mrazírenským skladem C9 v areálu 
v Dašicích, který se otvíral v roce 2017. „Dispozice 
budovy bude podobná jako u C9 a její světlá výška 
umožní uložení pěti paletových regálů nad sebou. 
Spolu s C9 půjde o jednu z největších nedělených 
mrazírenských komor v republice,“ říká technický 
ředitel MD logistiky Milan Stránský. Logistická fi r-
ma koncem června převzala také šestici nových 
tahačů DAF XF 480 FT SSC. Vozidla jsou ve stej-
ném provedení jako prvních šest vozidel převza-
tých letos v dubnu. V tomto roce chce fi rma zařadit 
do provozu 18 nových tahačů, ke kterým pořizuje 
rovněž nové chladicí návěsy značky Schmitz.

„Vzrostla distribuce 
droždí, poklesly exporty 

mléka“

Pandemie onemocnění covid-19 přechodně 
ovlivnila chování spotřebitelů. U potravin to ale 
nebylo tak výrazné jako například v automobi-
lovém průmyslu. Tady se logistika nezastavila. 
Lidé ale začali více přemýšlet o stravě a mu-
seli se přizpůsobit i omezením v restauračních 
zařízeních. Vzrostla distribuce některých typů 
potravin, například čerstvého droždí, zatímco 
jiné, pekárenské produkty, poklesly. Útlum 
jsme také zaznamenali i u některých vývozů, 
třeba u mléka, do vybraných sousedních zemí 
kvůli místní podpoře vlastních producentů.

MICHAELA 
DRAŽANOVÁ

development 
manager Fresh 

CZ & SK
Raben Logistics 

Czech
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„SNIŽOVÁNÍ 
ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI SKLADŮ 
JE DNES KLÍČOVÝM 

ÚKOLEM.“
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Zvýšenou poptávku po chlazeném nebo čerstvém 
zboží řeší i některé maloobchodní řetězce, které 
se spoléhají na vlastní výstavbu. Například Lidl 
buduje své největší logistické centrum v České re-
publice, které se nachází v Buštěhradu nedaleko 
Kladna. Nové centrum vzniká na místě brownfi eldu 
poldovských oceláren a bude mít rozlohu téměř 
60 000 metrů čtverečních. „Třicet procent plochy 
je určeno pro skladování chlazeného a čerstvého 
zboží s nastavenou regulovanou teplotou, týká se 
to ovoce, zeleniny, mléčných výrobků nebo masa,“ 
říká tisková mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. Podle 
ní bude logistické centrum vybaveno technikou 
a technologií, které zajistí ekonomický, ale také 
udržitelný provoz. Sklad by měl být dokončen na 
začátku příštího roku a bude se z něj zásobovat 
na 90 prodejen.

KOMBO: CHLAZENÉ A SUCHÉ
„Na základě našich provozních zkušeností jsme 
provedli optimalizaci velikosti provozovaných vozi-
del na takzvané malé distribuci, kdy jde o zásobo-
vání menších prodejen menšími vozy,“ zmiňuje no-
vinky ve společnosti ESA logistika Štěpán Dlouhý. 
Dále fi rma pořídila vozidla umožňující kombinova-
nou přepravu suchého a chlazeného zboží. Ta jsou 

vybavena přepážkou, která umožní udržení různé 
teploty v oddělených částech úložného prostoru.

V průběhu koronavirové krize akcelerovala příprava 
některých partnerství, která by jinak pravděpodob-
ně zabrala více času. Například zákazníci serveru 
rohlik.cz dostali možnost zdarma si vyzvednout 
nákup v distribučních centrech společnosti Hopi 
v Jažlovicích nebo ve Strančicích. Logistické proce-
sy včetně vychystávání chlazeného zboží ovlivnilo 
mj. servisní nastavení, kdy si zákazník určuje čas 
objednání nebo způsob platby. Nákup předávala 
ostraha na základě předložení občanského prů-
kazu nebo zaměstnanecké karty. Zásadní novinku 
však Hopi staví v Prostějově. Za více než půl mi-
liardy korun zde buduje sklad, který má od konce 
tohoto roku sloužit společnosti Nestlé. Nový sklad 
odbaví na stovku kamionů denně.

European Food Network, jejíž součástí je fi rma 
Raben Logistics Czech, rozšířila služby přepravy 
a skladování v kontrolovaném teplotním režimu 
2–7 °C do celkem 34 států (včetně Bulharska, 
Rumunska a Chorvatska). V logistickém centru 
v Nupakách fi rma navýšila skladovou kapacitu 

o 450 paletových míst. „Částečně tuto skladovou 
kapacitu také nabízíme na krátkodobé skladování 
chlazených potravin pro promo akce do maloob-
chodních sítí,“ informuje Michaela Dražanová.

Nové logistické projekty svědčí o tom, že chlazené 
a mražené zboží se těší rostoucímu zájmu. Zároveň 
vlivem změny nákupního chování nezanedbatelné 
části spotřebitelů a jejich rostoucí obliby e-shopů 
zesílí tlak na změnu zaběhaných distribučních 
vzorců. Bude ji charakterizovat například velký po-
čet menších zásilek na mnoho různých adres, a to 
vše v různých teplotních režimech.

„Statistický forecast pro 
menší část produktů“

Vzhledem k tomu, že prodeje na lokálním trhu 
jsou realizovány především v promocích, které 
nefungují v pravidelných intervalech, je velmi 
těžké pro jakýkoliv software na základě his-
torických dat naplánovat budoucnost správ-
ně. Proto můžeme použít statistický forecast 
pouze pro menší část produktů, které nejsou 
v promocích tak často, většina je plánována 
s pomocí znalostí a zkušeností lokálního týmu 
a na základě dostupných dat.

PAVEL TUREK
demand planning manager CZ&SK

Danone
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ÚVODNÍ ŘEČNÍK Z AUTOMOTIVE: 
POHLED NEJVETŠÍHO OBALOVÉHO 
ZÁKAZNÍKA  

Zákazníci jsou nároční, protože jejich zákazníci mají rovněž vysoké nároky 
– to je základ dodavatelského řetězce. Co po nás ale naši zákazníci chtějí? 
Co očekávají? Jaká specifika má český a slovenský obalový trh ve srovnání 
s trhy v jiných zemích?

JANA VOLFOVÁ, ŠKODA AUTO

PANELOVÁ DISKUZE: 
BALENÍ PRO E-SHOPY – HLEDÁNÍ 
OBALOVÉHO IDEÁLU  
Nároky e-shopů na obaly jsou velmi pestré, 
a v mnohém se vzájemně vylučují. Balení 
musí být skladné, praktické, , udržitelné, 
velice dobře chránící, „technologicky zdatné“, 
atraktivní a ideálně druhotně využitelné. 
Ultimativním požadavkem číslo jedna však 
zůstává, že obal musí být co nejlevnější. 
Diskuze o obalovém ideálu pro e-shopy.

MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ: 
SNOUBENÍ UDRŽITELNOSTI 
S FUNKČNOSTÍ A PRAKTIČNOSTÍ  

Společně se zákazníky DZ Dražice a Franke se nám podařilo vyvinout dva koncepty 
balení, které v plné míře eliminují polystyrenové výplně a při monomateriálovém 
řešení z vlnité lepenky zvyšují ochranu balených produktů. Jde o příklady obalů, kde 
se udržitelnost a ochrana přírody snoubí s funkčností a praktičností. 

LUKÁŠ FORMÁNEK, DZ DRAŽICE; FRANCO STESSENS, FRANKE GROUP; 
ZDENĚK SUCHITRA, SMURFIT KAPPA; JIŘÍ RAK, SMURFIT KAPPA
MIROSLAV JARKOVSKÝ, SMURFIT KAPPA

PŘÍPADOVÁ STUDIE: AGILNÍ PŘÍSTUPY 
K BALENÍ – SYNERGIÍ K ÚSPORÁM A VYŠŠÍ 
FLEXIBILITĚ PRODUKTOVÉHO BALENÍ

Synergií s klienty zavádět a rozšiřovat autonomní/automatické a plně 
robotizované výrobní platformy v logistice ke zpracování všech velikostí a 
designů obalových materiálů. Je to možné? Existují vůbec dostatečně rychlá, 
levná a flexibilní logistická řešení, připravená na to, co teprve přijde? 

MICHAL VOSYKA, HOPI HOLDING
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Logistika 4.0 navazuje na koncept Průmysl 4.0 nebo jej rozvíjí. 
Hardware (výrobní a logistická technika), software a lidé pracují 
v jednom integrovaném celku, jehož hlavní propojovací element 
tvoří sdílená data. Digitalizace provází všechny složky dodavatel-
ského řetězce a v ideálním případě je tak jakýkoliv manipulovaný 

či skladovaný produkt nejen jasně evidován a online lokalizo-
ván, ale také dokáže sám komunikovat s ostatní skladovou či 
dopravní infrastrukturou. Důležitým fenoménem je takzvané 
digitální dvojče. Všechny fyzické procesy mají jakousi digitál-

ní předpodobu, vůči které se v rámci logistiky nebo výroby 
neustále vztahují.

Hlavní partner speciálu: 

Logistika 4.0: 
Člověk a robot
spolupracují Fo
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CELÝ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC SE DÍKY 
TECHNOLOGIÍM LOGISTIKY 4.0 
ZPŘEHLEDŇUJE, ZKVALITŇUJE A URYCHLUJE
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Předpokládá se, že se z nákladních přeprav stane 
„běžná“ služba, která bude pro zákazníky rychle 
a jednoduše dostupná, třeba přes aplikaci v te-
lefonu nebo webový portál. „Vše bude fungovat 
podobně, jako když kupujeme jízdenky na vlak. 
Klient zadá do systému, odkud kam potřebuje ná-
klad převézt, upřesní charakter zásilky a systém 
mu v reálném čase nabídne dostupné přepravní 
možnosti,“ konstatuje Tomáš Holomoucký, ředitel 
společnosti DB Schenker.

SUPPLY CHAIN VE ZNAMENÍ INOVACÍ
Je zřejmé, že inovace logistiku neustále posouvají 
kupředu a všichni přepravci, kteří si do budouc-
na chtějí zachovat konkurenceschopnost, musí 
držet krok s dobou. Některé fi rmy se intenzivně 
zabývají inovacemi, které zvyšují efektivitu v rámci 
logistického řetězce. Např. DB Schenker otevřela 
mezinárodní výzkumná centra DB Schenkerlabs, 
která hledají nová řešení pro logistiku čtvrté ge-
nerace. Celý dodavatelský řetězec se pro výrobní 
fi rmy i logistické společnosti díky technologiím 
Logistiky 4.0 zpřehledňuje, zkvalitňuje a urychlu-
je. Pro skladové operace nebo silniční přepravy je 
stěžejním tématem automatizace. „Ve vybraných 
terminálech využíváme speciální skenovací rukavi-
ce, které automaticky registrují vydané zboží, nebo 
roboty CarryPick, které regály se zbožím přivezou 

přímo ke skladníkovi. Před několika lety by něco 
takového bylo naprosto nemyslitelné,“ nezastírá 
Tomáš Holomoucký. Vývoj jde neustále kupředu.

Z hlediska silničních přeprav se často skloňuje elek-
tromobilita, CNG nebo vodíkové pohony, pro jejichž 
dlouhodobé komerční využití stále 
chybí potřebná infrastruktura. 
V Německu např. probíhá i vývoj 
a testování konvojů klasických 
autonomních kamionů, kde je pro 
několik kamionů jedoucích ve větr-
ném stínu zapotřebí pouze jeden 
řidič. Kamiony jsou vzájemně elek-
tronicky propojené a neustále si 
vyměňují informace a optimalizují 
tak jízdu, čímž se uspoří náklady, 
palivo i životní prostředí.

PŘÍLEŽITOST PRO MENŠÍ I VELKÉ HRÁČE
Na inovace v logistice, které souvisejí s tématem 
Logistika 4.0, se zaměřují nejen velké globální spo-
lečnosti, ale také start-upy. Například inovativní 
start-upové středisko Bito Campus, které bylo pre-
zentováno vloni na veletrhu LogiMAT, bylo založeno 
v roce 2017 a jeho součástí je osm začínajících 
fi rem. Např. TEC4MED LifeScience se zabývá in-
teligentním řešením chlazení pro přepravu a skla-

dování zboží citlivého na teplotu. Qbing Industrial 
Solutions zase prezentovala řešení integrace RFID 
pro optimalizaci výrobních a intralogistických pro-
cesů, přičemž cílem bylo propojit a digitalizovat 
výrobní a logistické procesy v průmyslových pro-
středích na základě konceptu Průmysl 4.0.

A jmenujme ještě start-upovou 
společnost poolynk, která vyvinu-
la nástroj zajišťující správu fi rem-
ních zařízení pro nakládku, který 
poskytuje informace o množství, 
umístění a míře poškození palet. 
Je tedy zřejmé, že inovace v záso-
bovacím řetězci mají výrazný pro-
stor, což potvrzuje i aktivita fi rmy 
TeDaLoS, která se zaměřuje na 

internet věcí (IoT) a zabývá se systémem pro sle-
dování digitálního inventáře. Už řada fi rem ho po-
užívá k monitorování množství fyzicky dostupných 
produktů a stavu výrobků a také ke zjištění sklado-
vacích nebo přepravních informací v reálném čase.

BOOM AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE
Logistiku v nejbližších letech změní chytré využití 
dat, wearables a robotické vozíky. Čeká nás boom 
automatizace a robotizace? Čas ukáže, co a jak 
rychle se osvědčí, každopádně inovovat v logistice, 

„60 % ODBORNÍKŮ 
NA LOGISTIKU NEMÁ 

DOSTATEČNÝ PŘEHLED 
O DODAVATELSKÉM 

ŘETĚZCI.“

Článek připravil Petr Neckař

Objem přeprav a logistických operací každým rokem narůstá a inovace v rámci 
Průmyslu 4.0 umožňují tuto situaci zvládat při limitovaných kapacitách, které 
automatizací nebo digitalizací stoprocentně nahradit nelze, jako například 
nedostatek spolehlivých řidičů kamionů nebo kvalitních skladových ploch.
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v roce 2030?
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to je jasný trend. Předpokládá se větší rozvoj robo-
tických přeprav ve skladech. Inovovat se ukazuje 
jako nutnost. Jednotlivé inovace jsou postupně za-
váděny do praxe. Autonomní stroje jsou schopny 
dokonce zajišťovat vyskladňování. Ale i třeba uklí-
zení skladu, které jsme viděli vloni v německém 
inovačním centru DHL v Troisdorfu.

To, co bylo k vidění tam, potvrzuje i letošní zpráva 
společnost DHL Next-Generation Wireless in Logis-
tics, která se právě na trendy a inovace zaměřuje. 
Je v ní uvedeno, že 60 % odborníků na logistiku 
nemá dostatečný přehled o do-
davatelském řetězci. Z dalších 
výsledků ve zprávě je zajímavé 
např. to, že 75 % respondentů 
plánuje zavést v blízké budouc-
nosti do praxe alespoň jednu 
bezdrátovou technologii a že 
nová generace bezdrátových 
technologií přinese do logistiky 
mimo jiné předvídatelnost. Je zřejmé, že součas-
ný pokrok ve vývoji sítě 5G a dalších technologií 
bezdrátové komunikace vytváří nové příležitosti pro 
logistiku, přičemž jejich využití povede ke zvyšování 
transparentnosti, provozní efektivity a urychlování 
automatizace. Pro průmyslové využití jsou optima-
lizovány důvěrně známé technologie, jakými jsou 
wi-fi  a Bluetooth, ale i méně rozšířené technolo-
gie, mezi něž patří LPWAN (Low Power Wide Area 
Networks) a satelity LEO (Low Earth Orbit) na nízké 
oběžné dráze Země. Nové generace uvedených 
bezdrátových technologií umožní další krok v ko-
munikační revoluci, který nás posune do nového 
světa, v němž mohou být všichni propojeni se vším, 
a to kdekoli. „Probíhá rychlý vývoj velkého počtu 
technologií, které jsou také nákladově efektivní 

a stále více všudypřítomné. Nyní se zvyšuje i jejich 
dostupnost, což náhle a v nebývalém tempu otvírá 
obrovské příležitosti k vývoji aplikací a praktické-
mu využití,“ vysvětluje Matthias Heutger, vicepre-
zident společnosti DHL s globální odpovědností za 
inovace a obchodní rozvoj.

Každopádně že jsou inovace 
v oblasti automatizace a roboti-
zace zaváděny i v českých pod-
mínkách, o tom není pochyb. Na-
příklad v přeloučské společnosti 
Kiekert-CS využívají autonomní 
vozíky pro přepravu palet, čímž 
došlo ke zvýšení efektivity in-

tralogistiky. Bude se automatizace z intralogistiky 
posouvat ještě dál? To ukáže čas. Nutno ale říci, 
že aktuální pandemie roli robotiky a automatizace 
významně posiluje.

V POJIŠTĚNÍ ČASTO TLAK NA CENU
Roste poptávka po skutečně sdílených digitálních 
zkušenostech a digitálních komunitách. To se jistě 
projeví nejen v přepravách, ale také v uzavírání je-
jich pojištění. Bude mít další digitalizace vliv i na 
pojištění zásilek? Bude se muset i tato oblast ně-
jakým způsobem přizpůsobovat ještě více on-line 
prostředí? „Přemýšlím, jak by šlo vše zjednodušit 
a zefektivnit, ale narážím přitom na neochotu se 

„PRO SKLADOVÉ OPERACE 
NEBO SILNIČNÍ PŘEPRAVY 
JE STĚŽEJNÍM TÉMATEM 

AUTOMATIZACE.“

nad danou problematikou zamyslet. Často mi do-
pravce říká, ať mu pojištění nějak sjednám, ale ná-
sledně se mu zdá pojištění buď moc drahé, nebo 
mu v něm něco chybí,“ předesílá Michal Láznička, 
jednatel společnosti Ekonservis CZ. Dodává: „My 
spolupracujeme se zahraničními pojišťovnami, kde 
to mají na bázi all risk, tj. produkt obsahuje více 
rizik než u českých pojišťoven, je ale dražší. Když 
to dostatečně neodůvodním, tak si to u mě nikdo 
nesjedná. Čili nevím, jak by to mohlo jít zautoma-
tizovat,“ přemýšlí Michal Láznička. Např. v DHL 
se zabývají i mapováním a předpovídáním rizik 
v dodavatelském řetězci. Samostatným tématem 
je např. doručování prostřednictvím dronů, které 
má zatím legislativní úskalí, je ale zřejmé, že i tato 
forma doručování se dotkne činností ve skladech 
a s tím souvisejících digitalizačních prvků.

„3D tisk v budoucnu výrazně ušetří 
přepravní kapacity v dodavatelském 

řetězci“

 Průmysl, respektive Logistika 4.0, není pouze o digitalizaci nebo automatizaci, ale 
také o nových technologiích, jako jsou automatické konvoje kamionů platooning 
nebo technologie 3D tisku. Právě 3D tisk v budoucnu výrazně ušetří přepravní ka-
pacity v dodavatelském řetězci, protože se díl nebo komponent vytiskne přímo ve 
výrobě a nebude zapotřebí zavážet ze skladů.

TOMÁŠ 
HOLOMOUCKÝ

ředitel
DB Schenker
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ROSTE TLAK NA ZVYŠOVÁNÍ 
EFEKTIVITY I BEZPEČNOSTI

Článek připravil Petr Neckař

Logistika 4.0 navazuje či rozvíjí koncept Průmysl 4.0. Roste tlak na zvyšování efektivity 
i na zvyšování bezpečnosti. Dodavatelé manipulační techniky tuto skutečnost potvrzují. 
Nabízejí systémy sledování provozu fl otil, které mají vliv právě na efektivitu i bezpečnost 
manipulační techniky. Firmy mohou sledovat, jak jejich fl otily vozíků pracují, což jim v řadě 
případů otevírá oči.

Nescafé Superiore
100% Arabica 

z certi� kovaných farem

Nescafé Espresso
dokonale vyrovnaná směs 

kávy Arabica a Robusta

NESCAFÉ FTS60E

www.nestle-akce.cz/napojovereseni

Prostorově kompaktní a přesto 
nepřehlédnutelné kávovary

ZRNKOVÁ KÁVA NESCAFÉNESCAFÉ FTP30E

Profi stroje do profi provozů

Bezpečnost a efektivita se netýká pouze systémů 
správy fl otil. Efektivitu může zvýšit také správně 
nastavená a využívaná automatizace, např. auto-
nomní vozíky. „Jakákoli automatizace umí přinést 
obrovská pozitiva, ale má jeden zásadní bod, o kte-
rém je třeba přemýšlet a hovořit. Jedná se o kom-
plexní pohled na celek. Má-li zavedení automatiza-
ce přinést potřebné benefi ty, je nutné, aby systém 
pracoval komplexně, v návaznosti a s přesahem,“ 
předesílá Lukáš Vavřička, poradce pro bezpečný 
provoz a manipulaci společnosti Linde Material 
Handling Česká republika. V opačném případě na 
sebe systémy nebudou dobře navazovat a efekti-
vita nebude taková, jaká by být mohla.

BUDOUCNOST 
PATŘÍ KONEKTIVITĚ
Například vozy Hyster Robotics se mohou integro-
vat a komunikovat se softwarem WMS, takže insta-
lace a implementace řešení jsou rychlé a intuitivní. 
„Další data a informace jsou 
k dispozici také prostřednic-
tvím našeho softwaru pro 
správu robotů, který pomáhá 
měřit, dosahovat a udržovat 
jejich KPI,“ objasňuje Ron 
Farr, manager pro warehouse 
solutions společnosti Hyster 
Europe.

Průmysl 4.0 nemusí zname-
nat vytváření nových soft-
warových platforem, ale lepší integraci systémů, 
shromažďování dat a jejich použití k přijetí opatření 
a zvýšení efektivity. Např. Hyster Robotic Lift Trucks 
se může propojit s dalšími softwarovými nástroji, 
jako je SAP, ale lze také použít data z vozíků k udr-
žení maximální doby provozu. „Pokud je například 
ohlášeno zastavení stroje, máme možnost zkont-
rolovat vše, co se stalo před a po tomto okamžiku, 
takže operace může zabránit tomu, aby se to opa-
kovalo,“ popisuje Ron Farr.

POMÁHÁ SPRÁVA FLOTIL
V digitalizaci udělali dodavatelé manipulační tech-
niky velký krok kupředu, což se projevuje mimo jiné 

ve zmíněných systémech správy fl otil. „Díky tomuto 
systému mají fi rmy transparentní přehled o stavu 
své fl otily vysokozdvižných vozíků. Mají možnost 
sledovat nákladovost jednotlivých strojů, jejich vy-
tížení v provozu, ale nejen to,“ uvádí Václav Hodan 
ze společnosti STILL ČR.

Různé systémy umožňují nejen sledování, ale 
také kontrolu standardních i automatizovaných 
manipulačních vozíků na dálku a zejména mož-
nost jejich vzdálené servisní podpory. 

„Nasazení a využívání silné komunikační a infor-
mační servisní platformy pokročilo do další fáze: 
vše směřuje k otevření nové dimenze péče o vozí-
ky – vzdálené komunikaci technik-stroj a plnému 
využití vzdálené diagnostiky prostřednictvím tele-
matiky instalované na drtivé většině našich strojů 
již ve standardní výbavě,“ popisuje Petr Panáček, 
manažer poradenství a tréninku společnosti Toyo-
ta Material Handling CZ. Dodává, že tato funkce 
už funguje, ale ne v obecném měřítku. 

„Od listopadu 2018 mají 
naše elektrické skladové 
stroje potřebný hardware. Ale 
i uživatelé starších strojů ma-
sivně využívají systém správy 
fl otil I_Site, takže budou rov-
něž připraveni pro komuni-
kaci se servisní platformou 
T-Stream. Jakmile bude vzdá-
lený přístup ke strojům 100% 
funkční, ihned ho zavedeme 

do praxe. Lze tak eliminovat zbytečné odstávky 
strojů a lépe plánovat servisní zásahy,“ vysvětlu-
je Petr Panáček. To vše bude mít výrazný vliv na 
efektivitu.

VELKÝ POTENCIÁL ÚSPOR
Management díky systému správy fl otily může sle-
dovat mnoho různých parametrů, například stav 
vozíku díky funkci předprovozních kontrol, také 
průběh nabíjení a vybíjení baterií, přístup k vozíku, 
výkon a vytížení strojů i řidičů a podobně. Kolize, 
zejména ty těžší, jsou ihned oznámeny (pokud má 
uživatel tuto funkci aktivní) a mohou být přijata 
potřebná opatření.

„PRŮMYSL 4.0 NEMUSÍ 
BÝT O VYTVÁŘENÍ NOVÝCH 

SOFTWAROVÝCH PLATFOREM, 
ALE O LEPŠÍ INTEGRACI 

SYSTÉMŮ, SHROMAŽĎOVÁNÍ 
DAT A JEJICH VYUŽITÍ.“

„Chytré vozíky jezdí už 
z výrobního závodu“

Toyota má v Evropě vysoké ambice v oblasti tele-
matiky na vozících. Z výrobního závodu pro skla-
dovou techniku již žádný vozík bez výbavy systé-
mem správy fl otil neodejde, pro ostatní dva závody 
v Boloni a v Ancenis je tento přístup v přípravě. 
Je jen otázkou času, kdy i všechny čelní vozíky 
budou systémem správy fl otil vybaveny standard-
ně. Každý zákazník se pak může jen svobodně roz-
hodnout, odkdy bude systém využívat. Instalace 
hardwaru a zprovoznění systému na vozíku, který 
z výroby vybaven není, je relativně rychlá. Servisní 
technik ji zvládne během několika hodin. Navíc 
systém bez problémů pracuje i na konkurenčních 
strojích.

PETR PANÁČEK
manažer poradenství 

a tréninku
Toyota Material 

Handling CZ
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Efektivita a bezpečnost jsou ve fi rmách 
na prvním místě.
FOTO: Linde Material Handling Česká republika

Nescafé Superiore
100% Arabica 

z certi� kovaných farem

Nescafé Espresso
dokonale vyrovnaná směs 

kávy Arabica a Robusta

NESCAFÉ FTS60E

www.nestle-akce.cz/napojovereseni

Prostorově kompaktní a přesto 
nepřehlédnutelné kávovary

ZRNKOVÁ KÁVA NESCAFÉNESCAFÉ FTP30E

Profi stroje do profi provozů

INZERCE

Počet „chytrých“ vozíků stále narůstá, to znamená, 
že fi rmy se svými fl otilami pečlivě pracují. Uživatelé 
manipulační techniky jsou přesvědčeni o velkém 
potenciálu úspor provozních nákladů, který jim 
mohou pomoci odhalit pokročilé analytické modu-
ly v rámci fl eet managementu. „V ČR máme náš 
systém aktivní na téměř 4000 vozících a držíme již 
dlouhé měsíce první místo v rámci evropské sku-
piny Toyoty v poměrném pokrytí fl otily operující na 
trhu,“ říká Petr Panáček.

INOVACE V ASISTENČNÍCH SYSTÉMECH
Významnou úlohu v rámci zvyšování efektivity 
a bezpečnosti mají i asistenční systémy, které jsou 
často inovovány. Zatímco dříve se jednalo spíše 
o inovativní řešení pro jednotlivé vozíky (například 
systém, který zabraňuje přetížení a převrácení vozí-
ků, nebo o systémy, které dynamicky stabilizují vý-
chylky zdvihových sloupů ve velkých výškách), nyní 
jsou tyto inovace doplňovány systémy vzájemného 

propojení a interakcí mezi manipulační technikou 
a infrastrukturou skladu, případně mezi technikou 
a chodci vybavenými „wearable“ doplňky. Tím se 
zvyšuje bezpečnost, tedy i efektivita v provozech. 
„Vozíky například dokáží omezovat svou rychlost 
v závislosti na prostoru, ve kterém se pohybují, 
nebo podle toho, kdo vozík zrovna řídí,“ sděluje 
Lukáš Vavřička.

Pokrok byl zaznamenán také v oblasti osvětlova-
cích prvků, k tradičnímu modrému světlu se při-
dávají LED pásky na přední a zadní straně vozíku, 
které automaticky mění barvu podle toho, kterým 
směrem se vozík pohybuje, zlepšuje se osvětlení, 
příkladem může být systém VertiLight od Linde, 
který zajišťuje osvětlení od podlahy až po nejvrch-
nější patra regálů a bez světelných odrazů od fólií 
uskladněného zboží.
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Co nejvíce zvyšuje 
efektivitu vaší techniky?
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SLBOOK: Logistika 
pod lupou aneb 
Když chcete 
vědět víc…
Stará dobrá kniha SLBOOK, nová rub-
rika. Knihu logistických seznamů a  kon-
taktů SLBOOK znáte už dlouhé roky.  
S  jejími dcerkami, tedy on-line portály 
www.slbook.cz a  www.slbook.sk, se také 
již delší čas jistě znáte. Ale tím zdaleka ne-
končíme. 

Představujeme vám zbrusu novou rubriku SL-
BOOK – Logistika pod lupou. Pravidelně vám 
budeme přinášet ty nejzajímavější rozhovory 
s  předními českými logistickými manažery 
a řadu dalších informací. Články v této rubrice 
jsou a nadále budou plné unikátních informací!

Chcete vědět víc? Sledujte náš web systemy-
logistiky.cz a naše newslettery SL NEWS. Vědět 
víc totiž v řadě případů může znamenat konku-
renční výhodu. Chceme, aby naši čtenáři měli 
ty nejaktuálnější informace napříč vším, co se 
logistického světa týká. 

Sledovat trendy a slyšet to, kam se trh ubírá, to 
je totiž něco, co v konečném důsledku firmám 
může uspořit výrazné finanční prostředky. Efek-
tivita je v  logistice klíčovým slovem. V  rubrice 
„SLBOOK: Logistika pod lupou“ není a nebude 
o informace, ke kterým se jen tak nedostanete, 
nouze. 

Dovolíme si tedy závěrem konstatovat: 
„Lidé, čtěte“!

Nejaktuálnější seznam článků 
najdete na webu www.slbook.cz

LOGISTIKA 

POD LUPOU

0464-20_SLBOOK_CZ_autoinz_LUPA_V7_80x340_NAHLED.indd   10464-20_SLBOOK_CZ_autoinz_LUPA_V7_80x340_NAHLED.indd   1 13.08.2020   11:1813.08.2020   11:18
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Flotila pod kontrolou
FOTO: Toyota Material Handling CZ

Vývoj se aktuálně zaměřuje na bezpečnost a kom-
fort řidiče, výhled z kabiny je pro řidiče zásadní, 
a proto je nutné snažit se eliminovat či redukovat 
prvky, které vytvářejí slepé, mrtvé úhly výhledu. 
K tomu mohou napomoci právě i zmíněné asis-
tenční systémy, případně kamerové systémy inte-
grované do vozíku.

PŘIBÝVAJÍ AUTOMATIZOVANÉ PROVOZY
Za posledních deset let se na trhu objevilo mnoho 
technologií, které bezpečnost posunuly na zcela 
novou úroveň. Současně dochází ke změnám v or-
ganizaci zásobování výrobních linek a manipula-
ce ve výrobních provozech i při práci ve velkých 
distribučních a logistických centrech. Přibývají 
automatizované provozy, tahače nahrazují vidlico-
vé vozíky, další fi rmy objevují výhody systémových 
skladů nebo řešení vysokohustotního skladování 
(radioshuttle), přestože se jich dříve „obávaly“.

Stále více se budeme setkávat s autonomními vo-
zíky, což bude mít vliv i na zvýšení bezpečnosti. 
„Automatické vozíky jsou vždy bezpečnější než jak-
koli perfektně vybavený stroj s lidskou obsluhou. 
Jejich nasazením odpadá mnoho rizik spojených 
s chybami způsobenými obsluhou. Mezi výhody au-
tomatizace v manipulaci s materiálem patří, kromě 
efektivity, stability výkonu a produktivity, zejména 
méně škod a menší nároky na lidské zdroje,“ kon-
statuje Petr Panáček. Řešení s autonomní tech-
nikou umožňuje v případě opakujících se operací 
vychystávání nebo přepravy zboží eliminovat prak-
ticky veškerá bezpečnostní rizika.

„Nejzásadnější 
body pro rozvoj 

průmyslu: konektivita 
a infrastruktura“

 V současné době je Průmysl 4.0 skloňován velmi 
často. Z pohledu manipulační techniky je tato si-
tuace velmi zásadní. Jakákoli manipulace je sou-
částí toku materiálu, a to jak ve skladu, výrobě, 
logistice, tak v dopravě. Pro naše odvětví je zcela 
zásadní mít stroje vybavené tak, aby je bylo možno 
kdykoli integrovat do systému v konkrétním pro-
vozu. Nejzásadnějším bodem pro rozvoj průmyslu 
4.0 se jeví právě bezchybná konektivita a přesa-
hující infrastruktura uvnitř i vně daných provozů.

LUKÁŠ VAVŘIČKA
poradce pro bezpečný 

provoz a manipulaci
Linde Material Handling 

Česká republika
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Článek připravil David Čapek

Nezávazná konzultace. 

731 660 107 info@linde-mh.cz

Automatizujte...

Pro úspěšně fungující dodávky v režimu JIT je ne-
zbytností mimo jiné kvalitní kooperace mezi do-
davatelem a odběratelem. „Je nutné najít balanc 
fl exibility a stability. Tudíž dodavatel umožňuje 
rozumné zásahy a změny dodávek, zatímco odbě-
ratel díky kvalitnímu plánování výroby umí do jisté 
míry dodržovat očekávané forecasty,“ popisuje Mi-
chal Karim, sales manager ve společnosti Aimtec.

Neocenitelným přínosem je, když fi rma pro pláno-
vání výroby a expedice v režimu JIT využívá vhodný 
softwarový nástroj, ať už jako součást ERP systému 
nebo samostatné integrované řešení. „V tom přípa-
dě je dále zásadní YMS neboli yard management 
system, díky kterému fi rma plánuje nakládková 
okna, má přehled o spolehlivosti dopravců, plánuje 
lidské kapacity na expedici a online kontrolu nad 
domluvenými termíny,“ vysvětluje Michal Karim. 
Podstatná je také integrace softwarových nástrojů 
dodavatelů, jež monitorují průběh dodávky mimo 
vlastní logistický či výrobní areál (jde v daném pří-

JIT V RYTMU 
DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE

FOTO: Kuka

padě o specializované systémy typu TMS – tedy 
transport management systems).

Zásadní je rovněž zpracování smysluplných digi-
tálních dat ve vhodné formě. Pro lepší představu 
uvádí Michal Karim příklad, kdy čtyři hodiny před 
avizovaným dokončením objednávky systém po-
tvrdí čas nakládky, zarezervuje příslušnou rampu, 
pošle SMS řidiči a vygeneruje frontu práce pro pří-
slušného pracovníka. Nedílnou součástí je samo-
zřejmě i fungující EDI.

KOMUNIKACE, STANDARDIZACE, 
PLÁNOVÁNÍ…
Pro hladké uspokojení poptávky po určitém mate-
riálu potřebném ve výrobě v přesně dohodnutých 
a dodržovaných termínech je klíčová intenzivní 
a přesná komunikace mezi odběratelem a doda-
vatelem, tedy logistickou společností, potvrzuje Jan 
Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve společ-
nosti Gebrüder Weiss ČR. „Čím přesnější a pravi-
delnější je formulace požadavků a specifi kace ter-
mínů dodávky, tím je celý systém efektivnější pro 
všechny zúčastněné. Komunikace je zásadní jak 
pro synchronizační, tak pro emancipační strategii,“ 
konstatuje Jan Kodada. Dalším nezanedbatelným 
prvkem je pak infrastruktura, zejména dopravní. 
Pokud například na přepravní trase hrozí riziko čas-
tých potíží, jako jsou dopravní zácpy, může to být 
pro efektivní fungování JIT závažný problém.

„Bez důvěry se JIT 
neobejde“

 Odběratel a dodavatel by měli sdílet maximum 
informací – ať už se jedná na jedné straně o plán 
výroby či harmonogram jednotlivých kroků nebo 
o informace o stavu připravovaných subdodá-
vek. Pro samotnou přepravu potom platí, že má 
v ideálním případě přístup ke všem zmiňovaným 
informačním tokům a je integrální součástí systé-
mu. Takový postup se pochopitelně neobejde bez 
značné dávky důvěry, ta je nezbytnou podmínkou 
úspěšného využívání JIT.

JAN KODADA
ředitel obchodu 

a marketingu
Gebrüder Weiss ČR

Systém, ve kterém je správné zboží ve 
správný čas na správném místě ve správ-
ném množství a u správných lidí – to je 
v kostce model just in time (JIT). Mezi klí-
čové předpoklady JIT patří digitalizace 
a automatizace procesů nejen ve výro-
bě a logistice, ale také v administrativě 
a řízení.
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Jaké jsou hlavní 
předpoklady a zásady pro 

dodávky v režimu JIT?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Zdvih až 11,37 m - nejvýše ve své kategorii

Dvojí bezpečnost, díky dokonalým bezpečnostním senzorům 
a eliminaci rizik přenosu infekcí ve skladech

Bez dodatečné infrastruktury - geonavigace

Nezávazná konzultace. 
Rychlé ověření možnosti nasazení.

Volejte 731 660 107, info@linde-mh.cz

Automatizujte...
Víte, že váš retrak může jezdit sám? 
R-MATIC

INZERCE

Podcenit nelze v rámci JIT ani standardizaci a efek-
tivní řízení zásob. Martin Strachota, konzultant ve 
společnosti Logio, komentuje: „Standardizace 
vám zajistí hned tři klíčové předpoklady. Znáte 
svůj proces, tedy víte, na jakém místě a u kterých 
lidí má produkt skončit. Znáte cyklové časy, tedy 
víte, jak dlouho potřebujete na protažení vstupního 
mate riálu celým procesem.“ Nastavení správných 
hladin zásob a jejich dynamické řízení zajistí, že 
budete vždy schopni dodat správné množství. 
„Zbývá poslední předpoklad, a tím je materiálová 
evidence. Dodat ve správný čas na správné místo 
jiné zboží je horší než nedodat nic,“ poznamenává 
Martin Strachota. Proto je pro úspěšnou realizaci 
dodávek v JIT režimu podstatná i přesná evidence 
materiálu či zboží napříč celým procesem.

Forecasting a plánování vyzdvihuje v této souvislos-
ti Vojtěch Jukl, jednatel společnosti 42 Consultants. 
„Pokud chceme být přesní v logistice, musíme před-
vídat budoucnost s co největší přesností. Nebo 
alternativně mít vysoké náklady, což se v mnoha 
případech ukázalo jako neudržitelné,“ podotýká 
Vojtěch Jukl s tím, že JIT je podle jeho mínění dobře 
zvládnutelné pouze s nasazením robotické automa-
tizace procesů (RPA) a umělé inteligence (AI).

„Nejen technologie, ale i know-how“

Je nevyhnutelné digitálně shromažďovat data za pomoci softwaru a hardwaru. To je 
ovšem pouze první krok. Správné využití dat nedokáže zabezpečit žádný software 
bez aplikování specializovaného know-how. Ať už za pomoci externí fi rmy nebo in-
terních lidských zdrojů. Toto využití dat se může v průběhu času vyvíjet stejně, jako 
se vyvíjejí potřeby společnosti.

MICHAL KARIM, sales manager, Aimtec

NA CESTĚ K LOGISTICE X.0
Budoucí vývoj může směřovat k propojení jednot-
livých funkcí do systémově řízené milk-runové do-
pravy. Podle Martina Strachoty si to můžeme před-
stavit jako spojení služby Uber a spolujízdy, pouze 
místo osob se bude přepravovat materiál. „Firma 
si objedná přepravu zboží z bodu A do bodu B, 
které zabere půl návěsu, a dopravce tuto dodávku 
naloží k jiné objednávce pro jinou fi rmu, která veze 
půl návěsu z bodu C do bodu D. Systém neustále 
přepočítává optimální distribuční síť, a protože má 
vše RFID, nehrozí pomíchání dodávek. Do tohoto 
mixu bych ještě přihodil samořiditelné elektrické 
kamiony a máte obrázek JIT logistiky za 10 až 
15 let,“ předestírá Martin Strachota možnou vizi 
budoucnosti.
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Red is all over Europe
Naše služby paletového poolingu nabízí jednoduchá řešení pro optimalizaci 
Vašeho dodavatelského řetězce. Jednou z nejdůležitějších hodnot LPR je 
individuální přístup ke každému zákazníkovi. Využijte naše dlouholeté 
zkušenosti s pronájmem palet a nechte si "ušít na míru" řešení pro 
optimalizaci Vašeho podnikání.

Pro více informací nás kontaktujte:

slavomir.sykora@lpr.eu, +421 948 462 343 nebo navštivte www.lpr.eu

V LOGISTICE 4.0 JSOU 
SDÍLENÁ DATA NEZBYTNOSTÍ
V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce a konceptu Logistiky 4.0 jsou kvalitní data 
alfou i omegou. Nikoli nadarmo se o současnosti hovoří nezřídka jako o době dato-
vé. A nejde zpravidla o data „statická“, ale převážně data „dynamická“ a sdílená, 
jež slouží k větší propojenosti i efektivnějšímu fungování dodavatelských řetězců.

Článek připravil David Čapek

v jednotlivých skladech a prodejnách. Dodavatel 
díky tomu může sledovat, jaký dopad na prodeje 
jeho zboží mají např. aktuální promoakce, identi-

fi kovat odběrná místa (prodejny), 
kde se zboží prodává méně (např. 
kvůli nižší vizibilitě), mít informaci 
o tom, že se ve skladu odběrate-
le snižuje stav zásob jeho zboží 
a pravděpodobně bude odběratel 
zboží brzy objednávat, a dokonce 

může takto identifi kovat ‚out of stock‘ v prodej-
nách,“ vysvětluje David Reichel. Sdílení těch-
to dat bylo také nutnou podmínkou u projektů, 
kdy dodavatelé přecházeli na režim VMI (Vendor 
Managed Inventory) a sami řídili své zásobování 
odběratele.

Nástroje a cesty tedy rozhodně existují. „Sdílení 
dat nicméně vždy vyžaduje spolupráci obou ob-
chodních partnerů a tady vidím stále rezervy,“ 
pokračuje David Reichel. Reálně pomoci může 
kupříkladu pokročilé řešení pro sledování zásob, 
které je i díky nastavitelným notifi kacím schopno 
upozorňovat dodavatele na výše zmíněné okolnos-
ti. Dodavatelé ale mívají občas zkušenost s tím, že 
ačkoli zákazníka například na již zmíněný „out of 
stock“ upozorní, nákupčí odběratele není motivo-
ván situaci vyřešit. Aby bylo sdílení dat efektivní, je 
zapotřebí mít správně nastavené procesy na obou 
stranách obchodního vztahu.

VVše samozřejmě musí stát na pevných základech 
a být podřízeno jasným pravidlům a standardům. 
„Základním předpokladem pro smysluplné sdíle-
ní dat je plné porozumění jejich obsahu v daném 
kontextu všemi poskytovateli i příjemci v daném ře-
tězci. Zásadou je pak při změnách procesů s dopa-
dem do sdílených dat o tom své partnery vstřícně 
a včas informovat, procesní změny jsou v dnešní 
době v principu kontinuální,“ podotýká Michal 
Durda, head of IT analysis ve společnosti Hopi 
Holding. Sdílení dat je již standardem a jedním 

z předpokladů úspěchu je sdílení v reálném 
čase, což může poskytnout značnou 

konkurenční výhodu.

Míra efektivního sdílení dat je dána otevřeností 
partnerů vůči sobě ve smyslu pochopení, k čemu 
vlastně příslušná data někomu jinému slouží. Mi-
chal Durda dodává: „Vzhledem k tlaku na zrych-
lování procesů ale bez včasných a kvalitních dat 
prakticky nelze procesy optimalizovat. Některé 
fi rmy zatím ani běžná data neudržují, jejich sběr 
a zabezpečení jsou pro ně nákladem, který má svůj 
‚ekonomický dopočet‘ právě až díky sdílení v doda-
vatelském řetězci.“

Existuje hned několik silných platforem pro sdílení 
dat, kde díky zrychlování internetu není a nebude 
technické řešení limitem, a proto Michal Durda 
neočekává například opouště-
ní EDI komunikace či fenoménu 
cloud. Pro potřeby logistiky bude 
díky internetu věcí (IoT), automa-
tizaci, digitalizaci apod. narůstat 
množství i objem dat. Každý ze 
článků supply chainu tak bude 
mít k dispozici stále více potenciálních informací 
a bude záležet hlavně na spolupráci uvnitř doda-
vatelských řetězců.

V EDI SE SDÍLEJÍ TŘEBA DATA O STAVU 
SKLADOVÝCH ZÁSOB
EDI komunikace podporuje kromě výměny ope-
rativních, transakčních dat (od objednávky po 
fakturu), týkajících se každého obchodního pří-
padu, také sdílení dat pro zalistování zboží (tzv. 
master data) a rovněž informace o stavech skladů 
nebo reporty o prodejích, jak vyjmenovává David 
Reichel, business development manager ve spo-
lečnosti Grit. „Konkrétně stavy skladů jsou relativ-
ně rozšířené a někteří velcí klíčoví hráči v FMCG 
svým dodavatelům na denní nebo týdenní bázi 
zasílají díky EDI informace o skladových zásobách 

„ZLEPŠIT MŮŽETE 
POUZE TO, CO 

DOKÁŽETE SLEDOVAT.“

„Mezi klíčové požadavky patří 
zabezpečení dat“

 Bezpečnost dat ve fi remním prostředí i jejich sdílení (s ohledem na bezpečnost) je 
oproti privátnímu sektoru na mnohem vyšší úrovni. Technická pravidla jsou určena 
správci a běžný uživatel je jimi již v zájmu bezpečnosti fi remních dat maximálně 
limitován. Základním pravidlem přesto zůstává, že nejkritičtějším bezpečnostním 
prvkem je právě chování samotného uživatele na jeho koncovém zařízení a z toho 
plynoucí potřeba kontinuálního proškolování zaměstnanců.

MICHAL DURDA
head of IT analysis

Hopi Holding

KOMPLETNÍ ARCHIV 
REDAKČNÍCH PŘÍLOH 
KE STAŽENÍ NA 
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ
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Red is all over Europe
Naše služby paletového poolingu nabízí jednoduchá řešení pro optimalizaci 
Vašeho dodavatelského řetězce. Jednou z nejdůležitějších hodnot LPR je 
individuální přístup ke každému zákazníkovi. Využijte naše dlouholeté 
zkušenosti s pronájmem palet a nechte si "ušít na míru" řešení pro 
optimalizaci Vašeho podnikání.

Pro více informací nás kontaktujte:

slavomir.sykora@lpr.eu, +421 948 462 343 nebo navštivte www.lpr.eu

Jak řešíte sdílení dat 
se svými dodavateli či 

odběrateli?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m

FOTO: Kühne + Nagel

ZÁSADNÍ VLIV KORONAKRIZE
Aktuální pandemie koronaviru přinesla vážné do-
pady i na supply chain a sdílení dat. „Současné 
problémy, které představují obtížnou zkoušku pro 
globální dodavatelské řetězce, nemají obdoby. Ře-
tězce jsou v úplně nové situaci, která silně ovliv-
ňuje oba konce – dodávku i poptávku. Kupující, 
dodavatelé a logistické fi rmy musí při zajišťování 
efektivního toku zboží a služeb řešit náročné problé-
my,“ upozorňuje na změněnou situaci Milan Ludvík, 
country manager společnosti Zetes Solutions CZ.

Problémy však existovaly už dříve. Podle rozsáhlé-
ho evropského průzkumu, provedeného ještě před 
krizí způsobenou virem covid-19, se přes 70 % 
pracovníků s rozhodovacími pravomocemi shodlo 
na tom, že nedostatečná viditelnost dodavatelské-
ho řetězce má negativní dopad na podnikání. Ve 
složitých situacích, jakou třeba zažíváme nyní, je 
viditelnost klíčovou podmínkou pro zjištění dopa-
du jednotlivých výpadků na ostatní části dodava-

telského řetězce, aby ostatní účastníci v systému 
mohli adekvátně reagovat. Mezi problémy v oblasti 
výkonu a udržení kontinuity podnikání, které vy-
plývají z nedostatku spolehlivých informací o do-
davatelském řetězci, patří podle Milana Ludvíka 
nedokonalé procesní řízení, nemožnost upozornit 
účastníky procesu v reálném čase na zpoždění, 
odchylky a chyby, dále nepřesné měření výkonu 
a nízká úroveň spolupráce v rámci dodavatelského 
řetězce nebo nadměrné skladové zásoby a neefek-
tivní využívání technických a lidských zdrojů.

„Podstata komplexní viditelnosti je jednoduchá: 
zlepšit můžete pouze to, co dokážete sledovat, 
měřit a řídit, a její hodnota je nesporná,“ konsta-
tuje Milan Ludvík. Propojení hlavních účastníků do-
davatelských řetězců (kterých mohou být stovky) 
usnadňuje řízení v hlavních fázích a poskytuje har-
monizovaný jednotný přehled nad celým provozem. 
Dostupnost dat v reálném čase umožňuje okamži-
tě jednat při nápravě chyb a provádět přesměrová-
ní nebo změny za provozu. Zlepšuje také dynamic-

„Optikou zákazníka“

Pro dosažení ideálního stavu je dnes důležité dí-
vat se na dodavatelský řetězec optikou koncového 
zákazníka – spotřebitele. Jeho cílem je, aby zboží, 
které chce, dostal co nejdříve, ať už jde o e-shop 
nebo kamennou prodejnu. Chce tedy pohodlně 
a rychle nakoupit, nechce na zboží čekat. Ob-
chodník a jeho dodavatel chtějí prodat a zajistit 
si pokud možno co největší obchodní marži. Jde 
pak často o protichůdné požadavky. Obchodník 
chce mít zboží skladem, logistik ale ví, že kapacity 
skladu nejsou neomezené a není reálné ani eko-
nomické držet „neomezenou“ skladovou zásobu. 
Náklady na logistiku a přesuny zboží také nejsou 
zanedbatelné a tak bychom mohli pokračovat stá-
le dál. Toto vše je třeba optimalizovat a ideálně 
tam, kde je to možné, také automatizovat v celém 
řetězci. Od forecastování prodejů přes optimaliza-
ci zásob a výroby až po distribuci u dodavatele.

DAVID REICHEL
business development 

manager
Grit

ké předpovědi a proaktivní přístup k rozhodování. 
Agilní a inteligentní ekosystém lze vytvořit pouze na 
základě dokonalého a aktuálního přehledu, nikoli 
jen analýzou historických dat.

Inteligentní viditelnost dodavatelského řetězce 
vede k uspokojení požadavků a posílení věrnosti 
zákazníků až o 30 %. „Kdo by v tomto náročném 
odvětví služeb mohl takovou nabídku odmítnout?“ 
klade na závěr řečnickou otázku Milan Ludvík.



Doprava

KKoronavirus do jisté míry změnil naše životy, což 
platí i o balíkovém businessu. „Jak jsme předpoklá-
dali, s uvolněním opatření došlo k určitému poklesu 
počtu zásilek, ale zároveň vidíme, že mnoho nově 
nakupujících v e-shopech u tohoto způsobu pořizo-
vání zboží zůstalo. V podstatě jsme přeskočili jeden, 
možná i více let vývoje e-commerce v Česku,“ říká 
Milan Loidl, marketingový ředitel společnosti PPL 
CZ. Jako budoucnost vidí bezkontaktní doručení.

Doba koronavirová s růstem e-commerce posílila zájem o doručování balíků 
v rámci B2C přeprav. Přepravci zaznamenávali podstatné zvýšení obratů. 
V oblasti B2B sice někteří registrovali určitý pokles v návaznosti na uzavře-
nou maloobchodní síť, ale ten neměl dlouhého trvání.

ZVÝŠENÍ OBJEMU B2C ZÁSILEK, 
POZASTAVENÍ B2B
V době pandemie covid-19 se zvýšil počet zásilek 
v B2C nejen v České republice. „Trend zvýšení obje-
mu zásilek u B2C jsme jasně viděli v mezinárodním 
měřítku, protože řada fi rem využívá naši expresní 
leteckou síť,“ uvádí Jakub Tomšovský, obchodní 
ředitel společnosti DHL Express (Czech Republic). 

20 LE
T

žijeme logistikou

„Drony v Evropě narážejí 
na legislativu“

 DHL Express v rámci městské infrastruktury spolupra-
cuje s místní samosprávou a city huby, zajímá se o sdí-
lenou ekonomiku a snaží se co nejvíce zjednodušovat 
logistiku ve větších městech. Do budoucna může být 
ekologické doručování jediným způsobem doručování 
ve frekventovaných lokalitách ve městech. Trendem 
jsou i výdejní místa, kde si zákazník může vyzvednout 
svoje zásilky, např. v DHL Lockerech. Vizionářským 
modelem je doručování zásilek prostřednictvím dronů, 
které má za sebou úspěšné testování v Číně a Alpách, 
jeho využití v Evropě je otázkou i výzvou pro budouc-
nost i s ohledem na stávající legislativu. Stejně tak 
DHL Inovační centrum testuje možnosti doručení zásil-
ky do zavazadlového prostoru klientova auta.

JAKUB TOMŠOVSKÝ
obchodní ředitel

DHL Express (Czech 
Republic)

VLIVEM KRIZOVÝCH OPATŘENÍ 
JE E-COMMERCE MINIMÁLNĚ 
O ROK NAPŘED

Článek připravil Petr Neckař

Během následujících deseti let se objeví technologické 
novinky: jak ve způsobu objednávání, tak i v přepravě 
a při přijímání balíků. Cílem bude zvýšení komfortu 
příjemce, úspora času a v neposlední řadě i snižování 
dopadů na životní prostředí.
FOTO: GLS Česká republika
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A dodává: „Naopak došlo k výraznému zpomalení 
u obchodování mezi fi rmami, B2B.“ Důvodem to-
hoto zpomalení bylo úplné uzavření nebo výrazné 
omezení provozu některých výrobních fi rem nejen 
v oblasti automobilového průmyslu v Česku, ale 
i restrikce a uzavírání některých mezinárodních 
trhů, např. v Itálii, Španělsku a Indii. „Do budoucna 
očekáváme velmi zajímavý vývoj v novém trendu 
B2B e-commerce. Už před pandemií se pozvolna 

S nárůstem balíkové přepravy zejména v režimu B2C získává 
na významu otázka důsledného plánování a vytěžování vozidel 
a nasazování fl otil s alternativními pohony. Škodlivé emise z dopravy 
jsou problematické na každý pád, ale mnoho problémů působí zejména 
ve městech, tedy v cílových oblastech balíkových přeprav.

zvyšovalo obchodování fi rem a vytváření nových 
obchodních e-commerce řetězců v sektoru B2B 
v celé Evropě. Do budoucna může být sektor e-co-
mmerce B2B daleko větší než B2C,“ myslí si Jakub 
Tomšovský.

I pro společnost GLS Česká republika letošní 
pandemie znamenala neočekávaný a extrémní 
nárůst přepravovaných objemů, které v případě 
této fi rmy předčily i poslední předvánoční sezo-
nu. „Doslova ze dne na den jsme museli zmo-
bilizovat celou přepravní síť za podmínek, kdy 
jsme navíc museli provádět řadu preventivních 
opatření na ochranu před nákazou. Důležité 
bylo i rychlé převedení zákaznického servisu 
na převážně home offi ce provoz, díky kterému 
se naši zákazníci i příjemci balíků s námi mohli 
i v největší špičce bez problémů spojit,“ konsta-
tuje Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká 
republika. Doplňuje: „Díky silné kapacitě jsme si 
poradili i s nuceným uzavřením výdejních míst 
a všechny uvízlé zásilky jsme během dvou dnů 
doručili přímo adresátům. B2B sektor byl asi nej-
více postižen v oblasti zásobování maloobchod-
ních prodejen, doručení do fi rem jako takových 
probíhalo jen s malými omezeními.“

V KRIZI POKLESL POČET VÝDEJNÍCH 
MÍST
V důsledku vládních rozhodnutí docházelo ve 
všech zemích, včetně České republiky, k omeze-
ní prodeje, tudíž k uzavírání některých výdejních 
míst, výrazně tak vzrostl podíl doručování zásilek 
na adresu (home delivery). „V podstatě z hodiny 
na hodinu jsme museli řešit hluboký pokles počtu 
výdejních míst. Například v ČR jsme jich 13. břez-
na měli 2713, 14. března už jen 1495. V prvním 
týdnu ve stavu nouze jsme zaznamenali také vý-
razný propad tržeb. Potýkali jsme se s tím, že řada 
dopravců měla logistické problémy, omezovali ka-
pacity, dávali různé limity či se prodlužovala doba 
doručení zásilek,“ vzpomíná Milan Šmíd, ředitel 
marketingu společnosti Packeta Group, kam patří 
i Zásilkovna.

Dodává, že například v Maďarsku se někteří jeho 
kolegové žijící na Slovensku nedostali přes hra-
nice a museli více než měsíc fungovat na dálku, 
a to včetně manažerů skladů a dep. „V Rumunsku 
došlo asi k nejtvrdším restrikcím, a to k plošnému 
zákazu volného pohybu osob. Pro všechny naše 
zaměstnance jsme museli denně zajišťovat povo-

SLBOOK: Není 
regál jako regál. 
Liší se barvou 
i kvalitou

Z  dat logistické knihy seznamů SLBOOK 
(a  z  www.slbook.cz) je zřejmé, že hlavní hráči, 
kteří působili na trhu v roce 2010, se z hlediska 
obratů za regálové systémy drží na předních 
příčkách i  v  roce 2020. V  knize SLBOOK 2010 
byla na prvním místě v této kategorii společnost 
STOW ČR s obratem za regálové systémy ve výši 
528 mil. Kč (za rok 2008), v knize SLBOOK 2020 
je na prvním místě shodně společnost STOW 
ČR a Proman (obě s obratem za regálové sys-
témy 580 mil. Kč za rok 2018). V knize SLBOOK 
2010 byla firma Proman na druhém místě (s ob-
ratem za regálové systémy ve výši 398 mil. Kč 
za rok 2008).  

Z  výše uvedených dat je zřejmé, že obě 
tyto společnosti z hlediska obratu za regálové 
systémy svou pozici posílily. Z SLBOOKu 2020 
uvádíme, že na dalších místech se z hlediska ob-
ratu umístily společnosti Obchodní společnost 
Kredit, META skladovací technika, Imtradex, 
BEG Bohemia, Nedcon Sales a T M T (v žebříčku 
jsou zahrnuty pouze firmy, které obrat uvedly, 
ostatní jsou řazeny dle abecedy). A jaké bylo 
pořadí z hlediska obratu za regálové systémy za 
rok 2008 v knize SLBOOK 2010? 1. STOW ČR, 2. 
Proman, 3. SSI Schäfer, 4. Obchodní společnost 
Kredit, 5. Jungheinrich (ČR), 6. META skladovací 
technika, 7. Dexion, 8. Solitér Brno, 9. Profi Regál 
a 10. Orgatec. Jak se situace změnila? To se ak-
tuálně dozvíte v  připravované knize SLBOOK 
2021, která vyjde v prosinci.

Nejaktuálnější seznam článků 
najdete na webu www.slbook.cz

REGÁLOVÉ 

SYSTÉMY 

POD LUPOU
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Doprava

Odesílající o tom ví a vcelku zde nevím o žádném 
problému. Naopak mám ale zkušenosti s tím, že 
při likvidaci škod narážím na to, že neexistuje 
řádné potvrzení o předání zásilky a pak vzniká 
problém s doložením řádně uplatněné reklama-
ce,“ tvrdí Michal Láznička, jednatel společnosti 
Ekonservis CZ.

V POPŘEDÍ TRVALÁ UDRŽITELNOST
Jednoznačným trendem v oblasti balíkových pře-
prav je i zkvalitňování služeb a zaměření na udrži-
telný rozvoj, založený na zodpovědnosti k životnímu 
prostředí. Prvním předpokladem kvalitní služby je 
doručení zásilky hned napoprvé na správné místo, 
druhým pak volba vhodného doprav-
ního prostředku pro danou lokalitu. 
„V DHL Express jsme si řekli, že se 
chceme k tématu ekologie a zodpo-
vědnému přístupu ke stavu životního 
prostředí hlásit, a vznikla tak fi remní 
strategie skupiny Deutsche Post DHL 
Group Mise 2050 Nulové emise, což 
znamená do budoucna snížení emi-
sí souvisejících s logistikou na nulu. 
DHL Express plní své letošní plány a dobrovolné 
závazky nasazením elektrických dodávek VW E 
Crafter na trasách v Praze a Brně,“ uvádí Jakub 
Tomšovský. Podotýká, že E Crafter je ideální pře-
devším do velkých měst, kde mají kurýři časté 
zastávky a přerušení jízd. Dojezd elektromobilu je 
až 173 kilometrů a maximální rychlost je záměrně 
omezena na 90 km/hod., což je ideální k uspoko-
jení veškerých reálných požadavků pro každodenní 
provoz ve městě. Využívány jsou i cubicycly pro do-
ručování např. v Offi ce Parku Chodov či cargo kola.

lení k cestám do kanceláří, skladů nebo dep. Navíc 
došlo k úplnému zákazu vycházení po 22. hodině, 
kontrolovanému policií a armádou, pod sankcí 
vysokých pokut a případného vězení,“ uvádí Mi-
lan Šmíd. Podotýká, že problémy nastávaly i na 
hranicích, kde díky nejasné interpretaci ze strany 
úřadů docházelo k blokování dopravců v rámci me-
zinárodní dopravy a následnému zdržení. Změny 
 během nouzového režimu přicházely v podstatě 
každou minutu z celé Evropy, Ruska i USA, bylo 
nutné na ně velmi rychle a pružně reagovat. Uká-
zalo se, že trend digitalizace fi rem bude nadále 
nabývat na významu.

S tím do jisté míry souvisí i oblast pojištění zásilek. 
„Balíkové fi rmy poměrně jasně informují o tom, že 
zásilka je standardně pojištěná na určitou částku. 

Jaký způsob 
doručení zásilek 

preferují vaši 
zákazníci?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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„Čtyři etikety za sekundu“

V době pandemie pro nás bylo na prvním místě zabezpečit zdraví zaměstnanců, 
následně jsme řešili přesun na home offi ce a poté zajištění stability služby. 
Logistika fungovala v průběhu krize bez větších problémů. Byly však omezo-
vány objemy přepravy u jednotlivých dopravců, na které realizujeme datová 
napojení. Důraz se kladl i na bezpečnostní opatření – platby kartou/převodem 
a další. Pozitivní pro nás byl nárůst počtunových klientů. Zaznamenali jsme 
v dubnu maximum v objemu zásilek, které přes Balíkobot prošly. Pro představu 
to jsou čtyři vytištěné etikety za sekundu, když bereme v úvahu osmihodinovou 
pracovní dobu.

MARTIN ŠAUER
CEO

Balíkobot

VÝVOJ BUDE ZÁVISET 
NA SPOTŘEBNÍ NÁLADĚ
Časová okna, avíza, sledování zásilky a další, to 
všechno jsou trendové atributy doručení na adresu 
nějaké přítomné osobě. „Stále větší část populace 
si ale uvědomuje, že předání kurýrem nepotřebu-
je. Zásilku si dotyčný vyzvedne buď na výdejním 
místě, nebo ve speciálních boxech, automatických 
výdejních zařízeních, a to v čase, kdy to vyhovuje 
právě jemu,“ podotýká Milan Loidl.

Situace v oblasti balíkových přeprav se postupně 
normalizuje na nové úrovni objemů trhu, další vý-
voj bude hodně záviset i na stupni udržení zaměst-

nanosti a spotřební náladě obyvatel. 
„Vstupujeme do velmi nejisté post-
koronavirové epochy, nejdůležitějším 
faktorem úspěchu bude fl exibilita,“ 
říká Pavel Včela.

„Čísla jako ve vánoční 
sezoně“

Koronavirová doba se výrazně projevila i v ob-
lasti balíkových přeprav. V poměrně krátké 
době jsme se v oblasti B2C přeprav neplá-
novaně dostali na čísla, na která jsme zvyklí 
pouze ve vánoční sezoně. Tu ale očekáváme 
a připravujeme se na ni dlouhodobě. Kromě 
více než 100% růstu balíků z e-shopů jsme 
pochopitelně museli přijmout i řadu opatření 
směřujících k maximálnímu omezení rizika 
nákazy. Realizovali jsme také projekt Pod 
rouškou zodpovědnosti, v rámci něhož se pře-
pravovaly roušky zdarma od lidí dobročinným 
a zdravotnickým zařízením.

MILAN LOIDL
marketingový 

ředitel
PPL CZ

„DO BUDOUCNA 
MŮŽE BÝT SEKTOR 
E-COMMERCE B2B 

DALEKO VĚTŠÍ 
NEŽ B2C.“
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P
Dění v klubu…

FOTO: Petr Neckař

Zajímají vás diskusní 
setkání o logistice? 

Připojte se!

Pobyt na palubě lodi spojený s mírným kolébáním 
je vždy příjemný, dvakrát milý je pak s dobrým jíd-
lem a pivem z lodního pivovaru. Takové bylo ne-
dávné setkání Klubu logistických manažerů. Další 
fotografi e najdete na účtech Systémů Logistiky na 
LinkedInu a Facebooku. 

Dvacítka stávajících členů, a mnoho nových, se 
ve čtvrtek 18. června sešla na prvním osobním 
„post covidovém“ setkání. Tématem debat bylo, jak 
fi rmy přečkaly a přečkávají období ekonomického 
poklesu. Ukázalo se, že překvapivě mnoho společ-
ností – včetně zákazníků logistických fi rem – hlásí 
poměrně rychlé zotavování. 

Na druhou stranu je zjevné, že do 
dalšího období hledí členové klu-
bu s větší opatrností. Například 
developeři ve druhém čtvrtletí 
uvedli na trh rekordní množ-
ství nových nemovitostí za 
několik posledních kvar-
tálů. Všichni si však uvě-
domují, že jde o areály 
a budovy, které se začaly 
stavět ještě před krizí.

Slibné je (alespoň podle 
debat), že logistici nebo 
šéfové fi rem stále uvažují 
o nových investicích. Stejně 
jako například novinky v ob-
lasti maloobchodu jsou také 
investice v logistice impulsem 
pro další prosperitu. 

Protože se setkání uskutečnilo na Pivolodi 
kotvící na Vltavě, byly předmětem debaty také 
Remorkér, Vltava či Republika. Právě pivní mok 
těchto značek byl na čepu a každý se mohl 
přesvědčit o jejich kvalitách při obědě, net-
workingu, ale i při následné exkurzi v do-
provodu zdejšího sládka. 

Loď – příznačně vybraná pro setkání logis-
tiků – už sice nemá motor, zato se v jejích 
útrobách skrývá celý pivovar včetně 
varny, spilky či ležáckých tanků. 
Logistických i nelogistických 
témat k debatě bylo mno-
ho, a tak někteří účast-
níci vydrželi na Pivo-
lodi od poledne až 
do soumraku. 

18/06/2020

S PIVEM NA HLADINKU 
EXKURZE NA HLADINĚ

„POSTCOVID“ OBĚD

Jaké máte plány 
v logistice? 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

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

Po třech virtuálních setkáních se členové Klubu lo-
gistických manažerů mohli v červnu setkat koneč-
ně naživo. Bylo toho hodně k diskusi. Oběd s exkurzí 
v pivovaru na vodě se pro některé účastníky protáhl 
až k večeři.  

   Článek připravil Stanislav D. Břeň



Skladování

VVelkou výhodou konzolových regálů je jejich vysoká 
konstrukční a výrobní variabilita. Co nový konzolo-
vý regál, to originál. „Každý projekt řešíme indivi-
duálně. Tím se dokážeme přizpůsobit rozměrovými 
a hmotnostními parametry konkrétnímu požadav-
ku zákazníka. Základní konstrukce konzolových 
regálů je vždy daná sloupy, konzolami a zavětro-
váním. V současné době začíná být více trendem 
dovybavení regálů takzvanou nekonečnou ukláda-
cí rovinou zejména z ocelových roštů,“ říká Pavel 
Halouska, obchodní zástupce společnosti Proman. 
Dodává, že díky zmíněné nekonečné rovině se za-
jistí jednodušší obsluhovatelnost a větší univerzál-
nost tohoto typu regálů. Zajímavou volbou je navrh-
nutí konzolových regálů na podvozcích.

KONZOLOVÉ REGÁLY PRONIKAJÍ 
I DO BĚŽNÝCH SKLADŮ

Aktuálně se v mnohých skladech řeší 
dodávky vysokých konzolových regálů 
obsluhovaných specializovanou mani-
pulační technikou, což zvyšuje efektivitu 
skladování. Jde o dodávky komplexních 
řešení na klíč a často fi rmy spolu s re-
gály poptávají například i čtyřcestnou 
manipulační techniku, která pomáhá 
dosahovat vysokého výkonu a maximální 
kapacity tím, že minimalizuje uličky pro 
otáčení vozíků. Naopak nižší konzolové 
regály jsou obsluhovány čelními vyso-
kozdvižnými vozíky, ale není tak využita 
maximální kapacita skladů.

Článek připravil Petr Neckař

„Začínají se opět řešit 
investičně náročnější 

dodávky“

 Po situaci způsobené situací kolem covidu-19 
opět řešíme investičně náročnější dodávky, 
které jsou strategičtěji posuzovány manage-
menty firem. Je evidentní, že v budoucnu 
bude třeba restrukturalizovat mnoho starších 
skladů, kde jsou konzolové regály obsluhová-
ny standardními čelními vozíky a potýkají se 
v nich s nízkou výškou, vysokou pracností, 
sníženou bezpečností a vyšší chybovostí. So-
fi stikovanější řešení často vyžadují i IT podporu 
v podobě skladových řídicích systémů WMS.

PATRIK 
GESCHEIDT

vedoucí 
oddělení 

intralogistiky
Linde Material 

Handling Česká 
republika

Konzolové regály prošly řadou konstrukčních změn.
FOTO: Jungheinrich (ČR)
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Výhoda konzolových regálů z hlediska ekologičnosti 
spočívá v jejich relativní jednoduchosti, která vyjma 
mobilních řešení nevyžaduje přísun elektrické energie. 
Vzhledem k často robustnějšímu provedení však 
vyžadují více vstupní suroviny a energie při výrobě.

jednodušších budoucích úprav, nižší hmotnost 
konstrukce, ale také vyšší přesnost a kvalitu zpra-
cování. „Tato řešení dodáváme například pro skla-
dy velkoplošných materiálů s výškami zakládání až 
9500 mm a nosností několik desítek tun na jedno 
pole. Velmi často dodáváme také posuvné konzo-
lové regály pro nejrůznější typy materiálu od trubek 
po svitky o hmotnosti až 10 tun,“ popisuje Patrik 
Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky společ-
nosti Linde Material Handling Česká republika.

Doplňuje, že konzolové regály jsou také výhodné 
při velké variabilitě rozměrů skladovaných břemen, 
když klasické paletové regály nenabídnou dosta-
tečnou kapacitu. Regály jsou v takovém případě 
osazeny rošty a ty tvoří v podstatě nepřerušo-
vanou polici. „S nadsázkou lze říci, že možnosti 
konzolových regálů, co se variability a hmotnosti 
ukládaného zboží týče, jsou téměř bez omezení. 
Určitým limitem je pak především cena,“ nezastírá 
Patrik Gescheidt.

KDYŽ PALETOVÉ REGÁLY NESTAČÍ…
Je každopádně zřejmé, že konzolové regály jsou 
systémem pokrývajícím potřeby různorodé sklad-

by výrobků a požadavků na jejich 
skladování, pro něž není možno vy-
užít bez omezení klasické paletové 
regály. Konstrukce vychází většinou 
z individuálních zadávacích para-
metrů, určujících konkrétní řešení, 
a respektuje odpovídající statické 
výpočty. I přesto umožňují využít 
také existující variabilní modulární 
systémy. „Konstrukce systému bez 

předních sloupů umožňuje vytvoření dlouhé uklá-
dací plochy bez přerušení přístupu pro dlouhé před-
měty nebo jednotky atypických rozměrů,“ popisuje 
Vladimír Přikryl, jednatel společnosti BEG Bohemia.

Konzolové regály prošly řadou konstrukčních změn, 
což v některých fi rmách mnohdy ani netuší. „Je to 
širší téma, ale ve stručnosti je například kladen 
daleko větší důraz na pevnost uchycení konzole ke 
sloupům regálů a na počet šroubů, kterými jsou 
konzole ke sloupům regálů přišroubované,“ sděluje 
Petr Švejnoha, jednatel společnosti Stow ČR. Dopl-
ňuje, že mobilní konzolové regály teď nejsou po-

ptávané příliš často. Vztahují se na ně stejná bez-
pečnostní kritéria jako na mobilní regály paletové, 
tj. pochopitelně systém světelných závor a senzorů 
pro zajištění bezpečnosti obsluhy. „Konzolové regá-
ly, původně určené pro tyčový a deskový materiál, 
pronikají i do běžných skladů, tam, kde je potřeba 
připravit skladové pozice s proměnlivými rozměry 
lokace. Našimi klienty se tak stávají například slé-
várny, kde díky vhodným doplňkům v regálech lze 
skladovat formy s různými rozměry,“ říká Zdeněk 
Karban, obchodní specialista pro logistická řešení 
společnosti Toyota Material Handling CZ.

ZÁKLAD: DŮRAZ NA EFEKTIVITU
Podívejme se na několik zajímavých realizací. 
Např. společnost BEG Bohemia realizovala systém 
posuvných konzolových regálů ve fi rmě Pegas-DS 
Znojmo. Šlo o 17 podvozků s konzolovou nástav-
bou pro nadrozměrné jednotky. Rozměry podvozků 
a nástaveb byly 22 500 × 2500 x 9670 mm. Další 
realizací tohoto dodavatele byla fi rma Stappert 
Praha, kdy šlo o podvozky s konzolovými regály 
na ukládání tyčového materiálu, přičemž rozmě-
ry podvozků s nástavbami jsou 20 100 × 1450 x 
6500 mm, jmenujme i České dráhy Brno (mobil-
ní paletové regály, 17 110 × 2600 x 6000 mm). 
A uveďme také další zajímavé dodávky pro sklady 
forem fi rem Metalurgie Rumburk a Slévárna Kuřim. 
„Tito dva klienti těží z výhod řešení téměř neomeze-
né délky nosné police, která není fragmentována 
rámy regálového systému, a je proto snazší umístit 
do takového prostoru formy s různými rozměry, bez 
ztrátových míst. Tímto způsobem se podařilo uložit 
o 20 procent forem více než do konvenčních pale-
tových regálů,“ uvádí Zdeněk Karban.

KRIZE ZNAMENALA PROPAD OBJEDNÁVEK
Koronavirová krize se dotkla celého portfolia skla-
dových regálů a konzolové regály nebyly výjimkou. 
Zlomovým obdobím v propadu objednávek bylo 
zahájení výrobních odstávek u českých, resp. ev-
ropských automobilek, a navazujících odstávek 
u jejich klíčových dodavatelů. „U většiny odběra-
telů nastala nejistota a nemožnost plánovat další 
budoucí vývoj celého automobilového trhu. Neza-
nedbatelná část připravených projektů byla ze dne 
na den pozastavena. S postupným obnovováním 
výroby u těchto klíčových fi rem na evropském 
trhu se situace u poptávek regálů pomalu vrací 
k normálu, přesto podle mého názoru nedosáhne 
boomu v posledních letech,“ domnívá se Pavel Ha-
louska. Dodává zkušenost z praxe: zákaznici jsou 
velmi opatrní při plánování nových projektů a spíše 
dochází k tzv. setrvačnosti, tedy dojezdu původ-
ních projektů. „Karanténa jistě některé projekty 
pozdržela, ale nelze říci, že by specifi cký segment, 
jakým jsou konzolové regály, aktuálně vyčníval jed-
ním nebo druhým směrem. Do budoucna neoče-
káváme žádné výrazné změny v tomto segmentu. 
Konzolové regály budou pro určitý typ materiálu 
vždy potřeba, a naopak na nic nového se hodit asi 
nebudou,“ uvádí Martin Koudelka, vedoucí marke-
tingu společnosti Jungheinrich (ČR).

CÍLEM JE MINIMUM TECHNIKY
Konzolové regály mohou být stacionární nebo po-
suvné. U posuvných konzolových regálů se fi rmy 
zaměřují na využití čtyřcestné techniky a na efek-
tivní řídicí systémy tak, aby byl sklad vždy provo-
zován nejmenším možným počtem manipulační 
techniky a celková ekonomika investice byla smys-
luplná a udržitelná.

Stále častěji se také dodavatelé techniky zabývají 
požadavky zákazníků na plně autonomní fungo-
vání regálů a robotických vozíků. V této oblasti je 
obrovský potenciál. „Automatizace 
je čím dál tím víc nutností. Naše kot-
lina je v Evropě velmi dobře umís-
těna, v samotném středu, je zde 
relativně levná pracovní síla s velmi 
kvalitní pracovní schopností. Velké 
nadnárodní fi rmy sem umísťují svá 
distribuční centra nebo výroby. Bu-
doucnost automatizace v ČR vidím 
slibně, samozřejmě s ohledem na 
to, jak se dál bude vyvíjet ekonomika,“ říká Radek 
Panuš, obchodní manažer pro logistické systémy 
společnosti SSI Schäfer Systems International.

RYCHLÁ PŘENASTAVITELNOST
Dodavatelé nabízejí jak konvenční regály z klasic-
kých hutních profi lů, např. IPE, tak také systémové 
regály vyráběné na automatizovaných a robotizo-
vaných výrobních linkách, které mají bezšroubo-
vé uchycení konzol a nabízejí mnoho výhod, mezi 
které patří např. rychlá přestavitelnost, možnost 

„Vývoj směřuje k odlehčení, 
zlevnění a zvýšení nosností“

Konzolové regály jsou konstrukčně poměrně jednoduchou věcí. Jejich vývoj jde 
tedy spíše směrem odlehčení, zlevnění a případně zvýšení nosností a maximál-
ních rozměrů břemen. I konzolové regály je možné umístit na mobilní podvozky 
a uspořit tak prostor a zvýšit kapacitu skladu.

MARTIN KOUDELKA, vedoucí marketingu, Jungheinrich (ČR)

Vyplatil by se i vám 
autonomní sklad 

s konzolovými 
regály?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

„EKONOMIKA INVESTICE 
DO KONZOLOVÝCH 

REGÁLŮ A TECHNIKY 
MUSÍ BÝT SMYSLUPLNÁ 

A UDRŽITELNÁ.“



Obaly

KKaždá nadrozměrná zásilka má svá specifi ka, ale 
v obecnějším smyslu je při návrhu konstrukce 
obalu a balicího plánu nutné přihlédnout k celé-
mu logistickému řetězci. „Tedy nejen k podmínkám 
v místě balení, ale k počtu a způsobu překládek po 
celé trase až po manipulaci či skladování v cílové 
destinaci,“ vysvětluje Michal Kment, jednatel spo-
lečnosti Kment.

V první řadě je třeba zjistit, jak se bude se zaba-
lenou nadrozměrnou zásilkou dále manipulovat, 
tedy zda půjde o obal nosný nebo nesený, a po-
dle toho se obal navrhne. Tomáš Körner, vedoucí 
projektu Obaly ve společnosti Geis CZ, vysvětluje: 
„U beden nesených je potřeba myslet na otvory pro 
nosné prvky, zatímco u beden nosných je potřeba 
myslet na ochranné profi ly dna a víka a dostatečné 
vyztužení víka proti působení příčných sil.“ U nákla-
dů, kde není vyžadováno pevné opláštění, většina 
z těchto problémů odpadá.

DŘEVO JAKO TRVALKA
V případě nadrozměrných zásilek stále zastává ne-
zastupitelnou roli celodřevěný obal. „A to zejména 
díky ochraně před mechanickým poškozením, je-
hož riziko je u nadrozměrného balení vysoké ze-
jména při vykládce či překládce, ale i při fi xaci na 
dopravním prostředku,“ konstatuje Michal Kment.

V praxi jde často o kombinaci dřevěného obalu 
a teplem smrštitelné fólie. „Vše záleží na požadav-
cích zákazníka, pokud požaduje zvýšenou ochranu 
proti mechanickému poškození, je nejvhodnější 
uzavřená bedna, například z OSB desek nebo 
překližky,“ popisuje Tomáš Körner. Pokud se po-
žadavek týká „jen“ ochrany proti korozi, může být 
postačující bariérová Alu fólie v kombinaci s vysou-
šedly nebo v poslední době hojně používaná PE 
fólie obsahující inhibitory koroze.

Z hlediska fi xace je stejně jako u obalů nutné při-
stupovat ke každé zakázce individuálně a být vždy 
připravený nad rámec běžné praxe, doporučuje Pa-
vel Trnka, manažer nadrozměrných přeprav ve spo-
lečnosti DB Schenker. Zmiňuje konkrétní příklad 
přepravy rozměrných zásobníků na zkapalněný 
zemní plyn z Děčína, kdy bylo na základě požadav-
ků zákazníka ze Skotska zapotřebí použít speciální 
fi xační materiál a břemeno pomocí svářecí techni-
ky pevně ukotvit. K fi xacím v běžném provozu se 
pak používají obvyklé prostředky, jako jsou pásy, 
popruhy, řetězy nebo plachty.

DETAILNÍ PLÁN V PŘEDSTIHU
Nadrozměrné přepravy jsou zpravidla plánovány 
dlouhé měsíce dopředu a naprostá většina po-

„Rozvíjí se balení 
a přeprava 

technologických celků“

Náročnost a nákladnost montážních prací 
technologických celků až přímo v místě určení 
vede výrobce ke snaze maximálně fi nalizovat 
jejich výrobky už ve výrobním závodě. Proto do-
chází častěji k přepravě nejen rozměrnějších, 
ale i citlivějších celků již osazených jemnými 
technologiemi. Stále více se proto uplatňují 
prvky monitoringu zásilky, jako jsou indikátory 
otřesu, náklonu nebo teploty.

MICHAL KMENT
jednatel, Kment

FOTO: Kment

Trendem je redukce balení ve 
smyslu například terciárního 
balení nebo omezování množství 
obalového materiálu. V mnoha 
oblastech je to nejen možné, ale 
především žádoucí. Transportní 
balení, zejména pak to zámořské, 
však vyžaduje důkladné zabalení. 
Poškození obalu vede k defektům 
zboží nebo značným nákladům při 
zajišťování přebalení v průběhu 
často velmi dlouhé cesty.

20 LE
T

žijeme logistikou

U NADROZMĚRNÝCH ZÁSILEK 
NEPODCEŇTE SPRÁVNÝ OBAL A FIXACI
V případě nadrozměrných balení je zapo-
třebí brát vždy v potaz hmotnost, velikost 
i následný způsob přepravy zásilky. Klí-
čové je nejen zvolit vhodný obal, ale také 
nadrozměrný náklad správně ukotvit.

Článek připravil David Čapek

chybení nebo jiných komplikací by se měla během 
tohoto procesu odhalit a odstranit. U zadavatelů je 
častým problémem chyba lidského faktoru, jako 
je například chybně udaný rozměr nebo hmotnost 
nákladu, upozorňuje Pavel Trnka a dodává: „Kaž-
dý kus se posuzuje individuálně. Základem je znát 
přesné rozměry, hmotnost, polohu těžiště a kon-
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strukční prvky každého kusu. Výrobce je dále po-
vinen uvést informace, kde a v jakých bodech lze 
zboží manipulovat a fi xovat.“

Při balení nadrozměrných nákladů je zapotřebí 
brát v úvahu i rozměrová omezení po celou trasu 
pozemní přepravy. „Nadrozměrné zásilky cestu-
jí do přístavu často přes tři až čtyři země, které 
mohou mít jiný předpis, váhový limit, rozměrové 
omezení, toto vše je třeba zohlednit při návrhu 
balení,“ podotýká Pavel Škoda, obchodní ředitel 
společnosti Strojbal. Nejčastější chyby se podle 
něj dělají v nedostatečné fi xaci, kdy během pře-
pravy dojde k posunutí a následnému poškození 
zařízení. Nezřídka se také bohužel stává, že ma-
nipulace v přístavu nerespektuje signalizaci na 
obalu a manipulační pokyny.

„Způsob přepravy je pro plánování transportu 
nadrozměrných zásilek naprosto zásadní. Někte-
ré výrobky, respektive obaly, jsou nadrozměrné 
při přepravě po silnici, ale železnice je zvládne 
přepravit jako běžné,“ poznamenává David Ma-
rouš, aplikační inženýr ve společnosti Cordstrap. 
A uvádí příklad, kdy zásilka o hmotnosti 50 tun 
a šířce 3100 mm je z hlediska silniční přepra-
vy kvalifi kována jako nadrozměrný náklad jak 
hmotností, tak šířkou. Na železnici se ale tato 
přeprava realizuje ve standardním režimu. „Tento 
fakt ovlivňuje náklady i dobu přepravy, do kte-
ré je nutné započítat čas potřebný na povolení 
a vyřízení administrativních náležitostí,“ doplňuje 
David Marouš.

„Úspory nemají být 
na úkor kvality“

Nadrozměrná přeprava je specifi cká disciplí-
na, která není příliš ovlivněna trendy. Vliv na 
přepravu mohou mít restrikce nebo naopak 
podpora specifi ckého způsobu přepravy, ze-
jména boj silničních a železničních přepravců, 
dále pak dostupnost kapacit v kontejnerové 
přepravě, jako jsou fl atracky na terminálech 
v ČR a SK. Společnosti se budou snažit sní-
žit náklady přechodem z balení do beden na 
teplem smrštitelné fólie, ale otázkou zůstá-
vá, zda zůstane zachována kvalita ochrany 
před mechanickým poškozením při manipu-
laci a zejména při skladování v místě určení.

DAVID 
MAROUŠ
aplikační 

inženýr
Cordstrap

Využíváte 
nadrozměrné 

přepravy?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Ve spolupráci s

svetbaleni.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Sledujte denní zpravodajství a držte 
krok s klienty z packagingu.
Více na svetbaleni.cz.

INZERCE
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UUdržitelnost představuje určitou přidanou hodnotu 
či nadstavbu, jakkoli se již i ona stává standardem. 
Nezbytným základem je ovšem dodržení přísluš-
ných technických norem. Na tepelnou izolaci prů-
myslových a logistických hal jsou v tuzemsku kla-
deny požadavky normy ČSN 73 0540–2, přičemž 
industriální budovy nemají v tomto ohledu žádnou 
úlevu například oproti administrativním objektům 
či rezidenčním stavbám.

POTŘEBA ZOHLEDNIT CELEK
„Požadavek je kladen na obálku budovy jako 
celek, je tedy nutné vyvážit návrh nejen samot-
né tepelné izolace, velmi významný dopad na 
energetickou bilanci budovy mají také například 
světlíky. Vnitřní návrhová teplota v hale je zo-
hledněna metodikou podle normy s tím, že čím 
nižší je teplota, tím klesá požadavek na tepel-
nou ochranu budovy,“ vysvětluje Tomáš Budař, 
partner a jednatel společnosti Demaco. Zároveň 
dodává, že je ale zapotřebí brát v potaz, že prů-
mysl a logistika jsou dynamické obory, v budově 
se mohou měnit uživatelé a s nimi se mění i po-
žadavky na vnitřní prostředí. Není tedy vhodné 
navrhovat kupříkladu budovu pro skladový pro-
voz s požadovanou teplotou 12 °C tak, aby byla 
obálka vyhovující pouze této teplotě. Budova by 
měla být dostatečně kvalitní a úsporná i pro pro-
voz s vyšší teplotou.

Kromě roviny požadavků tepelně-technických 
existuje i druhá rovina, kam patří fyzikálně-me-
chanické parametry. „Zejména v průmyslových 
halách, což jsou velkorozponové konstrukce, 
hraje důležitou roli hmotnost izolace při zacho-
vání provozních a tepelně-technických paramet-
rů,“ popisuje Martin Vaidiš, head of design and 
development ve společnosti CTP Invest. Musí se 
hledat optimální poměr mezi samotnou hmot-

ností, tuhostí, propustností pro vodní páry a te-
pelně-technickými parametry.

V neposlední řadě pak je třeba zmínit hledisko tr-
valé udržitelnost, tedy množství energie potřebné 
pro výrobu, dopravu a montáž izolace a její mož-
nosti následného zpětného využití po ukončení 
životního cyklu budov, připomíná Martin Vaidiš 
a pokračuje: „S určitou nadsázkou se dá říct, že 
dnešní ideální materiál je plně recyklovatelný, 
s minimálním součinitelem prostupu tepla, nepro-
pustný vodním parám, s dostatečným zvukoizo-
lačním útlumem a nulovou hmotností.“ Tyto para-
metry se však nezřídka vylučují, a je tedy potřeba 
pečlivě postupovat při výběru materiálové báze (na-
pěněné plasty, minerální izolace nebo materiál na 
bázi oxidu křemičitého). Nedá se tak říci, že jeden 
materiál je bezpodmínečně lepší než druhý.

HÁČEK V PODOBĚ 
„DEKLAROVANÝCH“ HODNOT
Okřídlené rčení praví, že chybovat je lidské, což 
samozřejmě platí i zde. Nemělo by se to stávat, 
ale realita bývá občas neúprosná… Kterých chyb 
v dané oblasti je třeba se vyvarovat?

Při výběru konkrétního tepelně izolačního výrobku 
je častou chybou použití výrobcem uváděných „de-
klarovaných“ hodnot tepelné izolace (někdy ozna-
čovaných také jako hodnoty „charakteristické“), 
které jsou obvykle prezentovány ve všech tech-
nických podkladech, jak podotýká Tomáš Kubín, 
head of construction CZ&CEE ve společnosti P3 
Logistic Parks. „Deklarované hodnoty jsou ideální 
normové laboratorní hodnoty, jichž však nelze ve 
stavbě nikdy dosáhnout,“ upozorňuje dále Tomáš 
Kubín. Návrh a posouzení tepelné izolace musí 
zohlednit skutečné podmínky stavby a z tohoto 

TEPELNÉ IZOLACE PŘISPÍVAJÍ 
K UDRŽITELNÉMU PROVOZU 

PRŮMYSLOVÝCH BUDOV
Důraz na environmentální aspekty hraje stále podstatnější roli i v průmyslovém develop-
mentu. Konkrétně v oblasti tepelných izolací skladových či výrobních hal je směřování 
k udržitelnosti obzvlášť patrné, ať už jde o úsporu energií nebo použité materiály.

Článek připravil David Čapek
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„Posouzení 
a vyhodnocení různých 

hledisek“

Sklady pod vedením moderních developerů 
jsou obvykle navrženy univerzálně, nikoli po-
dle spekulativního účelu nebo šité na míru 
nájemcům. Jsou však různé požadavky na 
čistě skladové prostory a prostory se stálými 
pracovními stanicemi/místy, například na mi-
nimální teplotu či výměnu vzduchu, které pak 
hrají svou roli při tepelném hodnocení pláště 
budovy. Při navrhování tepelné izolace nejde 
jen o její tloušťku, musíte posoudit polohu 
rosného bodu, aby se zabránilo kondenzaci 
vodní páry v konstrukci, a také musíte vyhod-
notit další konkrétní detaily stavby, aby se 
například zabránilo vzniku tepelných mostů. 
Dalším velmi důležitým faktorem je požární 
bezpečnost. Použití minerální vlny k zateplení 
může být nákladnější, ale jedná se o velmi dob-
rý ohnivzdorný materiál, který se dnes používá 
ve většině případů.

CHRIS LARUE
ředitel – 
vedoucí 

oddělení 
pronájmu 

průmyslových 
nemovitostí

Savills ČR a SR
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důvodu vychází z „návrhových“ hodnot tepelné 
izolace, které jsou běžně o 2–15 % horší než hod-
noty „deklarované“. V praxi tak například může být 
nutné namísto původně chybně navržené tepelné 
izolace střechy z minerální vlny o tloušťce 100 mm 
ve skutečnosti použít izolaci o tloušťce 120 mm.

Chyby mohou nastat také v pří-
padě atypických konstrukcí – 
např. vznikem tzv. tepelných 
mostů, tedy nedokonalé izola-
ce exteriérového konstrukční-
ho prvku od interiéru. „V rámci 
průmyslových, tedy z velké části 
prefabrikovaných a systémo-
vých staveb, jsou však tyto chy-
by poměrně výjimečné. Zkušený 
specialista energetických posudků navíc dokáže 
včas v rámci projektové přípravy případné nedo-
statky odhalit,“ konstatuje Martin Budina, design 
ma nager ve společnosti Contera.

EFEKTIVITA, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, 
ŠETRNOST VŮČI PŘÍRODĚ
Obecně se dbá na kvalitní materiálové složení 
a celkovou skladbu navrhované konstrukce tak, 

aby byla efektivní, bezpečná z hlediska protipo-
žární ochrany, šetrná k životnímu prostředí a sa-
mozřejmě nákladově udržitelná. „Je však důležité 
zmínit, že nejen samotná konstrukce objektu ovliv-
ňuje energetickou náročnost. Rovněž provoz uži-
vatele velkou měrou přispívá k tomu, jaké budou 

provozní náklady například na 
vytápění objektu,“ poznamenává 
Martin Budina. Můžeme tak po-
zorovat větší rozdíly mezi logistic-
kým provozem (tj. často otevřená 
vrata a nákladové můstky, velký 
počet těchto fasádních otvorů) 
a výrobním provozem (tj. méně 
fasádních otvorů, celkově menší 
transfer materiálu a zboží). Lze 
očekávat, že tlak na energetickou 

(ne)náročnost budov bude sílit jak od uživatelů, tak 
ze strany legislativy.

„Celkově můžeme zaznamenat dva hlavní trendy 
související s tepelnou izolací logistických nemovi-
tostí,“ shrnuje Michal Vrba, viceprezident pro pro-
jektový management ve střední Evropě společnosti 
Prologis. Za prvé jde podle něj o zdokonalování 
mechanických a tepelných vlastností izolačních 
materiálů, případně využívání nových materiálů 
(kupříkladu polyuretan nahrazující minerální vlnu, 
která má svou hmotností velký vliv na statiku bu-

„NAD RÁMEC POVINNÝCH 
POŽADAVKŮ SI MŮŽE 

NÁJEMCE NEBO DEVELOPER 
ZPŘÍSNIT POŽADAVKY 

V RÁMCI CÍLŮ SPOJENÝCH 
S UDRŽITELNOSTÍ.“

FOTO: P3 Logistic Parks

Jaké hlavní 
požadavky musí 

splňovat tepelné 
izolace skladových 

hal?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

dov a limituje i jejich maximální možnou výšku, 
případně neumožňuje optimální využití pozemků). 
Za druhé je pak stále častěji využívána odpadní 
energie či energie vznikající jako vedlejší produkt 
činnosti lidí nebo strojů v provozu – rekuperace. 
Ta má podle Michala Vrby do budoucna značný 
potenciál a je pravděpodobné, že dojde ke zvýše-
ní požadavků na její využívání u všech moderních 
budov včetně logistických.
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„Změny v tloušťce 
i kotvení izolace“

Standardně se používají fasádní sendvičové 
panely s minerální izolací. Trend spočívá ve 
sjednocování tloušťky minerální izolace. Dří-
ve se používaly tloušťky 100 nebo 120 mm, 
 ovšem dnes je téměř na všech stavbách po-
užita tloušťka izolace 150 mm (pro výrobní 
i skladové prostory). Pro výrobní účely byly 
dříve paradoxně využívány nižší tloušťky izo-
lace, neboť se očekával dodatečný zdroj tepla 
z výrobních strojů. V případě střech se jedná 
o velmi podobný systém, kdy se pouze zvýši-
la vrstva tepelné izolace. Změna se projevila 
u systému kotvení tepelné izolace – zvýšil se 
počet kotev.

JAKUB HOLEC
CEO

108 Agency
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VV případě použití k uzavírání vjezdu do objektu 
z venkovních prostor se z důvodu bezpečnosti rych-
loběžná vrata kombinují se sekčními nebo rolovací-
mi vraty. „Oboje vrata jsou pak ve fasádě zakotvena 
do jedné zárubně, možné je také upevnění zárubní 
za sebou. Čelní jsou vždy sekční nebo rolovací vra-
ta, která se na počátku směny otevřou a za nimi 
fungují rychloběžná vrata uzavírající prostor při 
výjezdu manipulační techniky,“ říká Martin Raus, 
projektový manažer společnosti Hörmann ČR. Do-
dejme, že kombinace se sekčními vraty je častější.

UMÍSTĚNÍ DVOJÍCH VRAT ZA SEBOU
U rychloběžných vrat umístěných v obvodovém 
plášti se v posledních letech objevuje větší po-
ptávka po kombinaci dvojích za sebou umístěných 
rychloběžných vrat, jde o tzv. kaskádové provedení. 
„Využití kaskádového provedení je často využívá-
no i u stávajícího objektu. Uživatel díky stavebním 
úpravám sice přichází o využití části skladovací 
haly, ale kompenzací mu jsou snížené náklady za 

energie použité k vytápění budovy. Pro uživatele 
je to tak vždy správný krok ke hledání úspor,“ po-
dotýká Josef Hájek, vedoucí technického oddělení 
společnosti Tyros Loading Systems CZ. Doplňuje, 
že pro využití dvojice vrat hraje i ta skutečnost, že 
pokud dojde k poškození anebo poruše na jedněch 
vratech, je možné pouze s částečným omezením 
zajistit nepřerušení využití průjezdného otvoru.

Předností rychloběžných vrat je rychlost otevírání 
až 2‚5 m/s a také rychlost zavírání, která u žádné 
z četných variant neklesá pod 0‚5 m/s. Další ze zá-
kladních specifi k představují dobré izolační schop-
nosti u pevných rychloběžných vrat. „Rychloběžná 
vrata mají za úkol bránit tepelným ztrátám v ob-
jektu, v závislosti na typu aplikace odolávají různě 
silným průvanům. Existuje pestrá škála vrat v rych-
loběžném provedení. Stále převažují vertikální fó-
liová vrata, vyráběná především z tvrzeného PVC 
protkaného nylonovými vlákny o různé tloušťce, 
která dosahují rychlosti otevírání až 2 m/s. Vrata 
splňují různé nároky na pevnost, podle nichž se dělí 
do několika větrných tříd,“ konstatuje Martin Raus. 

Článek připravil Petr Neckař
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RYCHLOBĚŽNÁ VRATA? 
SPRÁVNÝ KROK K HLEDÁNÍ ÚSPOR

„Vyšší vstupní investice 
se rychle vrátí“

Trendem je kombinace dnešní zabezpečovací 
elektroniky, kam se řadí čidla, radary či laser, 
spolu s vysokou rychlostí vrat, což minimali-
zuje možnost jejich poškození. A s tím souvisí 
snižování nákladů na provoz vrat, což je to, 
co dnes řeší každý zákazník. Vyšší vstupní 
investice se rychle vrátí. A to počítám pouze 
přímé náklady, nikoliv nepříjemnosti vyvolané 
nefunkčními vraty.

LADISLAV KOS
vedoucí prodeje 
a servisu pro ČR

Efafl ex

Efektivita je ve skladech na prvním mís-
tě, což souvisí s energetickými úspora-
mi. Právě za tímto účelem jsou využívá-
na rychloběžná vrata, jejichž pomocí se 
uzavírají průjezdy mezi vnitřními stě-
nami průmyslových nebo logistických 
objektů. Možná je rovněž aplikace na 
vnějším opláštění budovy, a to v kombi-
naci s jiným typem vrat. V obou přípa-
dech se používají v místech s vysokou 
četností uzavíracích cyklů, kde by kla-
sická sekční nebo rolovací vrata brzdila 
plynulý provoz.



Jak doplňuje, široká je rovněž nabídka rozměrů 
vrat, od malých variant, jichž se nejčastěji užívá 
k prostorovému oddělení prodejen hypermarketů 
od skladového a technického zázemí, až po vel-
korozměrová vrata pro nadměrné otvory. Napnutí 
tkaniny a její trvalé vyrovnání zabezpečují zapouz-
dřené hliníkové profi ly. Vrata mohou být plná, ale 
většinou bývají opatřena pruhem z transparentního 
PVC ve výšce přibližně 1‚5 m nad zemí. Okno plní 
bezpečnostní funkci, obsluha manipulační techniky 
má díky němu přehled o tom, co se za vraty děje.

KOMBINACE I S PROTIPOŽÁRNÍMI VRATY
Musí se myslet nejen na ekonomiku, ale také na 
požární bezpečnost. „Při zpracovávání projektů 
často navrhuji, ať jsou za rychloběžnými vraty 
umístěna ještě vrata protipožární. Každý objekt je 
totiž rozdělen do několika požárních úseků a v ně-
kterých místech jsou tato vrata nutná. Zavírají se 
pomalu, což ne vždy vyhovuje požadavkům na 
rychlý a efektivní provoz. Proto v těchto případech 
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 Tereos TTD expeduje na paletách CHEP 50 000 tun cukru ročně.
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dochází k instalaci protipožárních a rychloběžných 
vrat za sebou, přičemž protipožární vrata jsou vy-
užívána jen při požáru,“ vysvětluje projektant po-
žární bezpečnosti staveb Jakub Seidl.

PODSTATNÉ JE SPRÁVNÉ NASTAVENÍ
Jak potvrzuje Ladislav Kos, vedou-
cí prodeje a servisu společnosti 
Efaflex, rychloběžná vrata jsou 
několikanásobně rychlejší než kla-
sická sekční. Z toho vychází i veli-
kost úspor, protože nejvíce tepla 
se ztratí právě v průběhu otevírání 
a zavírání vrat. Pokud se tento krok 
zrychlí, může přijít úspora až v řá-
dech desítek tisíc ročně. „Ideální doba otevírání/
zavírání je ta, kdy dojde k jejich plynulému průjez-
du s minimální dobou otevření. Tzn. minimalizaci 
tepelných ztrát s maximální plynulostí provozu,“ 
vysvětluje Ondřej Štěrba, produktový manažer 
společnosti Spedos. Ladislav Kos zdůrazňuje, že 

nestačí tato vrata osadit, podstatné je také jejich 
správné nastavení podle konkrétního využití. A ne-
smí se pochopitelně zapomínat ani na jejich servis. 
Vrata jsou investice, a tak je nutné se o ně starat, 
pakliže se chce, aby vydržela v provozu co nejdéle.

KOMPROMIS MEZI NÁKLADY 
A KVALITOU
Zavírání a otevírání vrat zajišťují 
motory, které přes převodové ústrojí 
otáčejí bubnem, čímž dochází k na-
víjení pláště. Standardní variantou 
obsluhy je řízení frekvenčním měni-
čem, který dovoluje plynulou změ-

nu rychlosti otevírání. „V tomto případě mohou být 
vrata otevírána maximální rychlostí a v závěru zpo-
malena, aby v krajní poloze nedocházelo k velkým 
rázům. Ty přinášejí nejen hluk, ale také zvýšené 
opotřebovávání konstrukce vrat. Součástí dodávky 
řídící jednotky je počítadlo pracovních cyklů, zaří-
zení pro sledování času chodů a také displej, který 
indikuje závady pomocí číselných kódů,“ popisuje 
Martin Raus.

Samotná rychlost otevírání a zavírání je jeden ze 
základních parametrů, který musí být defi nován již 
ve výběrovém řízení a na základě kterého je vybrán 
vhodný typ. „Musím upozornit, že důležitá není ani 
tak rychlost jako samotná doba jednoho cyklu ote-
vření nebo zavření. V případě užití automatických 
zdrojů signálů, jako je např. radar na obou stra-
nách či směrová indukční smyčka, můžeme docí-
lit maximální plynulost provozu s minimální dobou 
otevření,“ sděluje Ondřej Štěrba. A budoucnost? 
Předpokládá se, že rychloběžná vrata budou stan-
dardně vybavena radary s kontrolou stavu a detek-
cí pohybu. V neposlední řadě se bude stále hledat 
kompromis mezi náklady a kvalitou.

„ZRYCHLENÍ OTEVÍRÁNÍ 
A ZAVÍRÁNÍ VRAT MŮŽE 
ZNAMENAT ÚSPORU AŽ 

NĚKOLIKA DESÍTEK TISÍC 
KORUN ROČNĚ.“

Rychlost otevírání a zavírání má roli 
pro eliminaci tepelných ztrát.

FOTO: Tomáš Malý

Využití kaskádového provedení 
vrat je často využíváno 
i u stávajícího objektu. Uživatel 
díky stavebním úpravám sice 
přichází o využití části skladovací 
haly, ale kompenzací mu jsou 
snížené náklady za energie 
použité k vytápění budovy.

Plánujete díky 
rychloběžným vratů 

ušetřit i vy?
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„Obvyklá varianta konstrukce je 
vertikální“

 Rychloběžná vrata bývají obvykle konstruována jako vertikální. V daném prove-
dení mají na bocích takzvané vedení, kolejnice, v nichž se volně pohybuje plášť. 
Nad uzavíraným otvorem je umístěn buben, který plášť navíjí. Použít je lze také 
tam, kde není mezi nadpražím a stropem dostatek místa pro navíjecí buben 
vertikálních vrat. Další úsporu místa může zajistit umístění pohonné jednotky 
pouze na jedné straně s minimálními nároky na výšku překladu.MARTIN RAUS

projektový manažer
Hörmann ČR



Management

ZZajistit zaměstnance do skladů je mnohde stále 
problém. „To, že se vlivem onemocnění covid-19 
trh práce mění a konečně se lidé hlásí a hledají 
pracovní místa, je jen mylná představa o zlepšení 
situace. Z praktického hlediska je to pouze přelití 
masy z jednoho sektoru do druhého, bez celkové-
ho ekonomického výsledku. Pokud, jak si všichni 
přejeme, nastane ekonomické oživení, nábor za-
městnanců bude opět problematický,“ říká Miro-
slava Jechoux, CEO společnosti DLC Napajedla.

Máte spočítáno, jestli ve vaší fi rmě vše dělat s pomocí vlastních zaměstnanců nebo zda se vyplatí outsourcing?
FOTO: Petr Neckař
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žijeme logistikou

Kvalitní zaměstnanci jsou základem úspěšnosti. Jejich profesionalita tvoří přida-
nou hodnotu a image společnosti. Najít takové zaměstnance bylo v poslední době 
velkým problémem a otázka náboru byla řešena všemi možnými způsoby. Nedo-
statek pracovních sil způsoboval jeden z hlavních problémů fungování a v mno-
ha případech i nucenou delokalizaci výroby či služeb nebo likvidaci společností. 
Zatím není jasné, co na této zkušenosti změnila a změní koronavirová pandemie.

PO EKONOMICKÉM OŽIVENÍ 
BUDE NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ 
OPĚT PROBLEMATICKÝ

INTERNALIZOVAT, NEBO EXTERNALIZOVAT 
LOGISTIKU?
Firmy si buď hledají zaměstnance samy, nebo vy-
užívají částečný či úplný outsourcing logistiky. „In-
ternalizovat nebo externalizovat logistiku znamená 
zvážit celou řadu skutečností, které jsou ve společ-
nosti specifi cké. Je však pravda, že dodavatel logis-
tických služeb má možnost lépe využít jak prostory 

Článek připravil Petr Neckař



podepsat smlouvu. Brigádníky (například na výdej) 
Alza.cz oslovuje téměř výhradně přes aplikaci mik-
rozaměstnávání.

ZÁLEŽÍ I NA VÝBĚRU PLATFORMY
V posledních letech byl nábor zaměstnanců do 
skladů jednou z nejtěžších disciplín. Přilákat kan-
didáty nebylo vůbec jednoduché a už vůbec ne za-
ujmout ty kvalitní. To, co funguje pro manažerské 
nebo specializované role, jako inzerce na LinkedIn 
a podobných platformách, není určitě tou správ-
nou cestou v tomto případě. „Stěžejní je vhodně vy-
brat inzertní kanál a inzerovat na několika místech 
najednou. Menší platformy někdy fungují mnohem 
lépe na požadovanou cílovou skupinu nebo umějí 
lépe využívat sociální média. Právě ta jsou velmi 
důležitá a je nutné mít inzerci uzpůsobenou pro 
mobilní zařízení,“ upozorňuje Kamila Šandová. Je 
důležité, aby mohl kandidát reagovat na inzerát 
přes telefon a v ideálním případě měl i možnost 
interaktivního doptávání na pozici pomocí chatbo-
ta nebo podobných funkcí. Stále platí, že lidé do 
skladu hledají práci ihned a chtějí dostat rychlou 
odpověď.
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 Využitie brownfi eldov je medzi investormi stále populárnejšie. 
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balíků, ale interní činnosti v depech jsou řízeny 
našimi kmenovými zaměstnanci. Velká část fi rem 
využívá kombinaci všech možností na základě da-
ných podmínek, jako jsou čas, kvalita, pravidelnost 

a fi nanční efektivita,“ konstatuje 
Kamila Šandová.

Rozhodnutí, zda outsourcovat 
logistiku či nikoli, přichází od 
vedení společností. Nelze ho 
udělat bez důkladné ekono-

mické analýzy. „Předpokládám, že čísla v mnoha 
případech hovoří ve prospěch vlastní logistiky. 
Nicméně nejde jen o čísla, ale také o zákaznickou 
zkušenost. ,Objednávka myšlenkou, doručení te-
leportem!‘ – to je vize, za kterou jako Alza jdeme. 
A nebylo by možné ji realizovat, kdybychom naši lo-
gistiku kompletně svěřili někomu jinému,“ sděluje 
Hana Slepičková, HR business partner pro logisti-
ku, expanzi a dopravu e-shopu Alza.cz.

NEJLEPŠÍ KANDIDÁTI NEPOČKAJÍ
Za největší chyby manažerů lze považovat od-
mítnutí účastnit se výběrového řízení, odsouvání 
termínů setkání a v neposlední řadě nevhodné 
chování u pohovoru. Správné posouzení profes-
ních i lidských kvalit kandidátů je především v je-
jich zájmu. „Pokud si vezmu do týmu nevhodného 
člověka, jde o promarněnou investici. Nejlepší 
kandidáti na nás nepočkají. Zpravidla osloví ně-
kolik společností a nejrychlejší vyhrává,“ popisuje 
Hana Slepičková.

A chování? Manažer svým chováním ovlivňuje 
značku zaměstnavatele a měl by si toho být vědom. 
Stačí se podívat na VímVíc.cz nebo Atmoskop.cz. 
„Rozhodnutí lidí nastoupit do konkrétní společnos-
ti neovlivňuje pouze profesionální výkon a svižné 
tempo personálního oddělení, ale především dob-
rý dojem, který zanechá potenciální nadřízený. 
Proto jsme v Alza.cz zavedli pravidelné hodnocení 
manažerů, které provádí HR. Cílem je pravidelná 
obousměrná zpětná vazba a neustálé zlepšování 
týmové spolupráce HR a managementu,“ prozra-
zuje Hana Slepičková, která tvrdí, že nábor vždy 
začíná dobrou pověstí fi rmy a kvalitní inzercí.

Za první tři měsíce letošního roku byli pracovníci 
náboru v odděleních logistiky, expanze a dopravy 
e-shopu Alza.cz v kontaktu s 4700 kandidáty a na-
brali 352 zaměstnanců a brigádníků. Zhruba 17 % 
zaměstnanců bylo získáno na základě doporučení 
stávajících zaměstnanců, 25 % z reakcí na inzer-
ci na fi remních kariérních stránkách, 40 % přes 
pracovní portály a sociální sítě. Důležitá je také 
rychlost. Podle Hany Slepičkové je potřeba kaž-
dého kandidáta do 24 hodin kontaktovat, provést 
výběrovým řízením přímo ve skladě a v ideálním 
případě do dvou pracovních dní od přijetí nabídky 

PO EKONOMICKÉM OŽIVENÍ 
BUDE NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ 
OPĚT PROBLEMATICKÝ

„Aktuálně je důležité stabilizovat 
profesionální tým“

Dnešní situace je proměnlivá, stabilita pozice a zaměstnanecké výhody se nyní 
zdají být upřednostňovány před výší mzdy. Nabídnout místo ve společnosti, jejíž 
aktivity z velké části nepodléhají změnám trhu, je výhodou. Důležité je stabi-
lizovat profesionální tým, umožňovat postup na vyšší pozice a další motivace, 
které přispívají ke zkvalitnění pracovního prostředí i výsledků.

MIROSLAVA JECHOUX
CEO, DLC Napajedla

Pokud chce fi rma fungovat 
udržitelně, musí investovat 
do úsporných technologií, 
vhodně nastavit procesy, 
ale také vzdělávat své 
zaměstnance. Ideální je, pokud 
už uchazeč o práci jeví „známky“ 
ekologického chování. Veřejnost 
si udržitelnosti fi rem všímá 
a samozřejmě logistika a doprava 
jsou první „na ráně“. Například 
podle červnového šetření Centra 
pro výzkum veřejného mínění 
Akademie věd ČR lidem nejvíce 
vadí hustota silničního provozu, 
62 % respondentů je s ní spíše 
nebo velmi nespokojeno.

Máte i ve vaší fi rmě 
opravdu nastaveny 

správně veškeré 
procesy náboru?
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skladu, tak kapacitu zaměstnanců a manipulační 
techniky, které je možno dělit mezi jednotlivými 
klienty a alternovat fl uktuační období,“ konstatuje 
Miroslava Jechoux.

Při rozhodování je potřeba zvážit, jakou službu, 
v jaké kvalitě a za jakou cenu potřebuje fi rma dodat. 
Dále je velmi důležité posoudit, jestli jde o sezon-
ní nebo celoroční aktivitu. „V případě, že se jedná 
o celoroční činnost s pravidelnými aktivitami a za-
jištěním soustavného provozu, je vhodnější nabrat 
zaměstnance do vlastního stavu. S těmito lidmi se 
lépe a efektivněji dlouhodobě 
pracuje a po řádném zaučení tak 
získají potřebnou výkonnost,“ 
uvádí Kamila Šandová, HR di-
rector společnosti PPL CZ. Dopl-
ňuje, že zmiňovaná varianta je 
samozřejmě časově i fi nančně 
náročnější, ale díky ní lze zajistit kontinuitu, detail-
ní znalost procesů, jejich dodržování, zlepšování, 
lepší efektivitu a možnost pracovat a rozvíjet poten-
ciál zaměstnanců. Dále je také snadnější kmenové 
pracovníky dlouhodobě motivovat a angažovat na 
chodu společnosti. Pro sezonní práce je snadnější 
zajistit sílu z řad agenturních zaměstnanců. Jedná 
se většinou o ma nuální činnosti.

ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADĚ ČÍSEL
U kompletního outsourcingu je zase potřeba zvážit, 
zda se jedná o činnosti, které fi rma dokáže vyčlenit 
ze svých procesů, a jestli za jejich dodávku může 
plně zodpovídat dodavatel. V případě PPL CZ jde 
o dopravce a jejich řidiče. „Dopravci pro nás vy-
konávají službu spojenou s rozvozem a svozem 

„MANAŽER SVÝM CHOVÁNÍM 
OVLIVŇUJE ZNAČKU 
ZAMĚSTNAVATELE.“

„Chyba: nereálné nebo 
přehnané požadavky 

manažerů“

Za nejčastější chyby považuji neupřímnost při 
náboru, a to ať už v psané inzerci nebo u sa-
motných pohovorů. Kandidáti potom porovná-
vají jablka s hruškami a jsou často zklamaní 
realitou. Další chybou bývají nereálné nebo 
přehnané požadavky manažerů. Spousta lidí 
do skladů hledá slušnou práci, v dobrém pro-
středí, kde se k nim ostatní budou chovat s re-
spektem. I zde platí, chovej se k ostatním tak, 
jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě. Když 
dochází k odchodu nováčka a opakovanému 
náboru, je to značně časově i fi nančně náročné 
a frustrující pro všechny zúčastněné.

KAMILA 
ŠANDOVÁ
HR director

PPL CZ
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fólie apod. Obecně lze říci, že s ostrým světlem 
a s nekvalitně natištěnými kódy se lépe vyrovnají 
snímače CCD. Samostatnou kategorií jsou snímací 
moduly DPM (Direct Part Marking), určené ke čtení 
kódů přímo označených částí, které jsou typicky 
označeny kódem již v průběhu výroby, a to přímo 
na svém povrchu.

ČTEČKA, ANTÉNA, TAG
Pokud jde o čtecí brány využívající technologii ra-
diofrekvenční identifi kace (RFID), nesmírně důle-
žitou roli při návrhu RFID systému hrají fyzikální 
vlastnosti čtečky a zejména antény. „U antény nás 
zajímá především impedance, koefi cient odrazu, 
vyzařovací směrová charakteristika, zisk, šířka 
pásma nebo polarizace antény. Mezi klíčové para-
metry RFID čtečky patří zejména vyzařovací výkon 
a citlivost antény,“ vyjmenovává Pavel Staša.

Pro správné přečtení tagu je zapotřebí splnit dvě 
elementární podmínky. První z nich představuje 
dostatečný výkon k aktivování tagu. Druhou ne-

JJak vybrat správné čtečky, jež jsou vhodné pro 
osazení takové čtecí brány? V první řadě je potře-
ba jasně analyzovat a defi novat procesy včetně 
okolních podmínek, na základě toho se pak vybírá 
vhodný typ snímače. „U optických typů snímačů se 
může jednat o laserové skenery či čtečky na bázi 
kamery. Pro správnou volbu je důležitý výběr sní-
macího modulu, resp. zda budeme číst pouze 1D 
nebo i 2D kódy,“ vysvětluje Pavel Staša, vedoucí 
RFID oddělení ve společnosti Gaben. Zatímco sní-
macími moduly 1D lze přečíst pouze čárové kódy, 
snímací moduly 2D naopak dokážou číst ved le ma-
ticových (2D) rovněž kódy čárové, jsou tedy z toho-
to úhlu pohledu všestrannější.

Obecným parametrem snímacích modulů je tzv. 
čtecí vzdálenost neboli hloubka pole (range). Ta 
je přímo závislá na hustotě tisku kódu (density). 
Zde se lze setkat se snímači označenými jako High 
Density, Short Range, Long Range, Extra Long 
Range, popřípadě jinými. Volbu snímacího modulu 
je tedy v této souvislosti nutné přizpůsobit zamýš-
lenému účelu. Do hry dále mohou vstupovat ruši-
vé prvky, jako např. světlo, prašnost, snímání přes 

1D, 2D I RFID. ČTECÍ BRÁNY 
NAČÍTAJÍ EFEKTIVNĚ RŮZNÉ TYPY
IDENTIFIKÁTORŮ

Článek připravil David Čapek

„Integrovaná čtečka 
i pole antén“

Z poslední doby určitě stojí za zmínku zaří-
zení xSpan od společnosti Impinj. Jedná se 
o kompaktní RFID zařízení, které inte gruje 
jak čtečku, tak i pole antén, přičemž dokáže 
jednoznačně identifi kovat položku i směr pohy-
bu. Mezi klíčové vlastnosti tohoto zařízení lze 
zařadit například napájení a ovládání pomocí 
jediného připojení přes ethernet (PoE), integro-
vaná anténa fázového pole podporuje 13 duál-
ně polarizovaných paprsků a tři sektory, je vy-
baven detekcí přechodu, tedy dokáže sledovat 
položky, jak se pohybují po cestě. Jedna brána 
xSpan poskytuje pokrytí až 1000 čtverečních 
stop v obdélníkové oblasti, kde pro větší ob-
last pokrytí lze využít více xSpans v kombinaci 
s dalšími zařízeními od společnosti Impinj.

PAVEL STAŠA
vedoucí RFID 
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Pro automatickou identifi kaci se v logis-
tických provozech uplatňují i tzv. čtecí 
brány. Na nich jsou umístěny čtečky, 
které snímají ať už 1D či 2D kódy nebo 
RFID. Hlavní přínos je zřejmý: k načítání 
identifi kátoru projíždějícího materiálu 
dochází bez nutnosti jeho zastavení, což 
celý proces výrazně urychluje.
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Máte praktické 
zkušenosti se 

čtecími branami? 
Podělte se o ně!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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INZERCE

zbytnou podmínkou je, že výkon odražený tagem 
musí být natolik intenzivní, aby jej čtečka dokázala 
zaznamenat.

DETAILY ROZHODUJÍ
Nasadit či nenasadit, tak může v dnešní době znít 
parafráze klasického hamletovského dilematu, 
týkající se v daném případě čtecích bran s využi-
tím technologie RFID. „Rozhodují mnohdy drobné 
detaily, které mohou při testech RFID technologii 
zcela přehodnotit, nebo naopak ještě poukázat 
na další výhody, které s sebou nasazení bran 
přináší,“ podotýká Tomáš Hořínek, produktový 
konzultant pro RFID ve společnosti Eprin. Hlavní 
ovlivňující faktory lze defi novat na základě kvali-
fi kovaných odpovědí na různé otázky, kupříkladu: 
O kolik se zrychlí manipulace se zbožím, pokud 
obsluha nebude načítat čárové kódy? V jaké míře 
kvůli tomuto načítání dochází k lidským chybám 
a následně chybným pohybům? Jaká bude úspora 
času skladových operací, pokud se načtou všechny 
potřebné produkty během jedné vteřiny a automa-
ticky se vykonají následné operace? Jak lze efek-
tivně nakládat s daty vytěženými z RFID bran? Tyto 
hlavní otázky tvoří osu pro základní kritéria a dů-
vody nasazení RFID technologie. Obzvlášť záleží 
na správném výběru hardwaru a souvisí to úzce 
s vlastnostmi daného projektu.

Velké množství fi rem se ve svých logistických a vý-
robních halách dnes soustřeďuje na maximální 

využití prostoru. Výsledkem je skladování ozna-
čených materiálů nebo produktů v blízkosti bran, 
často i v regálech umístěných v jejich těsné blíz-
kosti, poukazuje na další významný aspekt Tomáš 
Hořínek a pokračuje: „Zejména proto je podstatná 
schopnost soustředit radiofrekvenční signál co 
nejvíce do oblasti brány. Jde o nastavení vyzařo-
vání signálu z antén takovým způsobem, aby brá-
na nesbírala falešné výsledky z čipů umístěných 
v okolí.“ Důležitým faktorem je i odolnost mate-
riálů v rámci prvků, ze kterých je brána sestavena, 
a využití produktů od renomovaných výrobců s re-
levantními servisními kontrakty. Je tak zajištěna 

vysoká odolnost technologického vybavení auto-
matické identifi kace proti případnému poškození 
zaměstnanci nebo třetími stranami.

„Čtecí brány přispějí k transparentnosti 
v dodavatelském řetězci“

 Nástup RFID technologie není tak rychlý, jaký se očekával před 10 lety. Co se 
týče identifi kace, svoji důležitou roli pořád hrají čárové kódy. RFID technologie 
však nevznikla se záměrem je nahradit, ale rozšířit již zavedený systém o nové 
příležitosti a možnosti. V celé řadě aplikací je proto nejvýhodnější využít kom-
binace obou těchto technologií. Největší změny se očekávají v případě výroby 
potravin, kde se celosvětově navýší legislativa týkající se dodržování předpisů 
v oblasti bezpečnosti potravin a léčiv za účelem zabezpečení dodavatelského 
řetězce, zvýšení transparentnosti a bezpečnosti pro koncového spotřebitele. 
Z tohoto pohledu bude využití RFID bran klíčové pro zajištění těchto procesů 
a změn. Stejný vývoj očekáváme také pro rozvoj technologie do aplikací s využi-
tím sledování v reálném čase, ať už je to strojové vidění nebo přesnost v logistice.

TOMÁŠ HOŘÍNEK
produktový 

konzultant pro RFID
Eprin



Rozhodněte  
o osudu přihlášených!

Součástí podpory inovací v logistice 
je bezpochyby ocenění těch 
nejlepších. Právě proto pořádáme

Ocenění LOG-IN!

Podrobný popis všech nominací na www.projektlogin.com 

Kdo bojuje o vaši přízeň?
KATEGORIE #1  INOVACE V LOGISTICKÝCH REALITÁCH:

l   Nejmodernější logistické budova s du-
álním provozem, Panattoni

l   Nová budova v Panattoni Parku Cheb 
pro oběhové hospodářství a Průmysl 
4.0, Panattoni

l   Nový přístup k udržitelné výstavbě 
v logistických realitách, Panattoni

l   Optimalizace výrobního cyklu, P3 
Logistic Parks

l   Vodní hospodářství průmyslové nemovitosti v Pardubicicích, Demaco

l   Vodní hospodářství průmyslové nemovitosti v Týništi nad Orlicí, Demaco

l   Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi  
a kogenerací, Adler Czech

l   HOPI logistický projekt roku 2020, HOPI

l   Miniload Jungheinrich STC 2B1A pro společ-
nost MASO-PROFIT, Jungheinrich ČR

KATEGORIE #2  PROJEKTOVÁ INOVACE ROKU
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Uzávěrka hlasování je 31. srpna 2020. 
Nepromarněte příležitost ovlivnit, 
kdo si odnese Ocenění LOG-IN 2020 
na galavečeru LOG-IN na kongresu 

EASTLOG.

SPECIÁLNÍ KATEGORIE #4  FACHMAN ROKU

  Jste vy nebo máte ve svém okolí tvrdého dříče s inovativním 
myšlením a skvělými projekty? Nominujte ho k získání titulu 
FACHMAN ROKU! Vaše návrhy budou posouzeny odbornou 
porotou složenou z členů Klubu logistických manažerů. Své 
koně zasílejte na barbora.hrdlickova@atoz.cz.

www.projektlogin.com/oceneni/hlasovani/

Hlasujte pro svého favorita 
z kategorií 1 až 3 na  

KATEGORIE #3  TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ INOVACE ROKU

l   Nový vozík STILL RX 60, Still ČR

l  Mobile Industrial Robots s novým modelem 
MiR250, Myr Communication

l  Robotický čistící stroj Adlatus CR700, SysTech 
Group

l  Manuální brzda nákladních vozidel - 
PowerLock 503, TYROS Loading Systems CZ 

l  Dosledovatelnost sudů v logistickém řetězci, 
ICZ Group

l  Autonomous mobile robots, U & Sluno

l  Universal Depalletizer, Photoneo

l  Zcela nová generace vysokozdvižných vozíků, Linde Material Handling ČR
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Žena v logistice

Radka Mandlová:
ZPOČÁTKU JSEM ŽIVOT V KABINĚ BRALA 
JAKO DOBRODRUŽNÉ KEMPOVÁNÍ

R
„Velká auta řídím už 13 let, ale pořád si 
o  sobě netroufám říct, že jsem profesio-
nálka,“ říká skromně Radka Mandlová, 
která z dálkových linek nedávno přesed-
lala na kamionové rozvozy VCHD Cargo 
na poslední míli, a to v Severním Porýní-
-Vestfálsku.

Článek připravil Petr Neckař

Radka Mandlová velká auta (C, C + E) řídí od roku 
2007. Když za volantem začínala, vedla se svým 
partnerem vlastní malou autodopravu. „Bohužel 
nás, jako mnohé další malé fi rmy, zasáhla ekono-
mická krize a fi rmu jsem musela zavřít. Zůstat za 
volantem se prostě nabízelo. Po letech zkušeností 
na dálkových linkách jsem nedávno nastoupila 
jako řidička u společnosti VCHD Cargo na kon-
cových rozvozech,“ konstatuje Radka Mandlová. 

Aktuálně se zaučuje na jednotlivých linkách VCHD 
Cargo zatím v Německu, konkrétně v Severním 
Porýní-Vestfálsku. Přes veškerou náročnost se jí 
na této práci líbí možnost cestovat.

ZAČÍNALA JEZDIT 
S MANŽELEM
Jezdit začala „ve dvojce“ s tehdejším manželem, 
vydrželi to dlouhých sedm let. „A je pravda, že to 
občas bylo těžké – být s jedním člověkem 24 hodin 
denně pouze v prostoru kabiny je náročné. Chce 
to obrovskou dávku tolerance. Jezdit sama mělo 
výhodu většího prostoru, nevýhodou je samota. 
Zná to každý řidič,“ uvádí Radka Mandlová. Dopl-
ňuje, že v samotě teď řidičům hodně pomáhají 
moderní technologie – mobil a komunikační apli-
kace. „Dnes už je snadné vést během pauzy třeba 
videohovor s rodinou nebo přáteli,“ kvituje Radka 
Mandlová.

A jak probíhá její pracovní den? Momentálně jezdí 
na ranní rozvozové a svozové lince, což obnáší 
v 6 hodin ráno zkontrolovat soupravu, vyzved-
nout naložené výměnné nástavby a dokumentaci 
a vyrazit na linku k zákazníkům. Okolo 17. hodiny 
je zpět ve fi rmě, kde odevzdá potvrzené doklady 
a nástavby se svezeným zbožím. Znamená to, že 
večery tráví ve svém bytě, což u řidičů kamionů 
není zcela běžné. Obvyklejší je, že je řidič od pon-
dělí do pátku v kabině, kde se i stravuje a nocuje.

„Zajímavosti z praxe“

2800–3200 

Tolik kilometrů najela týdně na dálkových trasách. Tedy 
zhruba 150 000 km ročně.

2 miliony 

Takový počet kilometrů mohla podle svého odhadu 
zatím odjet. Zdá se to prý hodně, ale kolegové, kteří tuto 
práci dělají déle, mají to číslo podstatně vyšší.

850 
Nejdelší jízdy zažila, když jezdila do Španělska. 
„Z bavorského Ulmu přes Francii jsme se snažili vždy 
dostat co nejblíže k Madridu. To se za dobrých provozních 
podmínek dalo ujet okolo 850 km za prodloužený jízdní 
čas (9 + 1 h),“ říká Radka Mandlová.Radka Mandlová momentálně jezdí na ranní rozvozové a svozové lince.

FOTO: VCHD Cargo



takzvaná rukomluva – pochopit, co chce bag-
rista naznačit zběsilým máváním rukama přes 
špinavé okno jeho kabiny, to byl opravdu oříšek. 
Ale nakonec jsem zvládla i tento pseudojazyk,“ 
vzpomíná Radka Mandlová.

Za volantem kamionu se podívala po celé 
EU. Nejvzdálenější místo, kam řídila, byl asi Cádiz 
na pobřeží Atlantiku, milovala víkendy u Středo-
zemního moře. Velký zážitek byl i Silvestr v Paříži. 
Moc ji bavilo jezdit po Anglii – jízda vlevo jí připa-
dala přirozená.

ASERTIVITA, TOLERANCE, 
ZODPOVĚDNOST 
A RESPEKT
Jak říká, být řidičkou není snadné zaměstnání, je 
to fyzicky i psychicky náročná práce. Navíc s vel-
kou zodpovědností nejen za techniku a náklad, 
ale hlavně za lidské životy těch, kteří jsou v pro-
vozu. Osobně považuje za důležitou asertivitu, 
toleranci, zodpovědnost a respekt. Když neřídí, 
snaží se být co nejvíce s rodinou a přáteli, ráda 
chodí do kina a sportuje. Poslední rok doslova 
propadla joggingu.

„Radka Mandlová v datech“

1990: Maturita na gymnáziu se 
strojírenským zaměřením.

2007:  Složení zkoušek C + E a profesní 
způsobilosti. Od tohoto roku má 
licenční zkoušku pro založení 
dopravní společnosti nad 3‚5 t.

2008:  Začátky s vlekem 
na autotransportéru 
po celé EU.

2010: Poprvé vyjela s plachtovým 
návěsem do Španělska a zpět.

2013: Pravidelná linka Maďarsko–
Německo.

2019:  Nový začátek v Německu – 
na „sklopce“ po celém NRW – 
North-Rhein-Westfalen (Severní 
Porýní-Vestfálsko).

2020:  Vyzkoušela si „kontejnery“ po 
celém Německu a nyní u VCHD 
výměnné nástavby opět v NRW.

FOTO: VCHD Cargo
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Certifikovaný elektronický

katalog GDSN od GS1

Czech Republic

Jednoduché ovládání

Standardizovaná B2B a B2C data

Cloudové řešení

Systémová kontrola dat

Integrace do informačních systémů
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S VĚKEM PŘICHÁZÍ ÚNAVA
Její předchozí roky za volantem byly hlavně 
o životě v kabině. „Popravdě to je, co mi na této 
práci spíše vadí. Zpočátku bylo takové ,kempo-
vání‘ dobrodružstvím, s věkem přichází únava 
a také vyšší nároky na komfort. Narůstající 
dopravní provoz a absence parkovacích míst 
s alespoň minimálním sociálním zázemím byl 
asi rozhodující důvod prozatím skončit s dálko-
vou dopravou a začít jezdit na rozvozech.“

Při rozvozech není moc času na cokoliv, obvykle 
probíhá den v rychlém tempu. V kabině poslouchá 
hlavně rádio, aby měla přehled o dopravní situaci. 
Každopádně hudba je rozhodně nedílnou součástí 
každého jejího dne, poslouchá téměř vše, s výjim-
kou dechovky. Při denním odpočinku na dálkových 
trasách ráda sledovala kriminální seriály.

ŽENY ZA VOLANTEM 
NEJSOU VÝJIMKOU
Radka Mandlová si myslí, že co se týká pracovní 
náplně, nejsou ženy za volantem nijak zvlášť zvý-
hodňovány. „Musíme se snažit postarat o tech-
niku, samozřejmě, že vyměnit kolo u návěsu 
zvládne málokterá z nás, vždyť jen rezerva váží 
okolo 50 kg. Od toho ale existují asistenční 
a servisní služby,“ podotýká Radka Mandlová.

A jak ji na odpočívadlech berou její kolegové, tedy 
další řidiči? „Musím uznat, že jsem se setkala 
převážně s pozitivním přijetím kolegy  ať už ve 
fi rmách nebo i na odpočívadlech. Dnes už není 
žena za volantem kamionu žádnou výjimkou, 
kolegové jsou obvykle rádi, že si můžou popoví-
dat i o jiných tématech než jen o práci,“ specifi -
kuje Radka Mandlová.

Na cestách je velkou výhodou znalost jazyků. 
Radka Mandlová mluví německy, anglicky 
a rusky. Když jezdila do Španělska, začala se 
učit španělsky. „Na sklápěčce mi dělala problém 

Doprava je sektor, který má významnou uhlíkovou stopu. Od roku 
1990 se emise mnoha hospodářských odvětví snižují, a to včetně 
například výroby elektřiny nebo průmyslu. Úhrn emisí z dopravy 
však vzrůstá, nyní produkuje  více než čtvrtinu celkových emisí 
skleníkových plynů v Evropské unii.



Případová studie č. 235

C
Společnost Peri, zabývající se výrobou a dodávkou bednění a lešení, hledala řešení pro zajištění 
zabezpečení svého areálu. V něm fi rma měla původně klasickou fyzickou ostrahu, ale nebyla úplně 
spokojena se službami, a hlavně s cenou. Oslovila proto jiné dodavatele a vybrala si službu dálkového 
dohledu M2C Space.

Článek připravil Petr Neckař

MODERNÍ TECHNOLOGIE 
ELIMINOVALY FYZICKOU OSTRAHU 
AREÁLU

Celkový objem spolupráce společností M2C a Peri 
zatím spočíval v instalaci kamerového systému 
a ve službě vzdáleného dohledu M2C Space. 
V areálu společnosti Peri bylo instalováno celkem 
47 kamer s analýzou obrazu. Systém automaticky 
hlásí, když se v areálu někdo pohybuje. Využíván 
je i systém Avigilon, který dokáže rozeznat, jestli se 
v prostoru pohybují osoby, zvířata nebo je pohyb 
vyvolán například působením větru.

OFFLINE I ONLINE DOHLED
Služba vzdáleného dohledu M2C Space je rozdě-
lena na offl ine dohled (ten Peri využívá především 
v době, kdy v areálu nikdo není) a online dohled, 
kdy se hlídají určitá vymezená časová pásma, ráno 
a odpoledne, kdy přichází nejvíce zaměstnanců do 
práce, a kdy naopak objekt opouštějí.

V době příchodu zaměstnanců systém kontroluje, 
že tam vcházejí opravdu pouze lidé, kteří se pro-
kázali čipovou kartou. Současně kontroluje, aby se 
do budovy spolu s ostatními zaměstnanci nedostal 
nikdo, kdo se čipovou kartou neprokáže. Systém 
také reaguje na nestandardní pohyby osob, když 
se někdo náhle vrací či mění směr. To platí i při 
odchodu zaměstnanců. Systém tedy kontroluje, že 
v budově nikdo nezůstal, že nikdo někde neleží 
a že není žádný podezřelý pohyb v prostorách, kde 
už by neměl nikdo být. 

Pokud takový pohyb systém zaregistruje, automa-
ticky se tato skutečnost hlásí klientovi, který má 
v objektu kontaktní osobu. Na přítomnost osob 
v bezpečnostním systému je upozorněn. Prostory 
jsou monitorovány ještě půl hodiny po ukončení 
provozu v budově, tj. v době, kdy pracovníci 
odcházejí.

OPERÁTOR KONTROLUJE 
OPRÁVNĚNOST POHYBU
Pokud např. někdo zůstane v administrativní 
budově, systém registruje, že je v uzavřeném pro-
storu a zapíná analýzu obrazu na logistické cen-
trum. Zaměstnanec v administrativě může neru-
šeně pracovat, ale operátor o něm ví. V okamžiku 
opouštění budovy systém pohyb zaměstnance 
nahlásí, resp. avizuje, že se někdo v rámci areá-
 lu pohybuje. Operátor dohledového centra pak 
oprávněnost pohybu zkontroluje a následně mu 
vzdáleně otevírá bránu k opuštění objektu nebo si 
zaměstnanec na základě oprávnění prostřednic-
tvím čipu otevírá sám.

FOTO: M2C



ÚSPORA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
„Jsme spokojeni. Finanční prostředky, které jsme na 
začátku plánovali ušetřit, opravdu spoříme,“ konsta-
tuje Lubor Bačík, vedoucí logistiky společnosti Peri. 
Jak dodává David Pulkert, business director CZ ze 
společnosti M2C, jedná se o kompletní projekt od 
A do Z. Jsou v něm vstupní systémy, tzn. přístupové 
systémy ACS (Access Control System, přístupový 
bod, docházka, kamerový systém, veškeré ovládání 
bran a všechny senzory. V objektu jsou nastaveny 
intercomy a všechna softwarová 
řešení, tj. co má v objektu kamera 
snímat, co tam má „vidět“, kam má 
„vidět“, jaký pohyb má zaznamená-
vat a které změny jsou důležité. 
„V budoucnu už bude klient inves-
tovat pouze do obnovy tohoto sys-
tému,“ konstatuje David Pulkert.

Úspory jsou zřejmé. „Počítali jsme, že by se nám 
měla celá investice vrátit za 4‚5 roku, což odpo-
vídá našim představám, protože zhruba za rok 
jsme již uspořili asi 20 procent nákladů. Služba 
vzdáleného dohledu M2C Space nám navíc umož-
ňuje přesunout lidi z určitých pozic na jiné,“ uvádí 
Lubor Bačík. Věří, že do budoucna by fi rma mohla 
ušetřit ještě více, zejména u kontrolních pozic, 
jako např. na vrátnici, kde dnes má fi rma dva lidi.

PLÁN: AUTOMATICKÉ ODBAVENÍ ŘIDIČŮ
Celý systém zabezpečení by se měl rozšířit 
o automatické odbavení řidičů – prostřednictvím 

M2C e-Reception. V místě příjezdu do objektu bude 
připravena buňka (kontejner), ve které budou insta-
lovány tři M2C e-Reception. Zde se řidiči zaregistrují 
a vyčkají v autě na další pokyny. Nebude tedy nutné 
se osobně registrovat v kanceláři logistiky. 

Společnost Peri chce maximálně automatizovat 
procesy ve svých areálech, a proto plánuje službu 
M2C e-Reception rozšířit o systém automatizo-
vané vrátnice, jejíž součástí by měla být i nová 
informační tabule a automatické čtení regist-

račních značek. Celý průběh 
nakládky pak proběhne zhruba 
následovně. 

Značka vozidla bude při příjezdu 
do areálu automaticky načtena 
do systému. Pokud zákazník 
nahlásil značku předem, již se 
nemusí nikde hlásit a vyčkává na 

další pokyn. Pokud značku nenahlásil, je nutné, 
aby se zaregistroval v terminálu M2C e-Reception. 
Poté se další informace (např. místo nakládky) 
objeví na elektronické informační tabuli.

Na to by ve fi rmě Peri chtěli navázat monitorin-
gem nakládek a vykládek. „Není totiž úplně jed-
noduché kontrolovat zboží, které se z objektu 
odváží a které se ze staveb vrací zpět. V současné 
době to fotíme, ukládáme na server a pak složitě 
dohledáváme. Proto bych byl velice rád, kdyby-
chom si tuto práci zjednodušili, a to právě na 
základě traffi c management systému, kdy k vám 
přijede řidič a přihlásí se, že už je v  areál u,“ říká 
Lubor Bačík.

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ INOVACE V LOGISTICE:

ZLATÝ PARTNER PROJEKTU
LOG-IN  V ČESKU:

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

STŘÍBRNÝ  PARTNER PROJEKTU
LOG-IN NA SLOVENSKU:

ZLATÝ PARTNER PROJEKTU
LOG-IN NA SLOVENSKU:

BRONZOVÝ PARTNER 
PROJEKTU LOG-IN  V ČESKU:

Plánujete také využít 
technologie při 

ostraze areálů?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Banka případových studií a logistických inovací na jednom místě.
WWW.PROJEKTLOGIN.COM.

Doplňuje, že ve chvíli, kdy bude řidič vpuštěn na 
příslušné místo na rampu, začne snímkování nebo 
záznam, který se spáruje s příslušnou zakázkou, 
a pak je v případě reklamací docela jednoduché 
najít, jestli se zboží opravdu naložilo či přivezlo.

„Prostor hlídá 
kamerový systém 

s analýzou obrazu“

Po seznámení se s objektem Peri a jeho fun-
gováním jsme klientovi navrhli, že mu zcela 
eliminujeme fyzickou ostrahu v době uzavření 
areálu, kterou měl dosud zajištěnou prostřed-
nictvím fyzické ostrahy. Pro časový úsek, kdy 
na jeho objektu není přítomen žádný zaměst-
nanec, jsme instalovali v jeho prostorách 
kamerový systém s analýzou obrazu monito-
rující 90 % plochy, kterou chtěl klient střežit. 
Ve chvíli, kdy do objektu někdo vstoupí, tak 
systém automaticky analyzuje obraz a klienta 
u nás, protože je celý objekt napojen na vzdá-
lený dohled M2C Space, a upozorní, že se v hlí-
daném prostoru někdo pohybuje.

DAVID 
PULKERT

business 
director CZ

M2C

„PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ 
VRÁTNICE V PODOBĚ M2C 

E-RECEPTION PŘINESE 
DALŠÍ ÚSPORY.“

„Vyšší prvotní náklady,
ale rychlá návratnost“

 Společnost, se kterou jsme spolupracovali dříve, chtěla neustále navyšovat 
hodinovou sazbu. Proto jsme se rozhodli poptat jiné dodavatele. Oslovili jsme 
i společnost M2C a pan Pulkert z obchodního oddělení nám tehdy položil otáz-
ku: „Proč tady chcete mít fyzickou ostrahu? Pojďte zkusit něco jiného, nové 
technologie.“ Začali jsme o tom přemýšlet, šli jsme víc do detailu a dospěli 
jsme k závěru, že pokud areál vybavíme kamerovým systémem, prvotní náklady 
budou sice vyšší, ale návratnost by měla být poměrně rychlá. Proto jsme se roz-
hodli do spolupráce jít a začali využívat službu dálkového dohledu M2C Space.

LUBOR BAČÍK
vedoucí logistiky

Peri



Benchmarking č. 180

VV rámci skladování mají nezastupitelnou úlohu 
paletové kontejnery. Mohou být kovové, dřevěné, 
lepenkové a samozřejmě i plastové. Plastové typy 
řeší mnoho neduhů, které mají ostatní materiály. 
Nerezaví, neodpadají z nich třísky, snadno se čis-
tí, odolávají kyselinám, solím, olejům i benzenům. 
Jsou využívány např. v automotive segmentu, ne-
hodí se ale do všech provozů. Není možné je po-
užívat v prostředí s vysokými teplotami nad 80 °C 
a pro ukládání horkých dílů. Nejsou vhodné ani pro 
chladné provozy: křehnou totiž v minusových teplo-
tách a nelze s nimi manipulovat pod −30 °C.

Plastové kontejnery se většinou nasazují jako 
vratný obal pro dlouhodobé použití. Hodí se pro 
transport a skladování hotových dílů, polotovarů, 
sypkých materiálů, volně sypaných dílů, tekutin, 
a to v technickém, potravinářském, automobilo-

Jedním z léků na nedostatek místa ve skladech jsou paletové plastové kontejnery. Mohou 
být pevné nebo skládací. Jsou stohovatelné, zapadají do sebe jako kostičky stavebnice. 
Jejich použití odpovídá principům lean logistiky. Štíhlé koncepty skladování jsou jasným 
trendem, který může přinášet nemalé fi nanční úspory.

Článek připravil Petr Neckař

DEFINUJTE ZPŮSOB 
MANIPULACE
Při výběru typů přepravek 
a velkoobjemových boxů 
je potřeba myslet na to, 
jakým způsobem s nimi bude 
manipulováno.

VÝHODA: STOHOVATELNOST
Přepravky a boxy mohou mít 
různé rozměry a další specifi ka. 
Mezi jejich výhody patří 
stohovatelnost.

FOTO: Svět balení
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PLASTOVÉ KONTEJNERY: 
ODOLNOST BEZ TŘÍSEK A RZI

Možnost složení a stohování 
plastových kontejnerů se 
významným způsobem projevuje 
ve snížení přepravních nákladů, 
resp. se přepraví více nákladu na 
jednotku spotřebované energie. 

vém, farmaceutickém a chemickém průmyslu nebo 
v zemědělství. Dále pro sběr a transport odpadů, 
a to i nebezpečných, které podléhají přepravním 
podmínkám ADR. Při výběru kontejnerů by měla fi r-
ma zvážit, jestli bude paletový kontejner používat 
a manipulovat jen interně v závodu nebo ve skladu 
anebo se bude kontejner převážet i mimo fi rmu.

DÍKY STOHOVATELNOSTI ŠETŘÍ 
CENNÝ PROSTOR
Plastové boxy zrychlují manipulaci a odbavování 
zboží. Pokud stavíte svou logistiku na lean princi-
pech, uvítáte fakt, že kontejnery bývají stohovatel-
né. Lze je umístit ve skladech i výrobních provo-
zech, šetří cenný prostor. Díky tomu tak ve fi rmách 
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dochází k úsporám místa potřebného pro sklado-
vání a ve výrobních halách pro výrobu.

Prostor je mnohde „nedostatkové zboží“, fi rmy 
tedy buď zvýší nějakým způsobem efektivitu 
vlastní intralogistiky (např. díky 
vy užití boxů a dalších prvků lean 
logistiky), nebo jsou v některých 
případech nuceny stavět nové haly, 
pakliže chtějí svou výrobu rozšiřo-
vat. V rámci lean řešení pomáhají 
ve skladech a výrobě při přepravě 
logistické vláčky, tedy tahače s pří-
pojnými vozíky. Díky tomuto řešení 
není potřeba ve výrobě skladovat nadbytečné 
množství boxů, zásobování a odvoz probíhá prů-
běžně, zpravidla podle daného jízdního řádu.

LEHČÍ PŘI STEJNÉ NOSNOSTI
Oproti kovovým kontejnerům velkoobjemové 
plastové kontejnery eliminují riziko poranění pra-
covníků, také snižují hluk v provozu a nepoškozu-
jí podlahy. Při obdobné nosnosti jsou lehčí. Dále 
neztrácejí svoji pevnost ve vlhkém prostředí tak 
jako lepenkové. Lze je použít v přímém kontaktu 
s potravinami a hygienickými výrobky.

Nejde jen o materiál, ale také o možnosti zna-
čení, které souvisejí s identifi kací. Trendem je 
používání nových technologií pro identifikaci 
kontejnerů RFID, Beacon a IoT. Plastové kontej-
nery jsou k těmto technologiím vhodné, protože 
nestíní vysokofrekvenční elektromagnetické vlny, 
tak jako se to může stát u kovového anebo vodou 
nasáklého dřevěného kontejneru.

ZÁLEŽÍ NA ZPŮSOBU MANIPULACE
Za hlavní výhodu lze označit hmotnost. Právě 
nosnost a typ ukládaných produktů patří mezi 
základní aspekty výběru kontejneru. Je důležité 

znát stohovací nosnost, rovněž to, 
kolik kontejnerů je potřeba ukládat 
na sebe ve skladu a v kamionu. Musí 
se také vybrat, zda má mít kontejner 
plné nebo děrované stěny (případně 
výklopné bočnice), také jestli je po-
třeba víko. Dále je třeba uvést, zda 
má být kontejner skládací. Možné 
je i umístění držáku etiket. Roli hra-

je rovněž to, jak (a pomocí jaké techniky) bude 
s kontejnerem manipulováno. Jestli prostřednic-
tvím válečkových tratí či vysokozdvižnými vozíky, 
automatickými zakladači atd.

Kontejner může být s nohami nebo ližinami. Při 
výběru lze defi novat barvu, případně může být 
součástí požadavek např. na označení logem 
zákazníka. Díky mezipodlahám lze u některých 
kontejnerů skladovat ve více úrovních.

Pro jaké účely 
využíváte plastové 

kontejnery vy?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

BENCHMARKING V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ:
TĚŽKÉ ČELNÍ VOZÍKY

„SKLÁDACÍ BOXY ZVYŠUJÍ 
EFEKTIVITU LOGISTIKY“

PETR KŘÍŽ
JEDNATEL
TBA PLASTOVÉ OBALY

Plastové kontejnery jsou vhodné v rámci štíhlé vý-
roby, protože mají velkou nosnost a jsou stohova-
telné. Jsou řešením pro menší i objemné produkty. 
Zmíněná stohovatelnost zvyšuje efektivitu logis-
tiky. Mají vkladové otvory pro snadnou manipulaci, 
jsou průmyslově odolné, jednoduše čistitelné 
a mají atest na styk s potravinami. Výhodou je 
také jednoduchost odebírání produktů z boxů. Jsou 
vhodné i pro automatickou manipulaci.

Manipulační 
technika očima
Davida Čepka

Jak vnímáte proběhlou koronakrizi z po-
hledu dopadu na logistiku? Měla vliv na pop-
távku po manipulační technice?

Celkový počet objednávek nových vozíků se 
na globálním trhu ve srovnání s první polovinou 
roku 2019 snížil o 7 procent. V České republice 
byly některé původně plánované projekty Linde 
Material Handling odloženy, ale ne zrušeny, to se 
týká zejména segmentu automotive, zde došlo 
také k prodloužení termínů v rozhodovacích pro-
cesech.

DALŠÍ DOTAZY NA DAVIDA ČEPKA:

Výrazným trendem je automatizace, 
která se projevuje také v segmentu vozíků. 
Právě automatizace je jedním z řešení, jak 
se připravit na další možné podobné krize. 
Vnímáte to také tak? Patří budoucnost plně 
autonomním skladům?

Bude se tedy počet automatizovaných 
skladů zvyšovat?

Každý byznys je o kontaktech. V rámci lo-
gistiky je výrazným pomocníkem logistická 
kniha SLBOOK, která je plná zajímavých se-
znamů z trhu a právě tolik potřebných kon-
taktů. Využíváte ji ve vaší firmě?

Jaký vidíte přínos knihy SLBOOK na čes-
kém logistickém trhu?

JEHO ODPOVĚDI NA OTÁZKY NAJDETE ZDE:

WWW.SLBOOK.CZ/
LOGISTIKAPODLUPOU

MANIPULAČNÍ 

TECHNIKA 

POD LUPOU

LOGISTIKAPODLUPOU
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„PŘI VÝBĚRU 
KONTEJNERU HRAJE 

ROLI I ZPŮSOB 
MANIPULACE.“

Benchmarking č. 180

VV rámci skladování mají nezastupitelnou úlohu 
paletové kontejnery. Mohou být kovové, dřevěné, 
lepenkové a samozřejmě i plastové. Plastové typy 
řeší mnoho neduhů, které mají ostatní materiály. 
Nerezaví, neodpadají z nich třísky, snadno se čis-
tí, odolávají kyselinám, solím, olejům i benzenům. 
Jsou využívány např. v automotive segmentu, ne-
hodí se ale do všech provozů. Není možné je po-
užívat v prostředí s vysokými teplotami nad 80 °C 
a pro ukládání horkých dílů. Nejsou vhodné ani pro 
chladné provozy: křehnou totiž v minusových teplo-
tách a nelze s nimi manipulovat pod −30 °C.

Plastové kontejnery se většinou nasazují jako 
vratný obal pro dlouhodobé použití. Hodí se pro 
transport a skladování hotových dílů, polotovarů, 
sypkých materiálů, volně sypaných dílů, tekutin, 
a to v technickém, potravinářském, automobilo-

Jedním z léků na nedostatek místa ve skladech jsou paletové plastové kontejnery. Mohou 
být pevné nebo skládací. Jsou stohovatelné, zapadají do sebe jako kostičky stavebnice. 
Jejich použití odpovídá principům lean logistiky. Štíhlé koncepty skladování jsou jasným 
trendem, který může přinášet nemalé fi nanční úspory.

Článek připravil Petr Neckař

DEFINUJTE ZPŮSOB 
MANIPULACE
Při výběru typů přepravek 
a velkoobjemových boxů 
je potřeba myslet na to, 
jakým způsobem s nimi bude 
manipulováno.

VÝHODA: STOHOVATELNOST
Přepravky a boxy mohou mít 
různé rozměry a další specifi ka. 
Mezi jejich výhody patří 
stohovatelnost.

FOTO: Svět balení

20 LE
T

žijeme logistikou

PLASTOVÉ KONTEJNERY: 
ODOLNOST BEZ TŘÍSEK A RZI

Možnost složení a stohování 
plastových kontejnerů se 
významným způsobem projevuje 
ve snížení přepravních nákladů, 
resp. se přepraví více nákladu na 
jednotku spotřebované energie. 

vém, farmaceutickém a chemickém průmyslu nebo 
v zemědělství. Dále pro sběr a transport odpadů, 
a to i nebezpečných, které podléhají přepravním 
podmínkám ADR. Při výběru kontejnerů by měla fi r-
ma zvážit, jestli bude paletový kontejner používat 
a manipulovat jen interně v závodu nebo ve skladu 
anebo se bude kontejner převážet i mimo fi rmu.

DÍKY STOHOVATELNOSTI ŠETŘÍ 
CENNÝ PROSTOR
Plastové boxy zrychlují manipulaci a odbavování 
zboží. Pokud stavíte svou logistiku na lean princi-
pech, uvítáte fakt, že kontejnery bývají stohovatel-
né. Lze je umístit ve skladech i výrobních provo-
zech, šetří cenný prostor. Díky tomu tak ve fi rmách 



SPECIFIKACE:
-  plastový 

velkoobjemový 
kontejner s plným 
dnem i stěnami (pevné 
boxy, neskládací) 
k přepravě, manipulaci 
a uskladnění produktů.

PRODEJCE V ČR: MEVA-TEC PPO GROUP CZ Obal Centrum TBA Plastové obaly

WEB PRODEJCE: www.mevatec.cz www.ppogroup.cz www.obalcentrum.cz www.tbaplast.cz

DÉLKA BOXU (v cm): 120 120 120 120

HLOUBKA BOXU (v cm): 80 80 100 80

VÝŠKA BOXU (v cm): 80 76 83 80

MATERIÁL: PE HDPE PE PE

OBJEM (l): 525 470 680 525

DYNAMICKÁ NOSNOST 
(kg):

400 500 kg (4 nohy, 2 ližiny), 
750 kg (4 nohy)

neuvedeno 350

STRUČNÝ POPIS: vyrobeno z plastu 
polyetylenu s vysokou 
hustotou, jde o šedý 
plastový box se 4 nohami, 
manipulovatelný všemi 
běžnými prostředky ze 
všech stran; benefi ty: 
nízká hmotnost, vysoká 
pevnost, odolnost proti 
většině olejů a kyselin; 
snadné čištění díky 
hladkým vnitřním stěnám; 
stohovatelné, 100% 
recyklovatelné a odolné 
vůči UV záření  

konstrukce boxů se 
zaoblenými hranami 
a rohy umožňuje snadné 
mytí; boxy mají rovné 
hladké stěny, které jim 
dávají velkou stabilitu 
a odolnost 

tento typ boxu je vyráběn 
s UN certifi kací, je tedy 
vhodný pro přepravu 
a skladování pevných 
látek a výrobků (UN 2794, 
UN 2795, UN 2800, 
UN 3028) či přepravu 
a skladování lithiových 
baterií (UN 3091); 
pro účely přepravy či 
manipulace je však nutné 
box dále zabezpečit 
vnitřním obalem či 
upevněním víka k boxu

boxy umožnují 
maximální využití 
prostoru; stohovatelnost 
a jednoduchost 
při manipulaci je 
velkou výhodou, jsou 
odolné proti nárazu 
a atmosferickým 
podmínkám, dno i stěny 
jsou plné, boxy je možné 
uzavřít víkem a stohovat, 
k dispozici s nohami 
a ližinami

ZÁKLADNÍ CENA 
(v Kč bez DPH):

3990 neuvedeno 4168 od 1998

Benchmarking č. 180

PLASTOVÉ BOXY: ŠIROKÁ ŠKÁLA OBJEMŮ A MOŽNOSTÍ

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi. * Zpracováno dle webů dodavatelů.



Logistika pro zapomnětlivé

JAK EFEKTIVNĚ MONITOROVAT 
MANIPULAČNÍ TECHNIKU?

stupu k vozíku, ale i o kontrolu přístupu do růz-
ných prostor ve fi rmě. Přístup k vozíku může 
být řešen přes PIN nebo kartou.

 〉 5. S DATY SE MUSÍ PRACOVAT
Výběr dodavatele systému je začátek. Sys-
tém může přinášet úplný přehled o fl otile (jak 
vozíky pracují), přehled o nákladech (pronájmy, 
opravy a náklady na poškození), informace 
o nehodách (záznamy a hlášení o nehodách 
různé intenzity), úplný přehled o aktivitách 
(který vozík byl použit, kdy a jak), úplný pře-
hled o řidičích (kdo řídil, kdy a jak), informace 
o technickém stavu vozíku (předprovozní 
kontrola), bezpečnostní pojistka (př. kontrola 
přístupu k vozíku jen oprávněnými osobami) 
a podobně. Z mnoha modulů, které jsou k dis-
pozici, má sledování kolizí, provádění před-
provozních kontrol a řízení a kontrola přístupu 
k vozíkům jednoznačně přímý vliv na vyšší 
bezpečnost provozů s manipulačními vozíky. 
Nicméně i ta nejlepší data jsou k ničemu, 
když se s nimi správně nepracuje. Proto je 
nezbytné věnovat dostatek prostoru pro 
zaškolení managementu, aby mana-
žeři uměli se systémem správně 
pracovat a orientovat se v získaných 
datech. Je nutné si uvědomit, že 
práce s daty zabere čas.

Tento článek byl zpracován ve 
spolupráci s Petrem Panáčkem, 
manažerem poradenství a tréninku 
společnosti Toyota Material 
Handling CZ.

 〉 1. VYBERTE DODAVATELE 
TECHNIKY A SYSTÉMU
Zajímejte se o to, zda dodavatel techniky nabízí 
i systém správy fl otily. Ne každý má vlastní sys-
tém. Někteří výrobci systémy správy fl otily out-
sourcují. Pokud chcete pracovat s daty a řešit 
efektivitu provozu, snížení nehodovosti, energy 
management atd., zajímejte se o to, zda doda-
vatel techniky nabízí i systém správy fl otily 
a jaké má tento systém moduly. Pokládejte 
např. otázku, zda jde na vozíky dané značky 
využít i jiný systém správy fl otily.

 〉 2. DEFINUJTE MODULY, 
KTERÉ CHCETE VYUŽÍVAT
Každý provoz má jiná rizika, jiné priority. Zpra-
vidla se od toho, co chcete využívat, odvíjí cena 
systému.

 〉 3. VYCHÁZEJTE ZE ZNALOSTI PROVOZU
Při výběru modulu vycházejte z toho, kde vás 
„tlačí bota“. Když víte, že nemáte problém 
s nehodovostí, ale třeba s využitím techniky, 
vybírejte podle toho i potřebné moduly. Můžete 
se zaměřit na největší problém, např. zmíně-
nou nehodovost nebo na neefektivitu provozu 
apod. Systém může být využíván postupně – 
lze začít sledováním nehodovosti, přidat sledo-
vání stavu baterií, motohodin… Seznamte se 
nejprve detailně s tím, co vše systém umož-
ňuje, rozhodněte se podle vašich preferencí.

 〉 4. ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO SYSTÉMU
Systém správy fl otily lze zapojit do fi remního 
systému, může jít tedy nejen o kontrolu pří-
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?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání
JAK VYBRAT BEZPEČNÝ 

VRATOVÝ SYSTÉM?

Sdílejte nápady 
pro tuto rubriku.

Pracujete skutečně 
efektivně s daty ze 
systému? Nebo na 

to nemáte čas?

m systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SPONZOROVANÁ SEKCE

K nejdůležitějším nástrojům dneška patří systémy správy fl otily, které umožní lepší 
kontrolu nad vším, co se ve fl otile vozíků v provozu děje – prostřednictvím měření, 
analýz a zdokonalování manipulačních procesů. Tyto systémy představují plnou 
kontrolu nad fl otilou manipulační techniky, a to kdykoli a odkudkoli, po celý den.

Článek připravil Petr Neckař
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Dočetli jste na 
závěr. Nepřeskočili 
jste něco?

Září–říjen

Skladování a transport malých dílů

Denní zpravodajství 
na www.systemylogistiky.cz

 8

300+ zástupců 
čerpacích 
stanic a jejich 
dodavatelů

08/09 Praha
www.kongrescerpacka.cz

400+  reprezentantů 
maloobchodů 
a dodavatelů

23–24/09 Praha
www.samoska-kongres.cz

2020
500 uživatelů 

a poskytovatelů 
logistických 
služeb

17–18/09 Praha
www.eastlog.cz

Shánět nového zaměstnance, nebo robotizovat?

Ve žhavém kole logistiky 
chlazeného a mraženého 
zboží

Skladování: Konzolové 
regály pronikají i do běžných 
skladů

Rychloběžná vrata? Správný 
krok k hledání úspor

Tepelné izolace přispívají 
k udržitelnému provozu 
průmyslových budov

Debatujte
Informujte

Sdílejte

m
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JEDINÁ PUBLIKACE 

SVÉHO DRUHU!SVÉHO DRUHU!

BUĎTE VIDĚT DŘÍV NEŽ OSTATNÍ!

Nové, aktuální vydání vyjde už v prosinci 2020! 
Uzávěrka se blíží! Aktualizujte si své údaje.

Domluvte si ten nejlepší inzertní prostor už nyní 
a dostanete navíc prezentaci na www.slbook.cz 

ihned po uzavření objednávky!

Kontakt pro aktualizaci: 
Lucie Fischerová

project coordinator
+420 605 290 968

lucie.fischerova@atoz.cz

Kontakt pro inzerci: 
Pavel Kotrbáček
sales manager

+420 605 296 739
pavel.kotrbacek@atoz.cz
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ctp.eu

All CTP warehouses are certified BREEAM In-Use VERY Good or better. They come with 

high-quality insulation, LED lighting, and EMS/BMS systems as standard. This means you 

are sure your high-tech machinery is safe and your temperatue-sensitive goods will be 

stored exactly as needed, saving you headache, time and of course, money!

30% of all BREEAM certified 
buildings in the Czech Republic are 

CTP buildings

VERY 
GOOD

BREEAM

CERTIFIED


