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Covidová pandemie nese všechny rysy řeckého dra-
matu. Expozice – přelom let 2019 a 2020, virus 
kdesi v daleké Číně. Kolize – dramatické napětí, 
leden/únor, virus se stěhuje do Itálie. Krize – březen 
a duben, tvrdá karanténa přímo v naší vesnici, eko-
nomika je značně přidušena, drama vrcholí. Peripe-
tie – květen–červenec, přichází období, které přináší 
možná řešení. Rozuzlení a katarze – srpen–září, pří-
prava i „příprava“ na druhou vlnu a pochopení toho, 
že jsme se během uplynulých měsíců tolikrát mýlili. 
Ohledně závažnosti viru pro lidské zdraví, dopadů 
na ekonomiku i v představě, že jsme z nejhoršího 
venku. Popravdě nevím, kolikrát se bude tento cyk-
lus opakovat. Je druhá vlna, přijde třetí, čtvrtá… a až 
za pár let vakcína. Nebo pochopíme, že se s virem 
musíme sžít, nechceme-li jako společnost ztratit 
mnohé z toho, co nás činí úspěšné a radostné…

V našem dramatu chybí onen důležitý prvek katarze, 
očisty či poučení. Prvek, který nás může posunout 
dál. Zatím vidíme spíše tu lakování narůžovo, tu 
lakování načerno. Strašení je vždy účinnější, takže 
se spíše barví černou barvou. Čteme titulky, propa-
dáme potřebě sledovat vše na sociálních sítích bez 
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hlubšího kontextu, ze světa k nám skrze mainstrea-
mová média přicházejí jen ty největší hrůzy… Politici 
často podléhají stejně jako běžní lidé – nevědomě, 
což je lepší, nebo vědomě s cílem využít ve svůj pro-
spěch negativní události. Pro katarzi ve společnosti 
je však důležité, aby jednou za čas někdo vystoupil 
a sdělil něco v duchu: Vážení občané, nikdo jsme 
nevěděli, o co běží, byli jsme vyděšení a nedokázali 
jsme racionálně posoudit situaci. Teď víme trochu 
více, a tak se nemusíme tolik obávat. V zájmu svých 
spoluobčanů jednejte pokud možno ohleduplně, ale 
zase není třeba propadat panice, že svět zítra končí.

Ano, takový politik by si možná už neškrtl. Osobní 
kariéra v tahu. Zmizí tenze, neustálé spory na černo-
bílé škále polarizující společnost a do značné míry 
ospravedlňující, proč je daný politik ještě politikem. 
Populaci by to však přineslo obrovskou úlevu, sílu 
a energii, uzavírání příběhů, poučení, nadhled a větší 
klid. Takhle se realita jen donekonečna maskuje 
a ony roušky symbolizují masky dneška.

„Covid-19:
antické drama“

Připravujeme novou 
knihu kontaktů.

Už jste zapsali 
svou firmu?

Více na 
www.slbook.cz

Jak covid-19 
ovlivňuje fungování 

společnosti? 
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Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

„Ale bez nutné katarze“

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.  

„Ony roušky 
symbolizují 
masky dneška.“
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Skupina Arete v rámci svých investičních fondů vlastní a provozuje úspěšné logistické a průmyslové parky napříč Českou republikou 
a Slovenskem. Jejich součástí jsou nově vybudované nemovitosti s vysokým technickým standardem i plochy pro další rozvoj. 
Arete Park je základem vašeho růstu.

ARETE Park Lovosice

• Celková plocha parku 21 000 m2

• 11 000 m2 hal povolených k výstavbě do 6 měsíců
• Výstavba na míru od 4 000 m2

• Lokalita na sjezdu z D8

ARETE Park Nové Mesto nad Váhom

• Celková plocha parku 67 400 m2

• 49 700 m2 hal povolených k výstavbě do 6 měsíců
• 4 000 m2 okamžitě k dispozici
• Lokalita přímo na sjezdu z D1

Kontaktujte nás

• Tomáš Novotný
• Vedoucí oddělení developmentu
• Tel.: +420 730 845 756
• E-mail: tomas.novotny@arete.eu

NOVÉ PROSTORY PRO RŮST VAŠÍ FIRMY

Lovosice

Praha

Vyškov
Uherské
Hradiště

Nové Mesto
nad Váhom

Bratislava

Plzeň

Brno

Košice

Žilina

Písek

Arete inz PRONAJEM 240x340 02 FIN.indd   1 24.09.2020   14:13
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Vidět a vědět

Aktuální nařízení ohledně pandemie covidu-19 příliš nesvědčí organizování 
hromadných akcí. Pořadatel obalového kongresu Obalko se rozhodl přesunout 
tuto akci na konec ledna příštího roku. 

Vybral Stanislav D. Břeň

Máte nového kolegu? 
Dejte vědět. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Příchody/Odchody
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Martin Seidenberg
Povýšení v GLS

Martin Seidenberg nově přebírá 
funkci CEO skupiny GLS. V roce 
2015 se stal předsedou správní 

rady společnosti GLS Německo a pod jeho vede-
ním skupina GLS podle informací fi rmy posílila 
své postavení na německém trhu s balíky. Dříve 
Martin Seidenberg pracoval mnoho let pro 
německou DHL, kde mimo jiné stál v čele sys-
tému řízení dodavatelského řetězce v regionu 
DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). 

Kristýna Svobodová, 
Tomáš Kubásek, 
Eliška Kantorová
Příchod a povýšení
v Savills

Společnost Savills v České a Slo-
venské republice rozšířila svůj tým 
správy nemovitostí o nové posily 
a jedno povýšení. Na pozici senior 
property manager/key account 
manager nastoupila Kristýna 
Svobodová (na fotografi i nahoře). 
Tomáš Kubásek nastoupil na pozici 
property managera a Eliška Kan-
torová byla povýšena na administ-
rátora nájemních smluv a nově se 

tak stává součástí oddělení správy nemovitostí. 
„Posílení našeho oddělení správy nemovitostí 
na všech úrovních souvisí nejen s růstem našich 
obchodních aktivit a celkového objemu spravo-
vaných aktiv, ale především s udržením kvality 
služeb poskytovaných našim klientům. To také 
zahrnuje rozšíření a integraci specifi ckých slu-
žeb v rámci týmu pronájmu kanceláří v souladu 
s rostoucím počtem nájemců, kterým poskytu-
jeme naše služby,“ říká Petr Machula, vedoucí 
oddělení správy nemovitostí společnosti Savills 
ČR a SR. Kristýna Svobodová přešla k Savills 
ze společnosti Wrike Czech, kde se zaměřovala 
na nastavení efektivního pracovního prostředí. 
Má také zkušenosti v oblasti správy nemovitostí 
ze svých dřívějších pozic ve společnostech CPI 
Property & Facility a CBRE. Tomáš Kubásek 
přichází do Savills ze společnosti Arridere, kde 
se specializoval na facility management, správu 
budov a projektový management.

Doručíme vám mezinárodní 
zásilky stejně jednoduše 
jako ty tuzemské

inzerce SL_CZ_189.indd   1inzerce SL_CZ_189.indd   1 22.09.2020   10:21:4522.09.2020   10:21:45
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Laurent Jechoux Business Director
laurent.jechoux@contera.cz, +420 724 852 820
www.contera.cz

 Valid Building Permit
 Units from 1000 up to 45 000 sqm 
 Excellent motorway connectivity
 A-Class facilities with possibility to expand
 Mix-use industrial park
 Onsite public transport

TOTAL AVAILABLE SPACE FOR LEASE  

140 000 sqm
AVAILABILIT Y OF DELIVERY  

6–8 months
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Jan Došlý,
Dalibor Svoboda
Příchod do Zásilkovny

Obchodní aktivity Zásilkovny řídí 
nově Jan Došlý (na snímku nahoře). 
Jeho hlavním úkolem je kromě dal-
šího rozvoje obchodu Zásilkovny 
nastavení nové obchodní strategie. 
Kvalitu služeb a produktů Zásil-
kovny bude zajišťovat zcela nové 
oddělení Kvalita a procesy. Ředi-

telem nového oddělení se stal Dalibor Svoboda. 
Jan Došlý vystudoval marketing, sportovní man-
agement a psychologii. Do Zásilkovny přichází 
se zkušenostmi z řízení obchodu a marketingu. 
Pracoval například ve společnostech Alpine Pro, 
Kit Digital, Cerva Group nebo elem6. Je ženatý, 
miluje sport (hlavně hokej, windsurfi ng a vše, co 
se točí okolo hor) a rád čte. Cestuje s rodinou 
a ochutnává exotické kuchyně. Dalibor Svoboda 
absolvoval Vysokou školu chemicko-technolo-
gickou v Praze. V oblasti kontroly a zlepšování 
kvality má za sebou dlouholetou praxi. Celkem 
17 let zodpovídal za quality management ve fi r-
mě Globus ČR, dále pracoval například v oblas-
tech a zdravotnictví.

Martin Čivrný
Povýšení v Makro ČR

Společnost Makro ČR vytvořila 
zcela novou pozici, která se zaměří 
na udržitelné směřování celé sítě 

velkoobchodů v České republice s důrazem na 
snižování produkovaného odpadu. Tu zastává 
Martin Čivrný. Jde o první takovou pozici v rám-
ci celé skupiny Metro. Hlavním úkolem manaže-
ra udržitelnosti je převést korporátní strategii 
zaměřenou na udržitelnost do každodenního 
fungování společnosti Makro ČR a jeho fi remní 
kultury. Po získání magisterského titulu na 
České zemědělské univerzitě v Praze nastoupil 
Martin Čivrný jako marketingový specialista pro 
privátní značky společnosti Makro Cash & Car-
ry. V rámci postupného osobního růstu absol-
voval dvouletý intenzivní kurz Metro Potentials 
Management Trainee program, v němž si osvojil 
zkušenosti s vedením týmu, fung ováním pro-
dejen, projektovým managementem a optima-
lizací procesů. Zkušenosti získal i díky stážím, 
které absolvoval na Slovensku, v Japonsku 
a v Německu, kde se seznámil s pracovním pro-
středím mateřské společnosti Metro. Během 
svého působení v Makro ČR měl mimo jiné na 
starosti témata darování potravin, udržitelných 
řešení a nakládání s odpadem. V loňském roce 
se pak podílel na návrhu systémových řešení 
pro redukci jednorázových plastů v rámci fungo-
vání společnosti Makro ČR.

Michal Kryštof
Příchod do Retexu

Společnost Retex zaměřující na 
oblast netkaných textilií a dalších 
materiálů má nového šéfa logisti-

ky. Stal se jím Michal Kryštof. Ve své profesní 
kariéře působil například jako manažer dopravy 
a centrálního skladu v holdingu Okay či jako 
vedoucí dispečer ve fi rmě Geis CZ. Věnoval se 
i vlastnímu podnikání v autobusové a nákladní 
autodopravě. „Můj cíl ve společnosti Retex je 
jasný – dodávat zákazníkům celou šíři našich 
výrobků vždy včas a v bezvadném stavu,“ říká 
nový manažer logistiky. Michal Kryštof vystu-
doval Stavební fakultu Vysokého učení technic-
kého v Brně. K jeho koníčkům patří především 
přístrojové potápění, zejména v Rudém moři 
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Obalko má nový termín – konec ledna
Kongres Obalko se přesouvá na začátek roku 
2021. Organizátor, společnost Atoz Group, zave-
dl přísná hygienická opatření, aby se kongresy 
mohly konat bezpečně. Přestože hygienici neevi-
dují žádná ohniska nákazy na akcích se sezením 
(divadla, konference atd.), rozhodující pro přesu-
nutí kongresu byly přísné a často plošné zákazy 
v některých klíčových fi rmách navštěvovat jaké-
koliv hromadné události. 

Obalko se každoročně věnuje novinkám a tren-
dům v obalovém průmyslu. „Na úvod se předsta-
ví hned tři zástupci hlavních oborů pro obalový 
trh – FMCG, retail a automotive, konkrétně spo-

lečnosti Orkla, Tesco a Škoda Auto,“ říká group 
manager Atoz Packaging Jeffrey  Osterroth. 
Nebudou chybět ani odpolední workshopy na 
téma marketing & design, technologie & trans-
port a nově téma udržitelnost. V závěru vystoupí 
mistr etikety Ladislav Špaček. „Podruhé na 
kongresu proběhne i vyhlášení soutěže Obal 
roku 2020,“ připomíná Jeffrey Osterroth. Osmý 
ročník obalového kongresu se uskuteční v Aqua-
palace Hotelu Prague v Čestlicích.

Program a možnosti registrace 
na: www.obalko.cz
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Søren E. Nielsen 
Povýšení v Mobile 
Industrial Robots

Společnost Mobile Industrial 
Robots (MiR) jmenovala nového 

prezidenta, kterým se stal Søren E. Nielsen. 
Ve společnosti MiR působil od roku 2018 na 
pozici technického ředitele. Stávající prezi-
dent  Thomas Visti odešel na vlastní žádost 
a chce se věnovat novým výzvám ve své karié-
ře. „Søren E. Nielsen je skvělým lídrem, který 
zajistí kontinuitu naší strategie a pokračují-
cího obchodního rozvoje,“ řekl Mark Jagiela, 
výkonný ředitel mateřské společnosti Teradyne. 
Søren E. Nielsen, původní profesí strojírenský 
inženýr, vítá fakt, že jeho jmenování proběhlo 
ve velmi nepřehledné situaci na globálních 
trzích. Je to pro něj velká výzva a chce uspět 
díky více než 25 letům zkušeností z manažer-
ských pozic, jež si přinesl ze společností jako 
Danfoss nebo Siemens. 

Bohumil Vráblík
Příchod do Europasty

Bohumil Vráblík převzal řízení 
společnosti Europasta. Jako gene-
rální ředitel bude reportovat před-

stavenstvu fi rmy tvořenému akcionáři Pavlem 
Hrdinou, španělskou společností Pasta Gallo 
a portugalskou skupinou Cerealis. Nový gene-
rální ředitel Bohumil Vráblík zaměří svou pozor-
nost na upevnění pozic na trhu, zefektivnění 
výrobních procesů, digitalizaci a další budování 
značek Adriana, Zátkovy, Rosické a Ideál. 
Bohumil Vráblík přichází ze společnosti Hamé, 
ve které pracoval téměř 20 let, nejdříve jako 
ředitel exportu, následně na pozici komerčního 
ředitele a prokuristy. Po prodeji fi rmy norské 
společnosti Orkla ASA zastával funkci commer-
cial director international v nově vytvořené 
společnosti Orkla Foods Česko-Slovensko, kte-
rá vznikla spojením Hamé a Vitany.

Vidět a vědět

Aktuální nařízení ohledně pandemie covidu-19 příliš nesvědčí organizování 
hromadných akcí. Pořadatel obalového kongresu Obalko se rozhodl přesunout 
tuto akci na konec ledna příštího roku. 

Vybral Stanislav D. Břeň

Máte nového kolegu? 
Dejte vědět. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Martin Seidenberg
Povýšení v GLS

Martin Seidenberg nově přebírá 
funkci CEO skupiny GLS. V roce 
2015 se stal předsedou správní 

rady společnosti GLS Německo a pod jeho vede-
ním skupina GLS podle informací fi rmy posílila 
své postavení na německém trhu s balíky. Dříve 
Martin Seidenberg pracoval mnoho let pro 
německou DHL, kde mimo jiné stál v čele sys-
tému řízení dodavatelského řetězce v regionu 
DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). 

Kristýna Svobodová, 
Tomáš Kubásek, 
Eliška Kantorová
Příchod a povýšení
v Savills

Společnost Savills v České a Slo-
venské republice rozšířila svůj tým 
správy nemovitostí o nové posily 
a jedno povýšení. Na pozici senior 
property manager/key account 
manager nastoupila Kristýna 
Svobodová (na fotografi i nahoře). 
Tomáš Kubásek nastoupil na pozici 
property managera a Eliška Kan-
torová byla povýšena na administ-
rátora nájemních smluv a nově se 

tak stává součástí oddělení správy nemovitostí. 
„Posílení našeho oddělení správy nemovitostí 
na všech úrovních souvisí nejen s růstem našich 
obchodních aktivit a celkového objemu spravo-
vaných aktiv, ale především s udržením kvality 
služeb poskytovaných našim klientům. To také 
zahrnuje rozšíření a integraci specifi ckých slu-
žeb v rámci týmu pronájmu kanceláří v souladu 
s rostoucím počtem nájemců, kterým poskytu-
jeme naše služby,“ říká Petr Machula, vedoucí 
oddělení správy nemovitostí společnosti Savills 
ČR a SR. Kristýna Svobodová přešla k Savills 
ze společnosti Wrike Czech, kde se zaměřovala 
na nastavení efektivního pracovního prostředí. 
Má také zkušenosti v oblasti správy nemovitostí 
ze svých dřívějších pozic ve společnostech CPI 
Property & Facility a CBRE. Tomáš Kubásek 
přichází do Savills ze společnosti Arridere, kde 
se specializoval na facility management, správu 
budov a projektový management.

Doručíme vám mezinárodní 
zásilky stejně jednoduše 
jako ty tuzemské

inzerce SL_CZ_189.indd   1inzerce SL_CZ_189.indd   1 22.09.2020   10:21:4522.09.2020   10:21:45

INZERCE

PRAGUE

POLAND

OSTRAVA

HRUŠOV

CONTACT
Laurent Jechoux Business Director
laurent.jechoux@contera.cz, +420 724 852 820
www.contera.cz

 Valid Building Permit
 Units from 1000 up to 45 000 sqm 
 Excellent motorway connectivity
 A-Class facilities with possibility to expand
 Mix-use industrial park
 Onsite public transport

TOTAL AVAILABLE SPACE FOR LEASE  

140 000 sqm
AVAILABILIT Y OF DELIVERY  

6–8 months

CONTERA_inzerce_240x115mm_2020-09.indd   1CONTERA_inzerce_240x115mm_2020-09.indd   1 22.09.2020   9:5322.09.2020   9:53

Jan Došlý,
Dalibor Svoboda
Příchod do Zásilkovny

Obchodní aktivity Zásilkovny řídí 
nově Jan Došlý (na snímku nahoře). 
Jeho hlavním úkolem je kromě dal-
šího rozvoje obchodu Zásilkovny 
nastavení nové obchodní strategie. 
Kvalitu služeb a produktů Zásil-
kovny bude zajišťovat zcela nové 
oddělení Kvalita a procesy. Ředi-

telem nového oddělení se stal Dalibor Svoboda. 
Jan Došlý vystudoval marketing, sportovní man-
agement a psychologii. Do Zásilkovny přichází 
se zkušenostmi z řízení obchodu a marketingu. 
Pracoval například ve společnostech Alpine Pro, 
Kit Digital, Cerva Group nebo elem6. Je ženatý, 
miluje sport (hlavně hokej, windsurfi ng a vše, co 
se točí okolo hor) a rád čte. Cestuje s rodinou 
a ochutnává exotické kuchyně. Dalibor Svoboda 
absolvoval Vysokou školu chemicko-technolo-
gickou v Praze. V oblasti kontroly a zlepšování 
kvality má za sebou dlouholetou praxi. Celkem 
17 let zodpovídal za quality management ve fi r-
mě Globus ČR, dále pracoval například v oblas-
tech a zdravotnictví.

Martin Čivrný
Povýšení v Makro ČR

Společnost Makro ČR vytvořila 
zcela novou pozici, která se zaměří 
na udržitelné směřování celé sítě 

velkoobchodů v České republice s důrazem na 
snižování produkovaného odpadu. Tu zastává 
Martin Čivrný. Jde o první takovou pozici v rám-
ci celé skupiny Metro. Hlavním úkolem manaže-
ra udržitelnosti je převést korporátní strategii 
zaměřenou na udržitelnost do každodenního 
fungování společnosti Makro ČR a jeho fi remní 
kultury. Po získání magisterského titulu na 
České zemědělské univerzitě v Praze nastoupil 
Martin Čivrný jako marketingový specialista pro 
privátní značky společnosti Makro Cash & Car-
ry. V rámci postupného osobního růstu absol-
voval dvouletý intenzivní kurz Metro Potentials 
Management Trainee program, v němž si osvojil 
zkušenosti s vedením týmu, fung ováním pro-
dejen, projektovým managementem a optima-
lizací procesů. Zkušenosti získal i díky stážím, 
které absolvoval na Slovensku, v Japonsku 
a v Německu, kde se seznámil s pracovním pro-
středím mateřské společnosti Metro. Během 
svého působení v Makro ČR měl mimo jiné na 
starosti témata darování potravin, udržitelných 
řešení a nakládání s odpadem. V loňském roce 
se pak podílel na návrhu systémových řešení 
pro redukci jednorázových plastů v rámci fungo-
vání společnosti Makro ČR.

Michal Kryštof
Příchod do Retexu

Společnost Retex zaměřující na 
oblast netkaných textilií a dalších 
materiálů má nového šéfa logisti-

ky. Stal se jím Michal Kryštof. Ve své profesní 
kariéře působil například jako manažer dopravy 
a centrálního skladu v holdingu Okay či jako 
vedoucí dispečer ve fi rmě Geis CZ. Věnoval se 
i vlastnímu podnikání v autobusové a nákladní 
autodopravě. „Můj cíl ve společnosti Retex je 
jasný – dodávat zákazníkům celou šíři našich 
výrobků vždy včas a v bezvadném stavu,“ říká 
nový manažer logistiky. Michal Kryštof vystu-
doval Stavební fakultu Vysokého učení technic-
kého v Brně. K jeho koníčkům patří především 
přístrojové potápění, zejména v Rudém moři 
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Krátce:
PNS s novou linkou
První novinová společnost zavedla během léta 
do pilotního provozu první část nové třídicí linky. 
Její činnost kontroluje na míru vytvořený soft-
ware, který umožňuje řízení online a fl exibilní 
úpravu chodu podle aktuální potřeby. Během 
hodiny dokáže v této fázi roztřídit až 30 000 
obálek nebo 12 000 časopisů. Tiskoviny pro je-
den okres zpracuje v průměru během 15 minut. 
V případě adresných zásilek linka nahrazuje 
ruční práci zaměstnanců.

Podrobnosti na www.pns.cz.

VIZUALIZACE: Unipetrol

Společnost Kion Group otevřela třetí výrobní bu-
dovu v Panattoni Parku Stříbro. Komplex chytrých 
továren se stává jedním z největších center ma-
nipulační techniky a automatizace na světě. Nová 
budova s rozlohou 25 550 m2 slouží dceřiné spo-
lečnosti Dematic. Bude vyrábět pásové doprav-
níky, modulární kapsové dopravníky i skladové 
a třídicí systémy (tzv. systémy multishuttle) pro 
hladký plynulý tok zboží ve skladech a distribuč-

ních centrech. „Vlivem vysokého nárůstu zakázek 
a postupného navyšování výroby nám již nestačila 
výrobní plocha a jsme byli nuceni rozšířit sklado-
vací plochy o tři externí sklady. Nová hala umož-
ní se dostat pod jednu střechu a tím výrazným 
způsobem zjednodušit interní logistické procesy,“ 
řekl Jiří Čmolík, ředitel závodu Dematic, dceřiné 
společnosti Kion Group.

Společnosti Unipetrol a Bonett podepsaly smlou-
vu o výstavbě tří vodíkových plnicích stanic. Stav-
ba prvních veřejných vodíkových plnicích stojanů 
v České republice začne na stávajících čerpacích 
stanicích značky Benzina patřících do mezinárod-
ní skupiny Orlen v Praze na Barrandově a v Litví-
nově již v letošním roce, jejich uvedení do provozu 
je plánováno na příští rok. Následně bude vodíko-
vý stojan nainstalován na čerpací stanici Benzina 
v Brně v Kaštanové ulici. V pokročilé fázi příprav 
je také instalace vodíkových stojanů na čerpa-
cích stanicích Benziny v Plzni na Nepomucké ulici 
a v Praze na D10 ve směru na Mladou Boleslav. 
V České republice doposud fungovala pouze je-
diná neveřejná plnicí stanice na vodík v Nerato-
vicích, která od roku 2009 sloužila pro autobus 
tamní veřejné dopravy. Vodík je populární přede-
vším v USA, Japonsku a Německu. V sousedním 
Německu fungovalo ke konci loňského roku 87 
plnicích stanic na vodík, přičemž dvě z nich se 

Tomasz Wiatrak
předseda představenstva
Unipetrol

Věříme, že vodík postupem času doplní současnou 
bateriovou elektromobilitu a bude hrát stále význam-
nější roli nejen v oblasti osobní mobility, ale především 
v oblasti hromadné dopravy a přepravních služeb. V této 
oblasti proto spolupracujeme s výrobci automobilů na 
vodíkový pohon, které chceme s jejich produkty přilákat 
do České republiky. Zároveň jsme v kontaktu s orgány 
státní správy a místní samosprávy. O využití vodíku ve 
veřejné hromadné dopravě jednáme s Hlavním městem 
Praha, Středočeským krajem a Ústeckým krajem.Jakou budoucnost přisuzujete 

vodíku v dopravě?

nacházejí na čerpacích stanicích Star patřících 
rovněž do nadnárodního koncernu Orlen. Celo-
světově bylo ke konci roku 2019 v provozu 432 
vodíkových plnicích stanic, přičemž 330 z nich je 
otevřených pro veřejnost.

Demantic rozšiřuje svou 
výrobu v Česku

Milan Kratina
CEO
Accolade

Projekty jako chytrá továrna dokazují, že i velcí hráči svě-
tového průmyslu na nás již dávno nepohlíží jen jako na 
montovnu Evropy, ale jako na rovnocenného partnera 
ve strategické výrobě, vývoji novinek a mnohdy i v zavá-
dění revolučních změn v rámci celé nadnárodní skupiny. 
Pokud chceme patřit mezi přední hráče i v jiných odvět-
vích, nesmíme se bát a musíme investovat.

Chystáte se rozšířit svou výrobu?
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Do logistické praxe 
jdou další certifi kovaní 
specialisté

Radim Lenort
pedagog
Škoda Auto Vysoká škola

Získáním certifikátu studenti prokázali hlubokou 
znalost a dovednost aplikace logistických principů 
a nástrojů. Věřím, že je úspěšně využijí v praxi ke 
zvyšování konkurenceschopnosti nejen českého, ale 
i evropského průmyslu.

Jak vzděláváte své zaměstnance?

FOTO: ČLA

V pondělí 14. září proběhlo na Škoda Auto Vysoké 
škole slavnostní předání logistických certifi kátů, 
jež škola úspěšným studentům a absolventům vy-
dává pod záštitou České logistické asociace (ČLA). 
Jedenáct studentů si odneslo certifi kát Candidate 
European Junior Logistican (cEJlog) a tři studenti 
získali certifi kát Logistický management II. Certi-
fi káty byly studentům předány rektorem Pavlem 
Mertlíkem a Kamilem Slavíkem, předsedou Národ-
ní certifi kační rady. Slavnostního předání se dále 
zúčastnili za Škoda Auto Vysokou školu Petr Šulc, 
prorektor pro studijní záležitosti, a vedoucí Katedry 
řízení výroby, logistiky a kvality prof. Radim Lenort, 
za společnost Škoda Auto David Strnad, vedoucí 
logistiky značky Škoda, a Andrej Bednár, vedoucí 
logistiky oddělení PLL-S. „Blahopřeji čerstvým drži-
telům certifi kátu ECBL, které Evropská logistická 
asociace uděluje nejlepším studentům akreditova-

Krátce:
Výrobní haly 
pro Steelcon 
a Forschner
Investiční a nemovitostní skupina Arete roz-
šířila portfolio svého druhého fondu na více 
než 125 000 m2 průmyslových výrobních 
a skladovacích ploch. V zóně ležící v bezpro-
střední blízkosti slovenských Košic dokončila 

stavbu výrobních hal pro evropského výrob-
ce ocelových komínů Steelcon. Nemovitost 
s plochou 12 000 m2 představuje investici 
13 milionů eur. Ve svém areálu v Uherském 
Hradišti pak skupina Arete zásadně rozšířila 
stávající výrobní halu společnosti Forschner 
s investicí téměř sedm milionů eur. Obě ne-
movitosti byly zkolaudovány v průběhu léta.

Více na webových stránkách 
www.arete.eu.

Zavolejte nebo napište. Těšíme se na spolupráci.

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

Přebíráme  zodpovědnost
za Vaše celní služby            

Jsme připraveni na Brexit!            
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ných vysokých škol se zaměřením studia na logis-
tiku a dodavatelský řetězec. Věřím, že dosažené 
znalosti využijí a budou je i nadále úspěšně rozvíjet 
v praxi ve výrobních a logistických fi rmách,“ říká 
Kamil Slavík. Od roku 2017 bylo studentům Škoda 
Auto Vysoké školy vydáno 54 certifi kátů Logistický 
management I, 40 certifi kátů Logistický manage-
ment II a 21 certifi kátů cEJlog. Zájemci o certifi kaci 
získají informace na webu ČLA.

Aktuality a komentáře zpracoval:
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil:
David Čapek
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do pilotního provozu první část nové třídicí linky. 
Její činnost kontroluje na míru vytvořený soft-
ware, který umožňuje řízení online a fl exibilní 
úpravu chodu podle aktuální potřeby. Během 
hodiny dokáže v této fázi roztřídit až 30 000 
obálek nebo 12 000 časopisů. Tiskoviny pro je-
den okres zpracuje v průměru během 15 minut. 
V případě adresných zásilek linka nahrazuje 
ruční práci zaměstnanců.
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VIZUALIZACE: Unipetrol

Společnost Kion Group otevřela třetí výrobní bu-
dovu v Panattoni Parku Stříbro. Komplex chytrých 
továren se stává jedním z největších center ma-
nipulační techniky a automatizace na světě. Nová 
budova s rozlohou 25 550 m2 slouží dceřiné spo-
lečnosti Dematic. Bude vyrábět pásové doprav-
níky, modulární kapsové dopravníky i skladové 
a třídicí systémy (tzv. systémy multishuttle) pro 
hladký plynulý tok zboží ve skladech a distribuč-

ních centrech. „Vlivem vysokého nárůstu zakázek 
a postupného navyšování výroby nám již nestačila 
výrobní plocha a jsme byli nuceni rozšířit sklado-
vací plochy o tři externí sklady. Nová hala umož-
ní se dostat pod jednu střechu a tím výrazným 
způsobem zjednodušit interní logistické procesy,“ 
řekl Jiří Čmolík, ředitel závodu Dematic, dceřiné 
společnosti Kion Group.

Společnosti Unipetrol a Bonett podepsaly smlou-
vu o výstavbě tří vodíkových plnicích stanic. Stav-
ba prvních veřejných vodíkových plnicích stojanů 
v České republice začne na stávajících čerpacích 
stanicích značky Benzina patřících do mezinárod-
ní skupiny Orlen v Praze na Barrandově a v Litví-
nově již v letošním roce, jejich uvedení do provozu 
je plánováno na příští rok. Následně bude vodíko-
vý stojan nainstalován na čerpací stanici Benzina 
v Brně v Kaštanové ulici. V pokročilé fázi příprav 
je také instalace vodíkových stojanů na čerpa-
cích stanicích Benziny v Plzni na Nepomucké ulici 
a v Praze na D10 ve směru na Mladou Boleslav. 
V České republice doposud fungovala pouze je-
diná neveřejná plnicí stanice na vodík v Nerato-
vicích, která od roku 2009 sloužila pro autobus 
tamní veřejné dopravy. Vodík je populární přede-
vším v USA, Japonsku a Německu. V sousedním 
Německu fungovalo ke konci loňského roku 87 
plnicích stanic na vodík, přičemž dvě z nich se 

Tomasz Wiatrak
předseda představenstva
Unipetrol

Věříme, že vodík postupem času doplní současnou 
bateriovou elektromobilitu a bude hrát stále význam-
nější roli nejen v oblasti osobní mobility, ale především 
v oblasti hromadné dopravy a přepravních služeb. V této 
oblasti proto spolupracujeme s výrobci automobilů na 
vodíkový pohon, které chceme s jejich produkty přilákat 
do České republiky. Zároveň jsme v kontaktu s orgány 
státní správy a místní samosprávy. O využití vodíku ve 
veřejné hromadné dopravě jednáme s Hlavním městem 
Praha, Středočeským krajem a Ústeckým krajem.Jakou budoucnost přisuzujete 

vodíku v dopravě?

nacházejí na čerpacích stanicích Star patřících 
rovněž do nadnárodního koncernu Orlen. Celo-
světově bylo ke konci roku 2019 v provozu 432 
vodíkových plnicích stanic, přičemž 330 z nich je 
otevřených pro veřejnost.

Demantic rozšiřuje svou 
výrobu v Česku

Milan Kratina
CEO
Accolade

Projekty jako chytrá továrna dokazují, že i velcí hráči svě-
tového průmyslu na nás již dávno nepohlíží jen jako na 
montovnu Evropy, ale jako na rovnocenného partnera 
ve strategické výrobě, vývoji novinek a mnohdy i v zavá-
dění revolučních změn v rámci celé nadnárodní skupiny. 
Pokud chceme patřit mezi přední hráče i v jiných odvět-
vích, nesmíme se bát a musíme investovat.

Chystáte se rozšířit svou výrobu?
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Krátce:
Clark v Česku 
zastupuje 
KLC group
Na českém trhu se objevil staronový hráč 
v oblasti manipulační techniky – vozíky znač-
ky Clark, kterou zastupuje společnost KLC 
group. Historie značky se datuje od roku 
1917, kdy byl v Buchananu v Michiganu za-
městnanci společnost Clark Equipment Com-
pany vyroben první vozík. Portfolio vozíků se 
rozrůstalo o nové modely, ať už to byl Truclift, 
Clarktor, Tructier, Clipper, Planeloader čí dal-
ší. V roce 1976 byl vyroben 500 000. vozík 
– model vysokozdvižného vozíku C500–50 
se spalovacím motorem na čtyřech kolech. 
Společnost ho darovala univerzitě Western 
Michigan University v roce 1977 a tento vo-
zík je zde dodnes v provozu. Dnes je Clark 
zastoupen ve víc    e než 90 zemích světa.

Podrobnosti na webu 
www.klcgroup.cz.

Velké množství nehod, k nimž došlo v uplynulých 
měsících na tuzemské železnici, lze oprávněně 
považovat za alarmující. Při vysvětlení příčin té 
které nehody se odpovědní pracovníci drah včet-
ně ministra dopravy Karla Havlíčka nezřídka zaklí-
nají slovním spojením „selhání lidského faktoru“, 
tedy obvykle strojvůdce. Opravdu nejde v dnešní 
době, pro kterou je charakteristický mj. boom di-
gitálních technologií, vytvořit takový systém bez-
pečnosti na železnici, kde by byly případné chyby 
zaměstnanců minimalizovány, respektive neměly 
by tragické následky? Nepochybně jde. Exper-

ti poukazují kromě jiného na to, že významným 
prostředkem pro zlepšení situace bude nasazení 
moderního evropského zabezpečovacího systé-
mu ETCS. 

Více než tři pětiny respondentů ankety publikované 
na portálu www.systemylogistiky.cz se domnívají, 
že problém opakovaných nehod na železnici je sys-
témový. Čtvrtina odpovídajících si danou záležitost 
netroufá posoudit a přibližně každý osmý účastník 
ankety považuje za nejčastější příčinu nehod ne-
šťastnou náhodu. 

Tomáš Tóth
výkonný ředitel
ČD Cargo

Cesta k bezpečnější železniční dopravě dnes jedno-
značně směřuje přes ERTMS (European Rail Traffi c 
Management System neboli evropský systém řízení 
železniční dopravy – pozn. red.) se dvěma základními 
pilíři – ETCS a GSM-R. Téma se stalo ještě aktuálněj-
ším po nedávné sérii závažných nehod. V rámci infra-
struktury probíhají práce na implementaci evropského 
zabezpečovače již několik let. Nyní je řada na doprav-
cích. ČD Cargo potřebuje mít do konce roku 2024 
vybaveno zhruba 350 hnacích vozidel mobilními jed-
notkami. Kromě nových lokomotiv, které jsou nejmo-
dernějším zabezpečovačem vybaveny již od výrobce, 
potřebujeme ETCS dovybavit i další vozidla s dlouho-
dobou provozní perspektivou.

Je podle vás množství nehod na železnici 
v poslední době spíše náhoda, nebo 
systémová chyba?

Anketa:
Oldřich Sládek
výkonný ředitel
Sdružení železničních nákladních 
dopravců Žesnad CZ

Na české železnici již začali první nákladní dopravci 
využívat zabezpečovač ETCS ve smíšeném provozu na 
trati Břeclav–Kolín, která je jako jediná v České repub-
lice odpovídajícím způsobem zabezpečena, plnohod-
notně až v případě, že všechny vlaky na této trati vyu-
žívají ETCS. Protože se cena mobilních jednotek ETCS 
pohybuje v řádech desítek milionů korun, je potřeba, 
aby se státní orgány zamyslely nad podporou jednot-
livých dopravců. Z technického hlediska se v podstatě 
jedná o přenesení návěstidel na lokomotivy a tento 
náklad nelze v případě nákladních dopravců přenést 
na zákazníka. Podporou nákupů mobilních jednotek 
ETCS bude zajištěn spravedlivý přístup státu k jednotli-
vým módům dopravy a zároveň podpořena ekologická 
doprava zboží.

Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky systemylogistiky

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

Jde o systémový problém na české železnici.
63 %

Jde zpravidla o nešťastné náhody.
12 %

Netroufám si posoudit.
25 %

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Do jaké míry letos z hlediska celkových tržeb poroste v ČR odvětví e-commerce?
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Krátce:
GLP staví v Ostravě 
nový park
Společnost GLP představila výstavbu nové-
ho průmyslového parku v Ostravě o rozloze 
94 000 m². Výstavba areálu bude zahrno-
vat celkem čtyři jednotky – dvě o rozloze 
29 000 m² a dvě o rozloze 18 000 m². 
Jednotlivé části areálu budou navrženy ta-
kovým způsobem, aby byl maximalizován 
prostor pro skladování či montáž o výšce 
až 17‚4 metru. Součástí parku budou také 
stropní systém protipožárních sprinklerů, 
střešní okna v nakládací zóně umožňující 
více denního světla, chytrý měřicí systém, 
108 elektrických průmyslových vrat (jedna 
pro plochu 850 m²), 12 elektrických příjez-
dových vrat (jedna pro plochu 5000 m²) 
nebo rozsáhlé parkovací prostory. Areál se 
nachází v Ostravě v těsné blízkosti dálnice 
D1, která spojuje Prahu a Brno s Polskem. 
Nedaleko je také Terminál Ostrava, spojka 
do Šenova, zajišťující přístup k mezinárodní 
železniční síti. Jan Palek, country manager 
GLP pro Českou republiku a Slovensko, 
uvádí: „Vždy nám dělá velkou radost, když 
můžeme při budování nových logistických 
a výrobních center obnovit do té doby nevy-
užitelné pozemky. Vytvoříme z nich bezpeč-
né prostory, z nichž budou mít prospěch 
naši stávající zákazníci, potenciální noví 
klienti i obyvatelé Ostravy.“

Industriál čelí krizi 
nejlépe
Půl roku uplynulo od doby, kdy v ČR propuk-
la pandemie koronaviru. Covid-19 výrazně 
ovlivnil fungování společnosti a zasáhl prak-
ticky celou ekonomiku včetně trhu komerč-
ních nemovitostí. „Již nemůže být pochyb 
o tom, že po 12 letech prosperity jsme nyní 
v globální recesi. Podle našeho názoru je 
však v nynější situaci důležité nepodléhat 
pesimismu – i s ohledem na to, že se svou 
podstatou výrazně liší od poslední fi nanč-
ní krize v roce 2008,“ říká Clare Sheilsová, 
generální ředitelka CBRE pro Českou re-
publiku. Podle ní dojde k oživení ekonomiky 
poměrně rychle. „Náhlý propad a následný 
růst bude připomínat všeobecně známé 
logo společnosti Nike. Stále jsou ovšem 
ve hře faktory, které by tento výhled mohly 
změnit – nejen další karanténa velké části 
obyvatel kvůli současné pandemii, ale také 
brexit či prezidentské volby v USA,“ dodává 
Clare Sheilsová s tím, že industriální sektor 
se ukazuje jako nejodolnější sektor komerč-
ních nemovitostí jak z hlediska úrovně ná-
jemného, tak tím, že si udržuje nízkou míru 
neobsazenosti.

Více na webových stránkách 
www.cbre.com.

Detaily projektu na webu 
www.glprop.com.

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

V pátém vydání své Zprávy 
o trendech v logistice před-
stavila společnost DHL 29 
klíčových trendů, které bu-
dou ovlivňovat odvětví logis-
tiky v nadcházejících letech. 
Zpráva je výsledkem analýzy 
makrotrendů a mikrotren-
dů. „Megatrendy, které nás 
budou i nadále zaměstná-
vat, nejsou neznámé. Patří 
mezi ně nové technologie, 
rostoucí internetový obchod 
a trvalá udržitelnost,“ říká 
Katja Buschová, obchodní 
ředitelka společnosti DHL. Zpráva ukazuje, že jsme 
svědky celkové stabilizace trendů z uplynulých čtyř 
let, a vlivem současné pandemie dochází na ce-
lém světě k dalšímu urychlování transformačních 
procesů. Covid-19 si podle DHL vynutil rychlejší 
realizaci aktuálních změn v oblastech logistických 
inovací, automatizace a digitální práce. Digitalizace 
celého odvětví se posunula o několik let dopředu. 
Naopak mnoho trendů, u nichž se původně očeká-
valo, že přinesou do logistického průmyslu zásadní 
změny, dosud svůj revoluční potenciál neprokázalo. 
Například autonomním vozidlům a dronům brání 
legislativní a technické překážky společně s ome-
zenou společenskou akceptací. Logistická tržiště 
se podle DHL stabilizovala na několika vůdčích 
platformách a renomovaní zasilatelé vstupují do 
hry s vlastními digitálními nabídkami za podpory 
globálních logistických sítí. Odborníci na logistiku 

se také musejí zorientovat 
na obrovském trhu nových 
technologií – od cloud com-
putingu přes spolupracující 
roboty, analytiku velkých 
dat a umělou inteligenci až 
po internet věcí. Dalším ze 
zmiňovaných trendů je tr-
valá udržitelnost, která za-
hrnuje snižování emisí nebo 
množství odpadu, využívání 
nových technologií pohonu, 
optimalizaci fungování skla-
dů či chytrou kontejnerizaci. 

Digitalizace se posunula 
dopředu, jiné trendy 
se nepotvrdily

Matthias Heutger 
viceprezident
DHL

Další velkou výzvou bude příprava zaměstnanců v logis-
tice na budoucnost prostřednictvím školení a zvyšování 
kvalifi kace, protože roste technologická sofi stikovanost 
provozních činností. Toto bude v nadcházejících letech 
středem pozornosti strategických programů organizací 
v dodavatelských řetězcích.

Které trendy vidíte v logistice?
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Krátce:
Clark v Česku 
zastupuje 
KLC group
Na českém trhu se objevil staronový hráč 
v oblasti manipulační techniky – vozíky znač-
ky Clark, kterou zastupuje společnost KLC 
group. Historie značky se datuje od roku 
1917, kdy byl v Buchananu v Michiganu za-
městnanci společnost Clark Equipment Com-
pany vyroben první vozík. Portfolio vozíků se 
rozrůstalo o nové modely, ať už to byl Truclift, 
Clarktor, Tructier, Clipper, Planeloader čí dal-
ší. V roce 1976 byl vyroben 500 000. vozík 
– model vysokozdvižného vozíku C500–50 
se spalovacím motorem na čtyřech kolech. 
Společnost ho darovala univerzitě Western 
Michigan University v roce 1977 a tento vo-
zík je zde dodnes v provozu. Dnes je Clark 
zastoupen ve víc    e než 90 zemích světa.

Podrobnosti na webu 
www.klcgroup.cz.

Velké množství nehod, k nimž došlo v uplynulých 
měsících na tuzemské železnici, lze oprávněně 
považovat za alarmující. Při vysvětlení příčin té 
které nehody se odpovědní pracovníci drah včet-
ně ministra dopravy Karla Havlíčka nezřídka zaklí-
nají slovním spojením „selhání lidského faktoru“, 
tedy obvykle strojvůdce. Opravdu nejde v dnešní 
době, pro kterou je charakteristický mj. boom di-
gitálních technologií, vytvořit takový systém bez-
pečnosti na železnici, kde by byly případné chyby 
zaměstnanců minimalizovány, respektive neměly 
by tragické následky? Nepochybně jde. Exper-

ti poukazují kromě jiného na to, že významným 
prostředkem pro zlepšení situace bude nasazení 
moderního evropského zabezpečovacího systé-
mu ETCS. 

Více než tři pětiny respondentů ankety publikované 
na portálu www.systemylogistiky.cz se domnívají, 
že problém opakovaných nehod na železnici je sys-
témový. Čtvrtina odpovídajících si danou záležitost 
netroufá posoudit a přibližně každý osmý účastník 
ankety považuje za nejčastější příčinu nehod ne-
šťastnou náhodu. 

Tomáš Tóth
výkonný ředitel
ČD Cargo

Cesta k bezpečnější železniční dopravě dnes jedno-
značně směřuje přes ERTMS (European Rail Traffi c 
Management System neboli evropský systém řízení 
železniční dopravy – pozn. red.) se dvěma základními 
pilíři – ETCS a GSM-R. Téma se stalo ještě aktuálněj-
ším po nedávné sérii závažných nehod. V rámci infra-
struktury probíhají práce na implementaci evropského 
zabezpečovače již několik let. Nyní je řada na doprav-
cích. ČD Cargo potřebuje mít do konce roku 2024 
vybaveno zhruba 350 hnacích vozidel mobilními jed-
notkami. Kromě nových lokomotiv, které jsou nejmo-
dernějším zabezpečovačem vybaveny již od výrobce, 
potřebujeme ETCS dovybavit i další vozidla s dlouho-
dobou provozní perspektivou.

Je podle vás množství nehod na železnici 
v poslední době spíše náhoda, nebo 
systémová chyba?

Anketa:
Oldřich Sládek
výkonný ředitel
Sdružení železničních nákladních 
dopravců Žesnad CZ

Na české železnici již začali první nákladní dopravci 
využívat zabezpečovač ETCS ve smíšeném provozu na 
trati Břeclav–Kolín, která je jako jediná v České repub-
lice odpovídajícím způsobem zabezpečena, plnohod-
notně až v případě, že všechny vlaky na této trati vyu-
žívají ETCS. Protože se cena mobilních jednotek ETCS 
pohybuje v řádech desítek milionů korun, je potřeba, 
aby se státní orgány zamyslely nad podporou jednot-
livých dopravců. Z technického hlediska se v podstatě 
jedná o přenesení návěstidel na lokomotivy a tento 
náklad nelze v případě nákladních dopravců přenést 
na zákazníka. Podporou nákupů mobilních jednotek 
ETCS bude zajištěn spravedlivý přístup státu k jednotli-
vým módům dopravy a zároveň podpořena ekologická 
doprava zboží.

Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky systemylogistiky

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

Jde o systémový problém na české železnici.
63 %

Jde zpravidla o nešťastné náhody.
12 %

Netroufám si posoudit.
25 %

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Do jaké míry letos z hlediska celkových tržeb poroste v ČR odvětví e-commerce?



Logistika v síti

Uplynulé týdny byly zajímavé na významné události, které se odrazily také v dění na 
internetových stránkách a sociálních sítích. Připomeňme vyhlášení Ocenění Log-in, 
rozšíření výroby společnosti Kion Group nebo oznámení slovenské vlády o budování 
vysokorychlostní železnice. Denní zpravodajství hledejte na www.systemylogistiky.cz, 
inovace a případovky na projektlogin.com, novinky a zajímavé odkazy na Facebooku 
a LinkedInu a týdně si nechte posílat SL news s přehledem toho nejzajímavějšího. 

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Zjistěte víc:
V příspěvku na Facebooku Systémů Logistiky 
ze 17/09
link: fb.com/systemylogistiky

Kamila Teplá
Jan Franek
Petr Hříbal
Jana Hozáková
Jana Lysáková
Katarína Bobáková
Barbora Hrdličková
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Zdarma přímo do vaší 
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O AUTOMOTIVE S JAKUBEM DRAHORÁDEM
Se společností Valeo spojil celou svou dosavadní ka -
riéru. Nyní vede zbrusu nový závod v Rakovníku, který 
vyrábí parkovací senzory, HMI či kontrolní panely. 
„Sebe, naše zaměstnance, náš závod v kombinaci 
s R&D centrem vidím na cestě, která vede k digitali-
zaci, elektromobilitě, autonomnímu řízení a vyššímu 
komfortu uživatelů aut,“ říká Jakub Drahorád, site 
general manager závodu Valeo v Rakovníku.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

O AUTOMOTIVE S JAKUBEM DRAHORÁDEM
Se společností Valeo spojil celou svou dosavadní ka -
riéru. Nyní vede zbrusu nový závod v Rakovníku, který 
vyrábí parkovací senzory, HMI či kontrolní panely. 
„Sebe, naše zaměstnance, náš závod v kombinaci 
s R&D centrem vidím na cestě, která vede k digitali-
zaci, elektromobilitě, autonomnímu řízení a vyššímu 
komfortu uživatelů aut,“ říká Jakub Drahorád, site 
general manager závodu Valeo v Rakovníku.

Rakovník a jinak dodává chlazení pro elektrická 
auta. Před dvěma lety jsme převzali německou 
společnost FTE automotive. Firma má závody 
v Podbořanech a v Prešově. V Praze se pak nachází 
velké vývojové centrum celého Valea.

Existují mezi závody nějaké synergie 
v rámci dodavatelského řetězce?

Logisticky jsme odlišní. Valeo má pět obchodních 
skupin – Aftermarket, Thermal Systems, Comfort 

& Driving Assistance Systems, 
 Lighting a Powertrain Systems. 
Skupiny na sobě nejsou závislé, 
i když působí ve stejné lokalitě. 
Synergie v logistice se ne vždy 
nabízejí. Například my vyrábíme 
parkovací senzory, kontrolní pa-
nely, human machine interface 
(HMI), displeje a dešťové senzory 
dodávané do celého světa. Vedlej-

ší závod se ovšem zaměřuje na klimatizace a záso-
buje velkými jednotkami blízké okolí. Potřebují jiné 
skladování, dopravu či frekvenci závozů.

Pro koho nejčastěji vyrábí váš závod?

Mezi největší zákazníky patří Volkswagen, Daimler, 
Hyundai, KIA, BMW či Ford. Pro každého zákazníka 
pracuje dedikovaná linka, která je však univerzální 
a při změně projektu se dá přenastavit. Dodává-

V Rakovníku se nacházejí dvě továrny 
Valea, jedna funguje čtvrt století, 
druhá se otevřela vloni. Můžete 
přiblížit tyto závody?

Valeo v Rakovníku má více než dvacetiletou tradici. 
I nově otevřený závod, ve kterém se nacházíme, byl 
do konce loňského března integrován do původní-
ho závodu. Před třemi lety jsme vypracovali podni-
katelský záměr a přesvědčili jsme skupinu Valeo, 
že má smysl v Rakovníku znovu investovat. Před 
rokem a půl jsme se stoprocentně 
přestěhovali ze starého závodu do 
nového. Docela náhodou jsme na-
šli tuto industriální zónu a nako-
nec skoupili celých 80 000 metrů 
čtverečních. Postavili jsme závod, 
který má včetně kanceláří a záze-
mí 16 000 metrů čtverečních. Na 
výrobní a logistickou plochu při-
padá 11 000 metrů čtverečních. 
Náš nový závod spadá do skupiny Comfort & Dri-
ving Assistance Systems, což zahrnuje vše, co se 
týká inteligentního řízení či vývoje softwaru. Druhý 
závod v Rakovníku vyrábí klimatizace a související 
produkty a náleží do skupiny Thermal Systems.

Kde jinde v Česku Valeo působí?

V Humpolci produkují kompresory. Žebrák vyrábí 
komponenty pro výměníky a výparníky prioritně pro 

FOTO: Stanislav D. Břeň
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Na kafe s… Denisem Milfaitem, manažerem distribuce pro ČR a SR 
společnosti Plzeňský Prazdroj. Více na www.systemylogistiky.cz.

15



ná pro běžného uživatele. Prodeje vidíme na 17 
týdnů dopředu. Dále se snažíme arbitrovat, tedy na 
základě zkušeností a informací z minulých období 
se zákazníky odhadujeme prodeje, rozpočtujeme 
zdroje i pracovní síly s ohledem na nemocnost, do-
volené, svátky či inventury. Kvalitní logistika a plá-
nování jsou pro nás naprosto klíčové. Neobejdeme 
se bez dobrých zákaznických dat v jednotném for-
mátu. Někteří naši odběratelé však nepracují s EDI 
a musíme si vystačit třeba s excelovými tabulkami.

Kam vidíte v odvolávkách, které jsou 
už pevné a ustálené? Pět šest dní?

Záleží na zákazníkovi. V některých případech to je 
pouze 24 hodin dopředu. Nicméně nepracujeme 
v režimu JIT nebo JIS. Jednak je to náročné a jed-

Elektromobilita a autonomní řízení jsou trendy, na nichž v součas-
nosti „jede“ automotive. Zejména přechod k elektrickému pohonu je 
revoluční. Ale ne zcela bez diskusí. Vyvstává mnoho otázek – napří-
klad zda masivní elektromobilita nebude znamenat enormní tlak na 
výstavbu nových jaderných elektráren, s jejichž odpadem (a někdy 
i bezpečností) si v globálním měřítku nevíme rady.

Odběratel pak nemá sklady, skládá se rovnou 
z kamionu.

Vy tedy vyrábíte všechno na sklad. Jak 
velké jsou zásoby fi nální produkce?

Vyrábíme na sklad a naše skladové zásoby se po-
hybují od jednoho dne u rychloobrátkové zásoby. 
U low runnerů to mohou být až tři týdny, ale to se 
většinou jedná o pár kusů pro aftermarket.

Soutěžíte o zakázky i vůči ostatním 
závodům Valea ve světě?

Určitě. Musíme to vyhrát v Rakovníku, abychom 
mohli dodávat do Jižní Koreje. V rámci skupiny se 
posuzuje blízkost k zákazníkovi, náklady na samot-

tické dodavatele, přehled výroby, kde už je zohled-
něna bezpečnostní zásoba, vidíme přesná data od 
zákazníka v režimu linka po lince nebo projekt po 
projektu. Dále sledujeme totální objemy a výkyvy.

Vozíte z Asie velký podíl komponent?

Dnes už toho není mnoho, hodně dodavatelů pů-
sobí v Evropě. Situace je tedy jiná než před deseti 
patnácti lety. Každá zdravá fi rma musí optimalizo-
vat své procesy. Proto se díváme na nákladovost 
pořízení jednotlivých komponent, sledujeme tak-
zvané produktivity na našich výrobcích a cílem je, 
aby nejen zákazník ušetřil. Stále musíme zohledňo-
vat požadavky na kontraktuální i nekontraktuální 
slevy. Potom samozřejmě volíme dodavatele, kteří 
mají kvalitní a levnější výrobu v Evropě, abychom 

Jakub Drahorád v číslech

2019: Stává se site general managerem 
v novém rakovnickém závodě Valeo.

2013: Začíná působit jako plant manager 
ve Valeu.

2008: Následujících pět let pracuje ve Valeu 
jako APU manager.

2001: Nastupuje do společnosti Valeo, se 
kterou spojil svou dosavadní kariéru. 
Do roku 2008 působil na pozicích 
supervisor of fl ow, process engineer, 

production supervisor a methods 
a maintenance manager.

2001: Dostudoval Západočeskou univerzitu 
Plzeň, konkrétně obor technologie 
obrábění a management.

me po celém světě, celkem na více než 300 míst. 
Například na Tchaj-wan, do Jižní Koreje, Malajsie, 
Jihoafrické republiky či Severní a Jižní Ameriky.

Jakým způsobem je závod řízen?

Východiskem je pro nás systém SAP a celý koncept 
intralogistiky je ovlivněn úrovní skladu. Na denní 
bázi máme proces S&OP, kdy směrem k dodava-
telům plánujeme odvolávky na základě výhledu 
prodejů. Ty bereme z EDI a konvertujeme do SAP 
a různých souborů Google tak, aby data byla čitel-

nak to po nás zákazníci ani nevyžadují. Navíc vše 
se odvíjí od charakteru naší produkce.

Nemáte tak velké výrobky…

Přesně tak. Jestli někdo vyrábí velké moduly na 
půlku auta a na linku jdou různé barvy, vybavení 
a funkce, je to něco jiného. Valeo ve světě provo-
zuje závody, kde sice funguje linka, ale co vyro-
bený kus, to originál. Pak takový produkt musí jít 
na určeném místě na paletě a čárový kód nese 
informaci o správném místě zabudování do vozu. 

nou výrobu a náklady na pořízení komponent. Toto 
a další faktory se vloží do softwarového nástroje, 
který vše zhodnotí. Pokud nezasáhne jiný faktor, je 
výroba umístěna do daného závodu.

Jak připravujete forecasty pro výrobu 
i logistiku?

Všechno jede na SAP. Chceme po zákazníkovi je-
jich forecast a podle toho si vytvoříme předpověď 
vůči dodavatelům. Potom na zmiňovaných 17 tý-
dnů vidíme jednoznačně stavy skladů, problema-
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nemuseli připočítávat náklady na dopravu. Dnes 
i asijští výrobci mají pobočky v Maďarsku, Bulhar-
sku či Rumunsku. Jejich produkce je kvalitativně 
stejná všude po světě. Lze tedy říci, že kompletní 
elektronické díly už většinově bereme z Evropy, 
spousta malých komponent pro jejich výrobu však 
stále přichází z Asie.

Kolik činí lead time dílů z Asie?

Až 16 týdnů na elektroniku. Když zákazník z tý-
dne na týden navýší výrobu o více než 15 procent, 
což je naše bezpečnostní zásoba, nejsme schopni 
urychlit, aby se potřebné díly dostaly včas k našim 
dodavatelům. V případě, že to odběratel opravdu 
potřebuje rychleji a ve větším objemu, objedná-
váme expresní dopravu. To řešíme docela často. 
Navíc tento rok je opravdu specifi cký. V Asii sice 
nenastaly záplavy nebo zemětřesení, ale zase 
přišel koronavirus… Musím říci, že čím zkušenější 
lidi máte v supply chainu a ve fabrice, tím lépe 
jste schopni odhadnout, co se stane. Máme tu 

Interview: JAKUB DRAHORÁD, VALEO

Další fotografi e najdete na 
cz.linkedin.com/showcase/
systemylogistiky


seniorní tým v průměru deset let – a ti lidé oprav-
du vědí, co mají dělat. To se teď zúročilo během 
koronakrize.

Můžete v kostce popsat 
intralogistické procesy?

Logistiku máme oddělenou od výrobní haly, pro-
tože náš závod je certifi kován ISO Class 8. Tedy 
vysoká míra čistoty, což je pro hodně automobilek 
zajímavé, někdy i vyžadované. Zboží se sem dosta-
ne milk-runem od některého z dodavatelů. Příjem 
probíhá manuálně, ve skladu rozbalíme a naske-
nujeme buď celé palety, nebo zboží jednotlivě. Pro 
identifi kaci používáme 2D kódy nebo čárové kódy 
podle standardu VDA. Skladujeme v regálech do 
maximálně 1‚5 metru, celé palety pak do „trojek“. 
Rozbalené zboží většinou v plastových KLT pře-
pravkách dáváme na drátěné vozíky a vláček říze-
ný manipulantem je převáží k výrobní lince. Ope-
rátoři na lince zboží odebírají a buď komponentu 
přímo vyrobí, nebo vkládají do plně automatických 
linek. V případě menších objemů produkce využí-
váme vyšší podíl lidské práce. U velkých objemů 
máme nasazené jen automaty a některé linky jsou 
osazeny koboty.

Kdo odebírá výrobky z linky?

Odběr z linky a balení je ruční. Nevyplatí se nám 
automatické řešení balení, protože naše projekty 

trvají od tří do šesti let. A při každé změně bychom 
museli linku složitě upravovat a univerzální řeše-
ní jsou hodně drahá. Na výrobní lince je digitální 
fronta. Po vyrobení a vyskládání palety automaticky 
vyjíždí paletový štítek. 

Finální produkci na paletách přebírá vysokozdviž-
ný vozík a manipulant přesouvá zboží buď rovnou 
na kamion, nebo do expedice. Celkově se držíme 
trendu, kdy manipulační operace jsou součástí 
standardního výrobního času. Proto máme materiál 
i fi nální produkci co nejblíže lince, což také snižuje 
nároky na skladování.

Obaly, tedy zejména KLT, si 
vyměňujete i se zákazníky?

KLT jsou v běhu se zákazníky i vnitřně. K odběrate-
lům, kteří mají automatickou linku, zasíláme ještě 
s trayem. Pak se to celé vrací k nám. V druhém 
rakovnickém závodě mají RFID na plastových bo-
xech, ale funguje to jen v rámci Valea.

Kolik kamionů odjíždí denně?

Průměrně sedmnáct za den, stejný počet přijíždí 
s materiálem. Přepravu si většinou nakupuje zá-
kazník, pokud se neposílá expresní doprava nebo 
nejede přes cross-dock. Potom většinou objedná-
váme my.

Automobilový průmysl patří 
k odvětvím, která nejvíce postihla 
karanténní opatření v souvislosti 
s covidem-19. Jak se s obdobím 
zastavení a znovunastartování 
automobilových linek vyrovnal 
váš závod?

Viděli jsme, že se něco děje, a výrobu jsme utlu-
movali postupně. Odvolávky jsme měli stále, a tak 
jsme po celou dobu hlavní fáze koronakrize jeli na 
minimálně padesát procent. Je pravda, že některé 
závody po republice byly zavřené i na měsíc. Naše 
výhoda spočívala v lokální diverzifi kaci, protože do-
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dáváme zákazníkům po celém světě. A jak se to 
postupně přelévalo po světě, některé automobilky 
pořád fungovaly. Dnes jsme z hlediska výrobní ak-
tivity na předkrizové úrovni.

Jaká konkrétní opatření během krize 
jste přijímali?

Jsme extrémně plochá fi rma a každá pobočka má 
poměrně velkou autonomii. Náš závod tedy vloni 
měl 300 lidí, dnes jich má 260, museli jsme pro-
pustit některé agenturní zaměstnance ve výrobě. 
Využili jsme rovněž program Antivirus a dočasně 
zrušili některé zaměstnanecké benefi ty, po doho-
dě s odborovou organizací. Nejdříve jsme jeli na 
třídenní pracovní týden a poté jsme přidali čtvrtý 
den. Dnes jsou některé projekty na pěti dnech, 
a u některých se dokonce dělají přesčasy. Počítám, 
že letos a příští rok zaznamenáme celkově pokles. 
Třeba kolegové ve vedlejším rakovnickém závodě 
mají už dnes překročené kapacity a nabírají nové 
zaměstnance.

Změní covid-19 celou 
automobilovou branži? 
Posílí se například 
trend elektromobility?

Asi budou pokračovat nastave-
né trendy, nemyslím však, že 
covid bude mít úplně zásadní 
vliv. Určitě budou nahrazovány konvenční spalo-
vací motory. Nepůjde to však tak rychle a mezi-
stupněm budou hybridní vozy. Další věc souvisí 
s cenami elektromobilů, které jsou stále velmi vy-
soké. Pro běžného uživatele je také nedostatečný 
dojezd. Baterie se tak budou muset vylepšit a vozy 
celkově zlevnit. Kladu si však ještě jednu otázku: 
Problémem Česka je nepřipravená infrastruktura 
a obtížně stavíme byť jen „obyčejné“ dálnice. Jak 
pak chceme pomýšlet na to, že zrealizujeme všech-
ny potřebné kroky spojené s elektromobilitou?

Ptejte se 
Jakuba Drahoráda

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Jaké další trendy vidíte 
v automobilové branži?

Patříme ke špičce v dodávání ucelených kompo-
nent, které souvisejí s redukcí emisí oxidu uhliči-
tého. Dále cílíme na autonomní řízení a komfort 
uživatelů. To jsou hlavní trendy v autoprůmyslu. 
Účastníme se veletrhu CES v Las Vegas, který býval 
zaměřen na spotřební elektroniku. V poslední době 

tam jezdí výrobci aut a jejich 
dodavatelé. Už několik let zde 
prezentujeme koncepty auto-
maticky řízených vozů nebo 
autonomních parkovacích 
systémů. Sebe, naše zaměst-
nance i náš závod v kombinaci 
s R&D centrem vidím právě na 
této cestě, která charakterizu-
je celou branži.

Co brání rozvoji autonomního řízení?

Všechno visí na legislativě – nejsou připravené 
zákony.

A průmysl, celé technologie, 
připraveny jsou?

Autonomní vozy jezdí v Americe, řeší se bezpilotní 
drony, takže bych řekl, že do značné míry je to va-

Nový závod Valea 
v Rakovníku

260 zaměstnanců

8 milionů vyrobených kusů

16 000 metrů včetně kanceláří 
(výstavba: Hochtief, dohled: 
Cushman & Wakefi eld)

 880 milionů korun – investice

lidované a v praxi otestované. Některé potíže pře-
trvávají – souvisejí s datovou kapacitou, úložišti či 
dotrasováním (v případě, že dojde k nehodě). Pro-
blémem – ale to už nehovoříme jen o autonomním 
řízení – je software, což potvrdí mnoho řidičů v sou-
časných automobilech. Stačí nahrát novou aktua-
lizaci softwaru do nynějšího vozu, a ten se často 
začíná chovat jinak, nepředvídatelně. A bude soft-
ware fungovat ve voze, který dosáhne stáří deseti 
let? Velkou výzvou je i kybernetická bezpečnost. 
Celkově bych tedy řekl, že hardwarově jsme dál 
než z hlediska softwaru. Kdo vytvoří jednoduchý, 
univerzální, bezpečný a spolehlivý systém s mini-
málním nutným objemem dat, bude napřed.

Je český průmyslový ekosystém 
schopen tyto trendy nějak anticipovat, 
nebo přinejmenším absorbovat, když 
už jsou nastolené?

V rámci skupiny jsme byli pilotní závod, jediný na 
světě, pro realizaci závodu budoucnosti. Dneska 
používáme běžně automatizaci při zpracování 
a sbírání dat z výroby, ale i od zákazníků. Díky 
investicím do digitalizace jsme ušetřili za papíro-
vání a přeťukávání dat lidmi. Spousta procesů je 
automatizovaných i ve výrobě a jen se samočinně 
generují přehledy. Příklad z praxe: Ročně vyrobíme 
osm milionů výrobků a potřebuji na to jen 20 lidí 
v logistice na třísměnný provoz 5‚5 dne v týdnu. Ne-
vím tedy, jak celý průmysl, ale my připravení jsme.

INZERCE

„Někteří naši 
odběratelé nepracují 

s EDI a musíme si 
vystačit s excelovými 

tabulkami.“

nemuseli připočítávat náklady na dopravu. Dnes 
i asijští výrobci mají pobočky v Maďarsku, Bulhar-
sku či Rumunsku. Jejich produkce je kvalitativně 
stejná všude po světě. Lze tedy říci, že kompletní 
elektronické díly už většinově bereme z Evropy, 
spousta malých komponent pro jejich výrobu však 
stále přichází z Asie.

Kolik činí lead time dílů z Asie?

Až 16 týdnů na elektroniku. Když zákazník z tý-
dne na týden navýší výrobu o více než 15 procent, 
což je naše bezpečnostní zásoba, nejsme schopni 
urychlit, aby se potřebné díly dostaly včas k našim 
dodavatelům. V případě, že to odběratel opravdu 
potřebuje rychleji a ve větším objemu, objedná-
váme expresní dopravu. To řešíme docela často. 
Navíc tento rok je opravdu specifi cký. V Asii sice 
nenastaly záplavy nebo zemětřesení, ale zase 
přišel koronavirus… Musím říci, že čím zkušenější 
lidi máte v supply chainu a ve fabrice, tím lépe 
jste schopni odhadnout, co se stane. Máme tu 

Interview: JAKUB DRAHORÁD, VALEO

Další fotografi e najdete na 
cz.linkedin.com/showcase/
systemylogistiky



seniorní tým v průměru deset let – a ti lidé oprav-
du vědí, co mají dělat. To se teď zúročilo během 
koronakrize.

Můžete v kostce popsat 
intralogistické procesy?

Logistiku máme oddělenou od výrobní haly, pro-
tože náš závod je certifi kován ISO Class 8. Tedy 
vysoká míra čistoty, což je pro hodně automobilek 
zajímavé, někdy i vyžadované. Zboží se sem dosta-
ne milk-runem od některého z dodavatelů. Příjem 
probíhá manuálně, ve skladu rozbalíme a naske-
nujeme buď celé palety, nebo zboží jednotlivě. Pro 
identifi kaci používáme 2D kódy nebo čárové kódy 
podle standardu VDA. Skladujeme v regálech do 
maximálně 1‚5 metru, celé palety pak do „trojek“. 
Rozbalené zboží většinou v plastových KLT pře-
pravkách dáváme na drátěné vozíky a vláček říze-
ný manipulantem je převáží k výrobní lince. Ope-
rátoři na lince zboží odebírají a buď komponentu 
přímo vyrobí, nebo vkládají do plně automatických 
linek. V případě menších objemů produkce využí-
váme vyšší podíl lidské práce. U velkých objemů 
máme nasazené jen automaty a některé linky jsou 
osazeny koboty.

Kdo odebírá výrobky z linky?

Odběr z linky a balení je ruční. Nevyplatí se nám 
automatické řešení balení, protože naše projekty 

trvají od tří do šesti let. A při každé změně bychom 
museli linku složitě upravovat a univerzální řeše-
ní jsou hodně drahá. Na výrobní lince je digitální 
fronta. Po vyrobení a vyskládání palety automaticky 
vyjíždí paletový štítek. 

Finální produkci na paletách přebírá vysokozdviž-
ný vozík a manipulant přesouvá zboží buď rovnou 
na kamion, nebo do expedice. Celkově se držíme 
trendu, kdy manipulační operace jsou součástí 
standardního výrobního času. Proto máme materiál 
i fi nální produkci co nejblíže lince, což také snižuje 
nároky na skladování.

Obaly, tedy zejména KLT, si 
vyměňujete i se zákazníky?

KLT jsou v běhu se zákazníky i vnitřně. K odběrate-
lům, kteří mají automatickou linku, zasíláme ještě 
s trayem. Pak se to celé vrací k nám. V druhém 
rakovnickém závodě mají RFID na plastových bo-
xech, ale funguje to jen v rámci Valea.

Kolik kamionů odjíždí denně?

Průměrně sedmnáct za den, stejný počet přijíždí 
s materiálem. Přepravu si většinou nakupuje zá-
kazník, pokud se neposílá expresní doprava nebo 
nejede přes cross-dock. Potom většinou objedná-
váme my.

Automobilový průmysl patří 
k odvětvím, která nejvíce postihla 
karanténní opatření v souvislosti 
s covidem-19. Jak se s obdobím 
zastavení a znovunastartování 
automobilových linek vyrovnal 
váš závod?

Viděli jsme, že se něco děje, a výrobu jsme utlu-
movali postupně. Odvolávky jsme měli stále, a tak 
jsme po celou dobu hlavní fáze koronakrize jeli na 
minimálně padesát procent. Je pravda, že některé 
závody po republice byly zavřené i na měsíc. Naše 
výhoda spočívala v lokální diverzifi kaci, protože do-
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Hlavní téma

R
Koronakrize změnila svět k nepoznání 
a platí to také o e-shopech. Jarní prodeje 
vystřelily o stovky procent a letošní podíl 
e-commerce na maloobchodu by mohl do-
sáhnout 20 %. Jaké změny to přináší v lo-
gistice a které nové služby se objevují?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Rok 2020 je v důsledku koronavirové pandemie 
v mnohém jiný. Výrazně akcelerovalo například 
elektronické obchodování. Meziroční nárůsty 
prodejů přesahovaly v dubnu 40 % a v červnu se 
ustálily na 25 %. Podle odhadů Asociace pro elek-
tronickou komerci (APEK) bude celoroční růst činit 
přibližně 25 %, což vyjádřeno v obratech znamená 
o asi 15 miliard korun více, než se původně před-
pokládalo. „Extrémní výsledky, kterých e-commer-
ce retail dosáhl především v dubnu, se zřejmě opa-
kovat nebudou. Je ale zřejmé, že e-shopy prožívají 
a i v příštích měsících budou prožívat další velký 
skok v dosažených obratech a počtu objednávek,“ 
říká Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK.

Nezvykle ostré křivky růstu však přinášejí velké vý-
zvy v oblastech plánování a přípravy zásob. „Pro-
dejci musí kalkulovat s rizikem, že může opět dojít 
k narušení výroby či části dodavatelského řetězce. 

20 LE
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žijeme logistikou

Foto: Geis CZ

rozšiřuje nově získaný průmyslový park 
v rakouském Bruck an der Leitha!

Jeden z největších developerů 

Vy nesledujete naše webové stránky? 
Stačí se podívat na 
www.systemylogistiky.cz

Jednoduchá 

registrace i z mobilu!

3600

Jaký, to dávno víte, protože jsme o tom psali na našich 
webových stránkách už 28. července 2020.
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„Sklady pro nové zboží 
za stamiliony“

Nové logistické centrum v Senci s užitnou plo-
chou téměř 19 000 metrů čtverečních nám 
umožní navýšit skladové zásoby o zboží v hod-
notě téměř 300 milionů korun, které bude pro 
zákazníky k dispozici již v den objednání, a to 
zejména na Slovensku.

LUKÁŠ BAUDYŠ
ředitel logistiky

Alza

ODPOVĚĎ E-COMMERCE 
NA COVID−19: NOVÉ SKLADY, 
ALGORITMY A ZPŮSOBY DORUČOVÁNÍ
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Mýtný systém odhalil za pololetí 135 000 přestupků.
Více na www.systemylogistiky.cz.

Proto se nyní musí velmi dobře připravit, aby svým 
zákazníkům dokázali nabídnout dostatek zboží 
a současně se vyvarovali dalších rizik,“ míní Jan 
Vetyška. Jarní zkušenosti podle něj potvrdily, že 
právě fl exibilita a efektivita české e-commerce je 
na vysoké úrovni. Během nouzového stavu i spo-
třebitelé, kteří se dosud vyhýbali online nákupům, 
zjistili, že jde o spolehlivý způsob pořízení výrob-
ků. A to včetně těch nejzákladnějších, jako jsou 
potraviny či drogistické zboží. Krize navíc přispěla 
k tomu, že i váhající obchodníci, kteří dosud upřed-
nostňovali jen kamenné prodejny, rozeběhli svůj 
digitální prodej.

VÍCE OBJEDNÁVEK VE STEJNÝ DEN, 
VĚTŠÍ SKLAD
S novinkami přicházejí internetoví prodejci. Napří-
klad Alza chce letos před Vánoci doručit více ob-
jednávek ve stejný den. Firma proto na začátku 
září otevřela nové logistické centrum v Senci, což 
umožňuje držet blíže zákazníkům větší skladové 
zásoby 3500 druhů zboží s možností osobního 
vyzvednutí do 45 minut od objednání. Jde zejmé-
na o velké domácí spotřebiče, jako jsou lednice 
nebo pračky. Díky novému centru v Senci Alza 
navyšuje skladové zásoby zboží v hodnotě téměř 
300 milionů korun. „Společně s dalším rozšířením 
užitných ploch ve stávajících centrech ve Zdibech 
(+30 %) a Úžicích (+ 10 %) o více než 18 000 met-
rů čtverečních máme nyní dostatečné kapacity pro 
to, abychom v letošní sezoně mohli naše služby 
nabídnout o 20 % vyššímu počtu nakupujících,“ 
informoval Lukáš Baudyš, ředitel logistiky společ-
nosti Alza. Hlavní vánoční sezonu fi rma odstartuje 
s kapacitami skladů zvětšenými o 39 %, což tvoří 

téměř 42 000 nových metrů užitné plochy. Nové 
senecké centrum představuje téměř třetinu tohoto 
růstu. Ze Slovenska e-shop zásobuje také Moravu, 
Maďarsko a částečně i Rakousko. Firma rovněž 
posílila obsluhu jednotlivých regionů, zejména pro 
zavážení nadrozměrného zboží.

Novinky přicházejí také z oblasti 
doručování. Marketingový ředitel 
PPL CZ Milan Loidl upozorňuje, že 
není možné stále navyšovat počet 
dodávek na silnicích a je třeba 
konsolidovat zakázky s doručením na výdejní mís-
to. Jedním z řešení mohou být výdejní automaty. 
„V letošním roce fi rma PPL představila záměr mít 
pro sezonu 2021 minimálně tisíc výdejních auto-
matů. „Tím ale rozhodně nekončíme. Přesný počet 
nemáme stanoven a za několik let to budou násob-
ky tohoto čísla,“ upozorňuje Milan Loidl.

Jiné logistické fi rmy se více spoléhají na výdejní 
místa, často kamenné prodejny s rozmanitým 
sortimentem, kde lze odebrat zboží zakoupené 
v  e-shopech. Podle průzkumu společnosti GLS 
měla na jaře pětina z nich zcela zavřeno vlivem 
pandemie nového typu koronaviru. I přesto provo-
zovatelé vidí situaci poměrně optimisticky a další 
propady tržeb neočekávají, stojí v závěrech průzku-
mu mezi 150 kamennými prodejnami, jež jsou zá-
roveň výdejními místy pro různé přepravce. Výdejní 
místa balíkových přepravců profi tují především ze 
zvýšeného počtu příchozích zákazníků do prodejny 
– uvedly to čtyři z pěti kamenných prodejen. Dvě 
pětiny provozoven považují za výhodný dostatečný 
příjem z provozu výdejního místa pro konkrétního 
přepravce, jedna pětina vnímá jako výhodu mož-
nost výdělku za balíky přijímané k odeslání. Celých 
21 % zase jako hlavní přednost uvádí možnost ode-

sílat vlastní zboží se slevou. Provozovatelé výdej-
ních míst naopak neradi komunikují s nespokoje-
nými příjemci balíků (30 %). Necelá pětina pak za 
velkou nevýhodu považuje časovou náročnost na 
úkor vlastního prodeje, respektive vysokou zátěž 
před Vánoci.

CESTOU HODINOVÝCH SLOTŮ?
Podle Michala Menšíka, zakladatele společnosti 
DoDo, vede cesta k efektivitě v doručování zásilek 
z e-shopu přes takzvané hodinové sloty pro doru-
čení: „Jeden z trendů, který v DoDo vidíme, je, že 
čím dál více lidí vyžaduje doručení zboží pokud 
možno hned. Logistika tedy obecně zrychluje, což 
asi nikoho příliš nepřekvapí. Nejde ale jen o rych-
lost. Čím dál důležitější bude v logistice také přes-
nost a troufám si odhadovat, že doručování v kon-
krétních hodinových slotech již brzy nebude jen 
záležitostí rozvozu potravin z Košíku či Rohlíku.“

Podle Michala Menšíka není do-
ručování v hodinových slotech jen 
„zhýralostí“ stále náročnějších 
zákazníků e-commerce, ale logic-
kou potřebou, kterou ocení nejen 
příjemce zboží, nýbrž celé město. 
Firma DoDo tvrdí, že přesné sloty 

přinesou celkové zefektivnění logistiky a tím mini-
malizují negativní externality spojené s boomem in-
ternetové komerce. Podle studie Perfect Crowd (za-
davatel DoDo) vychází, že až 84 % zákazníků zvolí 
takový obchod, který je schopen jim doručit zboží 
rychleji, a 90 % zákazníků motivuje rychlé a kvalitní 
dodání k opakovanému nákupu v daném obchodě.

OBALY DESIGNOVANÉ PRO NÁVRAT
E-commerce charakterizuje velký objem reverzní 
logistiky. Připraveny na to musí být nejen logistic-
ké systémy, ale i obaly. „Pro e-shopy je důležité 
úspěšné doručení zboží v perfektním stavu. Může 
se ale stát, že zákazníkovi dojde nevhodné zboží, 
ať už je to kvůli velikosti například oblečení, nebo 
mu zboží přijde poškozené. Pro tyto účely máme 
obaly s dvojitým samolepicím proužkem. Jedná se 
o krabice a plastové obálky,“ vysvětluje Silvie Tö-
kölyová, specialistka marketingu společnosti Raja. 
Prodejce využije k zabalení jeden proužek, ten dru-
hý potom slouží k opětovnému uzavření krabice 
a zboží se vrátí ve stejném boxu zpět k obchodní-
kovi. Zákazník si tak nemusí lámat hlavu s tím, do 
čeho zboží zabalí.

INZERCE

rozšiřuje nově získaný průmyslový park 
v rakouském Bruck an der Leitha!

Jeden z největších developerů 

Vy nesledujete naše webové stránky? 
Stačí se podívat na 
www.systemylogistiky.cz

Jednoduchá 

registrace i z mobilu!

3600

Jaký, to dávno víte, protože jsme o tom psali na našich 
webových stránkách už 28. července 2020.
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„Množství přepravovaného 
zboží poroste“

Jak se technologie rozvíjejí, častěji se mluví o dronech, které by doručovaly 
zboží zákazníkům. Ovšem drony nejsou vždy každému příjemné. V oblasti e-com-
merce se můžeme setkávat s doručováním zboží do boxů, které jsou opatřeny 
PIN kódem, jenž zákazník nejčastěji obdrží na svůj mobilní telefon. Nákupy 
online stále rostou a tím bude růst i množství přepravovaného zboží.

SILVIE TÖKÖLYOVÁ
specialistka marketingu, Raja  

„CELÝCH 84 % ZÁKAZNÍKŮ 
ZVOLÍ OBCHOD, KTERÝ 

DORUČÍ ZBOŽÍ RYCHLEJI.“    

Hlavní téma

R
Koronakrize změnila svět k nepoznání 
a platí to také o e-shopech. Jarní prodeje 
vystřelily o stovky procent a letošní podíl 
e-commerce na maloobchodu by mohl do-
sáhnout 20 %. Jaké změny to přináší v lo-
gistice a které nové služby se objevují?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Rok 2020 je v důsledku koronavirové pandemie 
v mnohém jiný. Výrazně akcelerovalo například 
elektronické obchodování. Meziroční nárůsty 
prodejů přesahovaly v dubnu 40 % a v červnu se 
ustálily na 25 %. Podle odhadů Asociace pro elek-
tronickou komerci (APEK) bude celoroční růst činit 
přibližně 25 %, což vyjádřeno v obratech znamená 
o asi 15 miliard korun více, než se původně před-
pokládalo. „Extrémní výsledky, kterých e-commer-
ce retail dosáhl především v dubnu, se zřejmě opa-
kovat nebudou. Je ale zřejmé, že e-shopy prožívají 
a i v příštích měsících budou prožívat další velký 
skok v dosažených obratech a počtu objednávek,“ 
říká Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK.

Nezvykle ostré křivky růstu však přinášejí velké vý-
zvy v oblastech plánování a přípravy zásob. „Pro-
dejci musí kalkulovat s rizikem, že může opět dojít 
k narušení výroby či části dodavatelského řetězce. 
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žijeme logistikou
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„Sklady pro nové zboží 
za stamiliony“

Nové logistické centrum v Senci s užitnou plo-
chou téměř 19 000 metrů čtverečních nám 
umožní navýšit skladové zásoby o zboží v hod-
notě téměř 300 milionů korun, které bude pro 
zákazníky k dispozici již v den objednání, a to 
zejména na Slovensku.

LUKÁŠ BAUDYŠ
ředitel logistiky

Alza

ODPOVĚĎ E-COMMERCE 
NA COVID−19: NOVÉ SKLADY, 
ALGORITMY A ZPŮSOBY DORUČOVÁNÍ



Hlavní téma

Jak se připravujete 
na růst 

e-commerce vy?
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Dalším trendem v e-commerce je rozvoj přidruže-
ných služeb, například v oblasti instalací. Ty zpra-
vidla zajišťují specializované fi rmy, do segmentu 
však pronikají i logistické fi rmy. Příkladem může 
být Gebrüder Weiss. „Během září prošly všechny 
naše doručovací posádky praktickým školením 
montáží setů praček a sušiček, ale i školením na 
zvýšení bezpečné manipulace s velkou bílou tech-
nikou. Díky tomu můžeme rozšířit naše portfolio 
nabízených služeb a zároveň i úroveň jejich pro-
vedení,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a mar-
ketingu společnosti Gebrüder Weiss ČR. Posádky 
byly proškoleny pod odborným dohledem technika 
z LGshop.cz na montáže setu praček a sušiček na 

sebe pomocí spojovacího dílu nebo mezikusu s vý-
suvným šuplíkem. Díky tomu si každý člen posád-
ky mohl prakticky vyzkoušet celý postup montáže. 
Součástí školení byla i ukázka správné manipulace 
s bílou technikou včetně testu na 
těsnost přívodu vody a odpadní ha-
dice u pračky.

ALGORITMY NA STOPĚ 
NEEFEKTIVITY
V neposlední řadě se pracuje na stálé optimaliza-
ci skladových zásob. Podle zkušeností společnosti 
DHL Supply Chain se s pandemií koronaviru cel-
kově zvýšil počet objednávek, avšak zmenšila se 
velikost zásilek. Vlivem nového a rozmanitějšího 
sortimentu roste i počet skladových položek, který-
mi musí obchodník disponovat. Firma tak ve svých 

skladech nasazuje prediktivní a analytické softwa-
rové nástroje, které zjednodušují skladování.

„Krize způsobená pandemií onemocnění covid-19 
ukázala, že nepředvídatelné výkyvy objemu pro-
deje jednotlivých produktů mohou enormně za-
těžovat dodavatelské řetězce. Nejasné informa-
ce o skladových zásobách nebo chybné údaje 
o dostupnosti způsobují problémy, a v důsledku 
toho dochází k pozdnímu dodání zboží koncovým 
zákazníkům,“ vysvětluje Markus Voss, ředitel IT 
a provozní ředitel společnosti DHL Supply Chain. 
„Společně s našimi klienty, provozovateli interne-
tových obchodů a maloobchodními společnostmi 
pracujeme na algoritmech a nástrojích s větší odol-
ností vůči stresovým situacím a vyšší spolehlivostí, 
abychom dokázali lépe předpovídat výkyvy poptáv-
ky, optimalizovat využívání pracovních sil a přitom 
urychlovat toky zboží skladem a zkracovat objed-
nací cykly.“ Analytický nástroj IDEA tak díky svému 
algoritmu dokáže optimalizovat trasy při vychystá-
vání zboží ve skladě a spojovat objednávky. Podle 
DHL se díky prvním komerčním aplikacím zkrátila 
vzdálenost překonávaná zaměstnanci ve skladu až 
o 50 % a produktivita jednotlivých provozoven DHL 
vzrostla až o 30 %.

Vývoj v e-commerce je velmi rychlý 
a pandemie ještě více šlápla na 
pedál akcelerace. E-shopy i jejich 
dodavatelé urychlují zavádění dal-
ších novinek, což povede k tomu, 
že logistika online obchodů se 
bude více zkvalitňovat a dále tak 
posílí svůj potenciál pro růst.

 Na stohování, tedy ukládání  
přepravek na sebe,  
není potřebné víko 

 V prázdném stavu je možné  
přepravky zasunout do sebe
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INZERCE

„Doručení na adresu 
se stává prémiovou 

službou“

Hlavní výzvou pro doručování zásilek z e-shopů 
se stává kapacita. Je zřejmé, že dopravní in-
frastruktura nemůže pojmout každý rok 20 až 
30 % dodávek navíc. Řešením je konsolidace 
a doručování většího počtu zásilek na jedno 
výdejní místo. Doručení na adresu se pomalu, 
ale jistě stává prémiovou službou, za kterou si 
bude nutné připlatit.

MILAN LOIDL
marketingový 

ředitel
PPL CZ

„Hodinové sloty 
a dynamické nacenění“

Doručování v hodinových slotech obchodní-
kům umožňuje smysluplněji pracovat s cenou 
rozvozu. Rozvážka ve špičce je nákladově 
dražší, zatímco v méně exponovaných časech 
vyjde rozvoz levněji. Tato dysbalance může být 
s pomocí dynamického nacenění snadno pře-
nesena na zákazníka, což mimo jiné povede 
i k rovnoměrnějšímu rozložení poptávky do 
celého dne.

MICHAL MENŠÍK
zakladatel

DoDo

„OSTRÉ KŘIVKY RŮSTU 
PŘINÁŠEJÍ VELKÉ 

VÝZVY PŘI PLÁNOVÁNÍ 
A PŘÍPRAVĚ ZÁSOB.“
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Stanislav Břeň 
vám každý 
týden přináší 
novinky ze světa 
logistiky...

SLNEWS JE SOUČÁSTÍ 360° SVĚTA SYSTÉMŮ LOGISTIKY.

Načtěte QR kód 
a registrujte se 
pro pravidelné 
zasílání 
 newsletteru.

TOP ZPRÁVY

Každý týden se můžete těšit na výběr 
těch nejzásadnějších a nejzajímavějších 
zpráv uplynulých dní z logistiky. 

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST

SL News vás informuje o oborových 
akcích, které by neměly chybět ve 
vašich kalendářích. Kde jinde navázat 
důležité kontakty než na tuzemských či 
zahraničních konferencích a veletrzích?

ROZHOVOR

Systémy Logistiky pravidelně přinášejí 
setkání se zajímavými osobnostmi 
ze světa české i zahraniční logistiky. 
Nyní vám žádné z nich neunikne. Na 
rozhovor vás upozorníme v newsletteru 
a na našem webu si budete moci přečíst 
jeho plnou verzi.

SLDATA

Těšit se můžete na zajímavá či 
důležitá čísla z logistiky a dopravy. 
Monitorujeme také statistiky, které se 
týkají české i globální ekonomiky.

Registrujte se k odběru SL News na www.atozregistrace.cz/slnews.
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naše doručovací posádky praktickým školením 
montáží setů praček a sušiček, ale i školením na 
zvýšení bezpečné manipulace s velkou bílou tech-
nikou. Díky tomu můžeme rozšířit naše portfolio 
nabízených služeb a zároveň i úroveň jejich pro-
vedení,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a mar-
ketingu společnosti Gebrüder Weiss ČR. Posádky 
byly proškoleny pod odborným dohledem technika 
z LGshop.cz na montáže setu praček a sušiček na 

sebe pomocí spojovacího dílu nebo mezikusu s vý-
suvným šuplíkem. Díky tomu si každý člen posád-
ky mohl prakticky vyzkoušet celý postup montáže. 
Součástí školení byla i ukázka správné manipulace 
s bílou technikou včetně testu na 
těsnost přívodu vody a odpadní ha-
dice u pračky.
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V neposlední řadě se pracuje na stálé optimaliza-
ci skladových zásob. Podle zkušeností společnosti 
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kově zvýšil počet objednávek, avšak zmenšila se 
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vzrostla až o 30 %.
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Skladování

PPoptávka po automatizaci skladování a vychystá-
vání malých dílů sílí spolu s rostoucím tlakem na 
rychlost a přesnost vychystávání takového zboží. 
Je to trend, který lze vystopovat řadu let do minu-
losti. „Rok 2020 je v oblasti poptávek specifi cký 
v tom, že řada projektů, zejména v automotive, se 
pozastavila, a řada zajímavých projektů naopak 
vznikla u fi rem, které posilují své internetové ob-
chody. Vzhledem k tomu, že příprava podobných 
projektů může trvat roky, realizace v roce 2020 je 
nepravděpodobná, ale je to naděje do let budou-
cích,“ konstatuje Petr Švejnoha, obchodní ředitel 
společnosti STOW. Podobně situaci vnímá Marian 

SKLADOVÁNÍ MALÝCH DÍLŮ SE NESE 
VE ZNAMENÍ AUTOMATIZACE
V oblasti skladování malých dílů se stále více uplatňují např. automatizované vertikální 
systémy, vertikální karuselové sklady, miniloady atp. Jsou vhodné zejména pro sklado-
vání malých a středně velkých produktů. Poptávka po nich neustále roste, i když je znát, 
jak fi rmy potvrzují, že koronakrize celkový trh zpomalila.

Článek připravil Petr Neckař

Miniloady mají modulární konstrukci a velmi vysokou rychlost zaskladnění a vyskladnění.
FOTO: Jungheinrich (ČR)
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Gono, jednatel společnosti SSI Schäfer Systems In-
ternational, který uvádí: „Vidíme, že většina investic 
je pozastavena. Myslíme si však, že už ve čtvrtém 
čtvrtletí uvidíme oživení na trhu. Firmy budou nu-
ceny neustále investovat do skladových technologií 
z důvodu nedostatku pracovní síly na trhu.“

SYSTÉMY ZVYŠUJÍ PRODUKTIVITU
Základem při jakémkoliv navrhování nové logis-
tické technologie je důkladné plánování a výběr 
samotné techniky. A to platí v případě automatic-

kých systémů dvojnásob. „Jedná se o systémy, kte-
ré jsou vždy navrženy přímo na míru konkrétního 
zákazníka a provozu tak, aby ideálně obsluhovaly 
jeho procesy. Velmi důležité je tedy dbát na znalos-
ti partnera, jeho zkušenosti, reference a zázemí,“ 
konstatuje Martin Koudelka, vedoucí marketingu 
společnosti Jungheinrich (ČR). Jak vertikální výta-
hové systémy, tak samozřejmě i systémy miniload 
výrazně zvyšují kapacitu plochy pro skladování 
malých dílů, snižují chybovost a několikanásobně 
zvyšují produktivitu lidské práce, což je z dlouhodo-
bého hlediska hlavním požadavkem všech fi rem. 
„My v současnosti nepozorujeme nějaký výrazný 
výkyv v poptávce po automatických řešeních. Tyto 
instalace jsou většinou investice dlouhodobějšího 
charakteru, proto na ně krátkodobé výkyvy na trhu 
nemají takový vliv,“ uvádí Martin Koudelka.

CHYBY SE MOHOU KRUTĚ VYMSTÍT
Při plánování automatizovaných skladů je nutné 
věnovat maximální pozornost zadání. „Chyby se 

SKLADOVÁNÍ MALÝCH DÍLŮ
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Miniloady, které mohou také sloužit ke skladování malých 
dílů, dnes poskytují optimální výkonnost s relativně 
nízkou spotřebou elektrické energie. Je to díky instalaci 
vysokofrekvenčních kondenzátorů, které dokáží po krátkou 
dobu skladovat velké množství energie generované při 
brzdění a spouštění a následně ji využít při dalším pojezdu.

a vědí, kterým směrem upřít svoji pozornost, aby 
projekt dopadl podle očekávání,“ doporučuje Petr 
Švejnoha.

Pro skladování malých dílů jsou vhodné např. 
vertikální skladové věže. „Coby poloautomatické 
řešení představují pro fi rmy vstu-
penku do světa automatizace. Jsou 
cenově dostupné a nabízejí relativ-
ně krátkou návratnost investice. 
Oproti tomu miniload systémy jsou 
součástí plně automatizovaných 
řešení, při kterých je cena realiza-
ce v desítkách milionů korun. Není to pro všechny 
fi rmy,“ podotýká Marian Gono. Vertikální skladové 
věže doporučuje propojit se systémem WMS, který 
pomáhá urychlit a zpřesnit skladové operace.

Stroj lze doplnit např. laserovým ukazovátkem, kte-
ré světelným paprskem ukáže přesnou pozici na 
polici, kde je třeba materiál manipulovat. Důležité 
je každopádně vše předem přesně naplánovat. 

mohou krutě vymstít nejen fi nančně, ale i tím, že 
systém neposkytne výkony, které se od něj očeká-
vají. Automatizované systémy není snadné modifi -
kovat. Proto je potřeba komunikovat se specialisty, 
kteří dokáží spočítat všechny intralogistické toky 

„Vývoj směřuje 
k umělé inteligenci 

a autonomním 
strojům“

Předpokládáme, že se vývoj v oblasti sklado-
vání malých dílů bude i nadále ubírat směrem 
k umělé inteligenci a autonomním strojům, 
které si samy vyžádají třeba servisní zásah 
nebo objednají položky na základě toho, že 
jejich počet dosáhl kritické úrovně. Poslední 
inovace byly zaměřeny zejména na proaktivní 
servis a vzdálenou podporu, ale také na na-
vádění obsluhy. Automatizace skladování je 
trend a je zřejmé, že právě fi rmy, které včas 
zavedly automatizaci, mohly rychle a pružně 
reagovat na potřebu omezení počtu osob ve 
výrobě, zavedení směnného provozu nebo na 
potřebu dodržování sociálního odstupu.

BLANKA 
LEJSALOVÁ
specialistka 
marketingu

Kardex
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„Firmy by se určitě měly vyvarovat situace, kdy 
procesy, softwarová řešení, plánují až následně, 
tedy po nákupu hardwaru. Naplánovat například 
proces vychystávání s naváděním obsluhy vyžadu-
je komplexní přípravu. Pokud se řeší až následně, 
může se realizace celého projektu neúměrně pro-

dloužit,“ upozorňuje Blanka Lejsa-
lová, specialistka marketingu spo-
lečnosti Kardex. Automatizace se 
vždy navrhuje s velkým důrazem na 
charakter zboží, strategii a potřeby 
uživatele.

PODSTATNÉ ZRYCHLENÍ PRÁCE
Automatizace skladování malých dílů má bezpočet 
výhod oproti konvenčnímu stylu skladování, ať už 
se jedná o kapacitní využití stávajících prostorů 
ve skladech, zrychlení procesů vychystávání zboží 
nebo o významnou redukci chybovosti. „Začátek 
letošního roku byl z hlediska poptávek po automa-

„AKTUÁLNÍ TREND: 
PROPOJOVÁNÍ SYSTÉMŮ 

A VÝMĚNA DAT.“

Skladování

PPoptávka po automatizaci skladování a vychystá-
vání malých dílů sílí spolu s rostoucím tlakem na 
rychlost a přesnost vychystávání takového zboží. 
Je to trend, který lze vystopovat řadu let do minu-
losti. „Rok 2020 je v oblasti poptávek specifi cký 
v tom, že řada projektů, zejména v automotive, se 
pozastavila, a řada zajímavých projektů naopak 
vznikla u fi rem, které posilují své internetové ob-
chody. Vzhledem k tomu, že příprava podobných 
projektů může trvat roky, realizace v roce 2020 je 
nepravděpodobná, ale je to naděje do let budou-
cích,“ konstatuje Petr Švejnoha, obchodní ředitel 
společnosti STOW. Podobně situaci vnímá Marian 

SKLADOVÁNÍ MALÝCH DÍLŮ SE NESE 
VE ZNAMENÍ AUTOMATIZACE
V oblasti skladování malých dílů se stále více uplatňují např. automatizované vertikální 
systémy, vertikální karuselové sklady, miniloady atp. Jsou vhodné zejména pro sklado-
vání malých a středně velkých produktů. Poptávka po nich neustále roste, i když je znát, 
jak fi rmy potvrzují, že koronakrize celkový trh zpomalila.

Článek připravil Petr Neckař

Miniloady mají modulární konstrukci a velmi vysokou rychlost zaskladnění a vyskladnění.
FOTO: Jungheinrich (ČR)
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Gono, jednatel společnosti SSI Schäfer Systems In-
ternational, který uvádí: „Vidíme, že většina investic 
je pozastavena. Myslíme si však, že už ve čtvrtém 
čtvrtletí uvidíme oživení na trhu. Firmy budou nu-
ceny neustále investovat do skladových technologií 
z důvodu nedostatku pracovní síly na trhu.“

SYSTÉMY ZVYŠUJÍ PRODUKTIVITU
Základem při jakémkoliv navrhování nové logis-
tické technologie je důkladné plánování a výběr 
samotné techniky. A to platí v případě automatic-

kých systémů dvojnásob. „Jedná se o systémy, kte-
ré jsou vždy navrženy přímo na míru konkrétního 
zákazníka a provozu tak, aby ideálně obsluhovaly 
jeho procesy. Velmi důležité je tedy dbát na znalos-
ti partnera, jeho zkušenosti, reference a zázemí,“ 
konstatuje Martin Koudelka, vedoucí marketingu 
společnosti Jungheinrich (ČR). Jak vertikální výta-
hové systémy, tak samozřejmě i systémy miniload 
výrazně zvyšují kapacitu plochy pro skladování 
malých dílů, snižují chybovost a několikanásobně 
zvyšují produktivitu lidské práce, což je z dlouhodo-
bého hlediska hlavním požadavkem všech fi rem. 
„My v současnosti nepozorujeme nějaký výrazný 
výkyv v poptávce po automatických řešeních. Tyto 
instalace jsou většinou investice dlouhodobějšího 
charakteru, proto na ně krátkodobé výkyvy na trhu 
nemají takový vliv,“ uvádí Martin Koudelka.

CHYBY SE MOHOU KRUTĚ VYMSTÍT
Při plánování automatizovaných skladů je nutné 
věnovat maximální pozornost zadání. „Chyby se 
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nový stavební zákon, zamíří do sněmovny.
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tizaci pozitivně nastavený, a to nejen z oblasti auto-
motive průmyslu, ale také od menších a středních 
fi rem. Realizovali jsme několik instalací našich ver-
tikálních věží a otevřeli nová jednání. Bohužel nám 
v dalším úspěšném vývoji těchto projektů zabránil 
covid-19 a zákazníci z obav z toho, co bude dál, 
pozastavili veškeré investiční kroky. Věříme ale, že 
do konce roku se nám podaří některé projekty do-
táhnout do úspěšného konce,“ popisuje svou zku-
šenost Jan Novotný, manažer společnosti Dexion.

Jak doplňuje, už před koronou byl vidět rostoucí 
trend automatizace ve skladové logistice. Teď, po 
odeznění první vlny, v dané oblasti tato fi rma zazna-
menala další růst. Klade se více důrazu na to, aby 
zboží putovalo k obsluze, místo toho, aby to bylo 
naopak, tedy trend směřuje k využívání dopravníků 
nebo jiné autonomní technologie. „Nejdůležitější 
je, aby náš zákazník byl schopen co nejrychleji 
expedovat. Automatizace skladování malých dílů 
se tedy vyplatí tam, kde se dokáže uspořit velký 
podíl lidské práce, a tam, kde to nakonec pocítí 
zákazník, tedy v oblasti rychlosti zpracování jeho 
objednávky,“ konstatuje Jan Novotný.

Vertikální zakladače pro skladování využívají např. 
ve společnosti Ferring-Léčiva, kde na své produkty 
používají mnoho druhů obalů, řadu různých štít-
ků a příbalových letáků, přičemž jejich umístění 
právě ve zmíněných zakladačích se ukázalo jako 
koncepční řešení. Alternativou tohoto způsobu 
skladování by bylo chodit pro jednotlivé položky 
do skladu, což by bylo časově náročnější. Vertikál-

ní zakladače si měří výšku zakládaného materiálu 
umístěného na polici, na základě čehož je optima-
lizováno jeho konkrétní umístění v systému. Vše 
bylo nastaveno tak, aby se na daný prostor, kde 
zakladače stojí, vešlo požadované množství ma-
teriálu. Kdyby se zboží zaskladňovalo v klasických 
policových regálech, zabralo by podstatně více plo-
chy skladu. „Systém znamená významné zrychlení 
práce. Máme navíc dokonalý přehled o uskladně-
ných položkách. V jednom zakladači je osmatřicet 
polic, které operátor obsluhuje z jednoho místa. 
Nemusí tedy obcházet celý sklad a zboží hledat. 
Vychystání je díky tomu mnohem rychlejší,“ uvádí 
Jan Machulda, vedoucí skladu fi rmy Ferring-Léčiva.

INOVACE I V SEGMENTU MINILOADŮ
Velkou efektivitu do skladování malých dílů při-
nášejí už zmiňované miniloady. Ty jsou neustále 
inovovány. Jednou z inovací je nový systém mini-
load Jungheinrich STC 2B1A. Jde o modulární kon-
strukci, což umožňuje fl exibilní instalaci v různých 
skladech od výšek okolo pěti metrů až po 18 met-
rů. Zároveň se vyznačuje rychlostí až 6 m/s a opti-
málním zrychlením. Martin Koudelka k tomu říká: 
„I přes rekordní výkony zůstává nízká spotřeba 
elektrické energie – mimo jiné díky instalaci vy-
sokofrekvenčních kondenzátorů, které dokáží po 
krátkou dobu skladovat velké množství energie 
generované při brzdění a spouštění a následně ji 
využít při dalším pojezdu.“

„Základ: správná interpretace dat“

Kde neudělat při plánování automatizace skladování malých dílů chybu? Důle-
žité je sledovat data a správně je interpretovat, držet se hesla „v jednoduchosti 
je krása“, a především mít při rozhodování selský rozum a jistou míru sebere-
fl exe. Podstatné je také nebát se přizvat logistické experty, kteří za sebou mají 
mnohaleté zkušenosti, protože ty jsou nepřenositelné.

JAN NOVOTNÝ, manažer, Dexion

Pro skladování malých dílů jsou vhodné např. 
zakladače, tzv. skladové věže, díky kterým je možné 

na malé ploše skladovat velké množství produktů.
FOTO: Kardex



Tajemníkem KLM, který má 
na starosti organizaci a ko-
munikaci s členy, je jednatel 
Atoz Group Jeffrey Osterroth 
(jeffrey.osterroth@atoz.cz). 
Klub přijímá nové členy vždy 
jednou za půl roku.NNejvětší setkání logistiků v České republice s me-

zinárodní účastí je vždy slavnostní událostí. Tako-
vou akcí je kongres Eastlog, který se letos konal 
17. září. Při této příležitosti přibližně tři desítky 
členů Klubu logistických manažerů přijaly pozvání 
na VIP oběd. Účastnili se také přední přednášející 
tohoto ročníku kongresu – Sean A. Culey a Tomáš 
Sedláček.

Na úvod pronesl kratší řeč Jeffrey Osterroth, tajem-
ník klubu a generální ředitel Atoz Group. Účastníky 
přivítal, krátce zhodnotil uplynulé aktivity klubu, 
informoval o stavu „členstva“ a popřál příjemně 
strávené chvíle během kongresu, který do poslední 
chvíle čelil hrozbě zrušení z důvodu protikoronavi-
rových opatření.

Pak už následovala výtečná menu, hosté měli na 
výběr ze tří variant. Můžeme-li posloužit jedním 
číselným údajem, pak není bez zajímavosti, 
že 86 procent objednaných menu obsaho-
valo rump steak, konkrétně tedy telecí rump 
steak s glazovanou šalotkou, cuketovými špa-
getami, bramborovým koláčem a koňakovou 
omáčkou.

Příjemných devadesát minut strávili členové 
v hovoru o logistických tématech, ale samo-
zřejmě také o tom, jak osobně nebo ve fi rmách 
prožívali karanténu. Někdy to byly docela humor-
né příběhy. Například v nejmenované fi rmě podá-
vali každé ráno zaměstnancům malou „štamprli“ 
slivovice, tedy vedle roušek, rukavic, dezinfekcí či 
ochranných obleků si předepsali ještě dobrovolné 
profylaktické opatření proti šíření nákazy. Samo-
zřejmě zůstává pouze „v klubu“, o kterou fi rmu se 
jednalo. 

Můžeme jen informovat, že onemocnění covid-19 
se zatím neobjevilo u žádného z pracovníků, kteří 
zvýšení laťky prevence kvitovali s povděkem.

Klub logistických manažerů je společenská a dis-
kusní platforma, která sdružuje na sedm desítek 
ředitelů logistiky nebo jednatelů fi rem, a to na stra-
ně poskytovatelů i uživatelů logistických produktů 
a služeb. Téměř každý měsíc klub pořádá diskusní 
setkání nebo návštěvy v logistických provozech. 
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Dění v klubu…

DALŠÍ PROGRAM KLM
PÁTEK 9. ŘÍJNA:
sportovní setkání – snídaně plus zábava 
v Jungle Parku v Letňanech; mj. praktic-
ká ukázka alternativního využití skladu P3 
v pražských Letňanech

PÁTEK 6. LISTOPADU:
celodenní výlet do Českých Budějovic – ná-
vštěva místních skladů Budějovického Budva-
ru a Motoru Jikov

PÁTEK 27. LISTOPADU:
snídaně na tradičním místě v hotelu NH na 
Smíchově; téma – Inovace v logistice

Program platí, pokud dovolí epidemiologic-
ká situace.

Bohatý podzimní program Klubu logistických ma-
nažerů nastartoval kongres Eastlog, na který čle-
nové měli volný vstup. Součástí byl také VIP oběd.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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tizaci pozitivně nastavený, a to nejen z oblasti auto-
motive průmyslu, ale také od menších a středních 
fi rem. Realizovali jsme několik instalací našich ver-
tikálních věží a otevřeli nová jednání. Bohužel nám 
v dalším úspěšném vývoji těchto projektů zabránil 
covid-19 a zákazníci z obav z toho, co bude dál, 
pozastavili veškeré investiční kroky. Věříme ale, že 
do konce roku se nám podaří některé projekty do-
táhnout do úspěšného konce,“ popisuje svou zku-
šenost Jan Novotný, manažer společnosti Dexion.

Jak doplňuje, už před koronou byl vidět rostoucí 
trend automatizace ve skladové logistice. Teď, po 
odeznění první vlny, v dané oblasti tato fi rma zazna-
menala další růst. Klade se více důrazu na to, aby 
zboží putovalo k obsluze, místo toho, aby to bylo 
naopak, tedy trend směřuje k využívání dopravníků 
nebo jiné autonomní technologie. „Nejdůležitější 
je, aby náš zákazník byl schopen co nejrychleji 
expedovat. Automatizace skladování malých dílů 
se tedy vyplatí tam, kde se dokáže uspořit velký 
podíl lidské práce, a tam, kde to nakonec pocítí 
zákazník, tedy v oblasti rychlosti zpracování jeho 
objednávky,“ konstatuje Jan Novotný.

Vertikální zakladače pro skladování využívají např. 
ve společnosti Ferring-Léčiva, kde na své produkty 
používají mnoho druhů obalů, řadu různých štít-
ků a příbalových letáků, přičemž jejich umístění 
právě ve zmíněných zakladačích se ukázalo jako 
koncepční řešení. Alternativou tohoto způsobu 
skladování by bylo chodit pro jednotlivé položky 
do skladu, což by bylo časově náročnější. Vertikál-

ní zakladače si měří výšku zakládaného materiálu 
umístěného na polici, na základě čehož je optima-
lizováno jeho konkrétní umístění v systému. Vše 
bylo nastaveno tak, aby se na daný prostor, kde 
zakladače stojí, vešlo požadované množství ma-
teriálu. Kdyby se zboží zaskladňovalo v klasických 
policových regálech, zabralo by podstatně více plo-
chy skladu. „Systém znamená významné zrychlení 
práce. Máme navíc dokonalý přehled o uskladně-
ných položkách. V jednom zakladači je osmatřicet 
polic, které operátor obsluhuje z jednoho místa. 
Nemusí tedy obcházet celý sklad a zboží hledat. 
Vychystání je díky tomu mnohem rychlejší,“ uvádí 
Jan Machulda, vedoucí skladu fi rmy Ferring-Léčiva.

INOVACE I V SEGMENTU MINILOADŮ
Velkou efektivitu do skladování malých dílů při-
nášejí už zmiňované miniloady. Ty jsou neustále 
inovovány. Jednou z inovací je nový systém mini-
load Jungheinrich STC 2B1A. Jde o modulární kon-
strukci, což umožňuje fl exibilní instalaci v různých 
skladech od výšek okolo pěti metrů až po 18 met-
rů. Zároveň se vyznačuje rychlostí až 6 m/s a opti-
málním zrychlením. Martin Koudelka k tomu říká: 
„I přes rekordní výkony zůstává nízká spotřeba 
elektrické energie – mimo jiné díky instalaci vy-
sokofrekvenčních kondenzátorů, které dokáží po 
krátkou dobu skladovat velké množství energie 
generované při brzdění a spouštění a následně ji 
využít při dalším pojezdu.“

„Základ: správná interpretace dat“

Kde neudělat při plánování automatizace skladování malých dílů chybu? Důle-
žité je sledovat data a správně je interpretovat, držet se hesla „v jednoduchosti 
je krása“, a především mít při rozhodování selský rozum a jistou míru sebere-
fl exe. Podstatné je také nebát se přizvat logistické experty, kteří za sebou mají 
mnohaleté zkušenosti, protože ty jsou nepřenositelné.

JAN NOVOTNÝ, manažer, Dexion

Pro skladování malých dílů jsou vhodné např. 
zakladače, tzv. skladové věže, díky kterým je možné 

na malé ploše skladovat velké množství produktů.
FOTO: Kardex



Doprava

NNejčastějším požadavkem bývá v jednom dni na-
ložit a druhý den skládat. Samozřejmě záleží na 
vzdálenosti a urgenci zboží. „Najdou se ovšem 
i případy, kdy je třeba doručovat ve stejný den. 
Logisticky to je určitě náročnější, je třeba mít ne-
ustále volné auto pro okamžitou nakládku a je 
žádoucí, aby řidič měl již po pauze a mohl využít 
kompletní výkon,“ říká Vojtěch Dočkalík, branch 
manager společnosti Logex logistics. Doplňuje, že 

Přepravci zaznamenávají zájem o sjednávání přeprav s požadavkem doručení ve stejný 
den. Již dříve tento trend nastoupil v segmentu B2C, nyní se pozvolna, a rozhodně ne 
masivně, začíná v některých případech objevovat i v B2B. Někdy jde zkrátka o nutnost. 
Nároky na rychlost dodání rostou a stávají se důležitým faktorem při výběru obchodního 
partnera. Dlouhodobým trendem je, že práci dispečerů u kamionových přeprav postupně 
přebírají automatické systémy.

Článek připravil Petr Neckař

SILNÝ TLAK NA DORUČENÍ V TÝŽ 
DEN MŮŽE VÉST KE KOLIZI 
S EKONOMIKOU I EKOLOGIÍ

V posledních letech je v rámci celého supply chainu velký tlak na zkracování dodacích lhůt.
FOTO: Petr Neckař

It‘s a Linde. www.linde-mh.cz/bryle

PRO KAŽDOU
PRÁCI.

MÁME ŘEŠENÍ 

tento požadavek je čím dál častější ve vnitrostátní 
dopravě, při dopravách na stavbu nebo pro seg-
ment automotive, tedy zejména v případech, kdy 
je potřeba dodávky přepravit v režimu just-in-time. 
Často bývá požadavek na doručení ve stejný den 
u přeprav zboží podléhajícího rychlé zkáze, dále 
také u distributorů stavebnin, jde rovněž o denní 
rozvozy z distribučních skladů, kde je doručení ve 
stejný den takřka nutností.

Není tajemstvím, že doprava 
generuje značný objem emisí 
oxidů uhlíku a dusíku. Díky 
novým úsporným vozům se 
snižují provozní náklady nejen 
v oblasti pohonných hmot, ale 
například i plateb mýtného.

SILNÝ TLAK

20 LE
T

žijeme logistikou
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It‘s a Linde. Najděte ten správný vychystávací vozík, který vyhoví vašim potřebám.
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INZERCE

TREND: ZKRACOVÁNÍ DODACÍCH LHŮT
Obecně je v posledních letech v rámci celého supp-
ly chainu velký tlak na zkracování dodacích lhůt. 
„Tam, kde bylo před deseti lety běžné dodání do 
48 hodin, je dnes podle požadavků zákazníků na 
dodání 24 hodin a méně – a podobně se zkrátil po-
žadovaný čas dodání i na kratší vzdálenosti. Toto 
zkrácení bylo umožněno jednak digitálními platfor-
mami a jednak také většími možnostmi doprav-
ních a logistických fi rem, které se tímto směrem 
orientují,“ říká Petr Kozel, předseda představen-
stva společnosti VCHD Cargo. Dodává, že kontrak-
ty bývají pod vysokou smluvní pokutou a dopravní 
společnosti často ani nemohou optimálně vytěžo-
vat své kapacity. „Myslím, že by byla dobrá osvěta 
u zadavatelů přeprav v tom smyslu, že silný tlak na 
doručení v týž den může vést ke kolizi s ekonomi-
kou přeprav a současně s minimalizací negativního 
ekologického vlivu, který se v souvislosti s přepra-
vami stále více akcentuje,“ myslí si Petr Kozel.

Společnost Dachser Czech Republic vzhledem ke 
konsolidaci zásilek tak, aby fi rma naplno využila 

výhod sběrné služby a tyto výhody přenesla na své 
zákazníky, jednorázové zakázky s požadavkem na 
doručení ve stejný den sběrnou službou nereali-
zuje. „S požadavky na doručení ve stejný den se 
občas setkáváme při charterových přepravách, 

tedy celovozových přepravách či dokládkách, a do-
kážeme je realizovat. Většinou se jedná o urgentní 
přepravy, např. jde o chybějící materiál nebo ná-
hradní díly ve výrobním závodě,“ uvádí Jan Polter, 
obchodní ředitel společnosti Dachser Czech Re-
public. Doplňuje, že takové jednorázové přepravy 
jsou ale spojeny s vyššími náklady.

ZADÁVÁNÍ OFF-LINE NEBO ON-LINE
Podívejme se na samotné možnosti zadávání pře-
prav. V současné době už se možnosti objednávání 
přeprav dělí v podstatě jen na dvě základní katego-
rie – objednávání tzv. postaru, tedy off-line, a za-
dávání zakázek on-line. „Jen minimum zákazníků 
u nás objednává logistické služby a konkrétně pře-
pravy přes off-line objednávkový formulář. Většina 
menších a středně velkých zákazníků používá pro 
zadávání zakázek na přepravy naši on-line aplika-
ci,“ konstatuje Jan Polter. Zmíněná aplikace nabízí 
nástroje pro zadávání a řízení zakázek pro přepra-
vy a skladování. Poskytuje informace o všech pro-
cesech v celém dodavatelském řetězci, umožňuje 

„Jedna z chyb: pozdní 
zadání“

Jednou z chyb při objednávání přeprav je sjed-
návání přeprav v pozdním časovém limitu. 
Zákazník zašle objednávku pozdě, a z toho 
důvodu se již špatně reaguje v tak očekávané 
vysoké kvalitě a daných standardech. Důleži-
tá jsou samozřejmě i správná technická data, 
termíny a speciální režimy, zkrátka maximum 
informací, které někdy chybějí, a zjednodušily 
by obchodní případ.

VOJTĚCH DOČKALÍK
branch manager

Logex logistics



Doprava

promis mezi kvalitou a cenou. K nám se často vra-
cejí zákazníci po velmi negativních a nákladných 
zkušenostech, které se původně tvářily jako ce-
nově nejvýhodnější řešení,“ specifi kuje Petr Kozel 
a pokračuje: „Rád bych také upozornil na ne zcela 
efektivní taktiku velkých nadnárodních spedičních 
fi rem z posledních měsíců, která dříve nebyla to-
lik rozšířená. Tyto fi rmy začínají stále více využívat 
on-line platformy k tendrování i značně velkých 
zakázek. Bohužel tyto velké společnosti vypisují 

tendry pro celou svou síť a z hledis-
ka dopravce je pak značně složité 
vytvořit si představu o tom, jak velké 
objemy zákazník opravdu od dodava-
tele potřebuje.“ Jak doplňuje, uchá-
zející se dodavatel nemůže přesně 
odhadnout úplnost veškerých ná-
kladů, v rámci takového tendru není 
prostor pro komunikaci o zdánlivých 

detailech, které ale bývají zatíženy vysokými ná-
klady. „Pokud zadavatel použije tendr jen jako 
benchmark pro vytvoření dostatečného tlaku na 
stávajícího dodavatele přeprav, což je bohužel 
stále rozšířenější, srovnává nesrovnatelné a často 
nutí stávajícího dopravce do poskytování služeb 
za ceny, které jsou nereálné,“ popisuje Petr Kozel.

SMĚŘOVÁNÍ K JUST-IN-TIME
Co se z hlediska zadávání přeprav do budoucna 
změní? „Vše bude směřovat hlavně k on-line řeše-
ním. Můžeme si například představit, že za deset 
let budou již všechny objednávky z výroby, skladů 
a dovozového materiálu řídit počítače přes systém, 
který bude už automaticky vybraným partnerům 
zasílat přepravy k realizaci. Bude hlídat zásoby na 
skladě, vše bude on-line propojeno přímo s GPS 
auta a bude kompletně hlídán dojezd na vyklád-
ku,“ domnívá se Vojtěch Dočkalík. Dodává, že se 

sledování jednotlivých kroků i monitorování zásilek 
v reálném čase. Používají ji jak zákazníci, kteří ob-
jednávají přepravu pravidelně, tak i zákazníci, kteří 
realizují během roku jen několik objednávek. „Se 
zákazníky, kteří mají velký objem dat, pak použí-
váme pro zadávání objednávek zpravidla přenos 
dat přes EDI, které je v současné době podle nás 
nejefektivnějším způsobem pro práci s logistický-
mi daty,“ uvádí Jan Polter.

Každopádně trend v zadávání přeprav je jasný: pře-
sun smlouvání cen do on-line prostoru. „Firmy už 
nechtějí tolik využívat telefony a SMS zprávy jako 
kdysi. On-line smlouvání pomocí různých databází 
a platforem navíc zajišťuje archivaci konverzací, 
tím pádem mají dopravci krytí, pokud proti strana 
chce měnit podmínky takzvaně za 
jízdy,“ podotýká Andrej Lichnovský, 
marketing manager společnosti 
Trans.eu.

Podstatným údajem také je, aby do-
pravce věděl, jakou hodnotu má pře-
pravovaná zásilka, protože to má vliv 
na pojištění. „Často narážím na to, 
že dopravce vůbec nezná hodnotu zásilky. Řada 
dopravců má sjednané minimální pojistné částky, 
a tak se může stát, že jim v případě škody jejich 
pojištění nestačí,“ upozorňuje Michal Láznička, 
jednatel společnosti Ekonservis CZ.

BENCHMARKING JAKO TLAK 
NA DODAVATELE
Chybou v přepravách bývá podle Petra Kozla pře-
hnaná snaha ušetřit na dopravě doslova každou 
korunu. „Zadavatel by měl vždy hledat určitý kom-

Je pro vás doručení 
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důležité?
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bude čím dál více upouštět od skladových zásob 
a vše, co půjde, se bude řešit v režimu just-in-time. 
Lze očekávat rozvoj automatizace, logistika bude 
pomalu přecházet na řešení chytré Logistiky 4.0, 
na jejímž vývoji a uvádění do praxe se již výraz-
ně pracuje například v USA. Hlavní výhody tohoto 
systému budou podle slov Vojtěcha Dočkalíka spo-
čívat v úspoře času a fi nančních prostředků pro 
výrobní a obchodní společnosti.

Petr Družkovský, provozní ředitel společnosti 
Geis CZ, trend v objednávání potvrzuje: „Určitě 
ještě pokročí propojování IT systémů mezi zákaz-
níkem a logistickým providerem. Mnohem více 
objednávek bude u dopravce objednáno přímo 
v čase vzniku přepravní potřeby a dopravce je uvidí 
on-line ve svém systému.“

To, zda bude mít rozvoj automatizace vliv na snížení 
ceny přeprav, je otázkou. „V tomto období je velmi 
obtížné predikovat, jak se bude cena vyvíjet. Kaž-
dopádně čtvrtá revoluce v dopravě a nástup nových 
technologií mohou cenu za přepravu snížit, protože 
moderní nástroje, které digitalizují a automatizují 
procesy, nahrazují lidskou sílu, čímž mohou snížit 
cenu,“ říká Andrej Lichnovský. Zvláště dnes je však 
složité předvídat, jak se budou ceny vyvíjet.

„JEDNORÁZOVÉ 
PŘEPRAVY JSOU 

SPOJENY S VYŠŠÍMI 
NÁKLADY.“

„Elektronický přenos dat urychluje 
a zpřesňuje organizaci přepravy“

 Naprostá většina přeprav je dnes objednávána elektronicky. Nejčastější formou 
je odeslání dat k zásilkám do našeho IT systému. Někteří klienti využívají mož-
nost objednávání prostřednictvím naší webové aplikace pro odbavení zásilek. 
Díky elektronickému přenosu dat se urychluje a zpřesňuje organizace přepravy. 
Mezi nejčastější chyby při zadávání patří špatně uváděné parametry jednotli-
vých zásilek, jako je hmotnost a objem, které ovlivňují organizaci přepravy. 
Proto musíme tyto parametry pravidelně kontrolovat a korigovat.

PETR DRUŽKOVSKÝ
provozní ředitel

Geis CZ

„Výběr přepravce jen 
podle ceny může být 

dvojsečný“

Některé společnosti v rámci naší platformy 
tlačí cenu dolů a vybírají tu fi rmu, která jim 
provede přepravu za nejnižší cenu. To může být 
dvousečné, protože se dívají pouze na jeden 
faktor při výběru obchodního partnera. Nejen 
cena je důležitá, ale také rating společnosti, 
dále historie, rychlost a množství dalších uka-
zatelů, které je třeba zvážit.

ANDREJ 
LICHNOVSKÝ

marketing 
manager
Trans.eu

FOTO: FM Logistic
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REVITALIZACE PODLAHZNAČENÍ VENKOVNÍ

Doprava

promis mezi kvalitou a cenou. K nám se často vra-
cejí zákazníci po velmi negativních a nákladných 
zkušenostech, které se původně tvářily jako ce-
nově nejvýhodnější řešení,“ specifi kuje Petr Kozel 
a pokračuje: „Rád bych také upozornil na ne zcela 
efektivní taktiku velkých nadnárodních spedičních 
fi rem z posledních měsíců, která dříve nebyla to-
lik rozšířená. Tyto fi rmy začínají stále více využívat 
on-line platformy k tendrování i značně velkých 
zakázek. Bohužel tyto velké společnosti vypisují 

tendry pro celou svou síť a z hledis-
ka dopravce je pak značně složité 
vytvořit si představu o tom, jak velké 
objemy zákazník opravdu od dodava-
tele potřebuje.“ Jak doplňuje, uchá-
zející se dodavatel nemůže přesně 
odhadnout úplnost veškerých ná-
kladů, v rámci takového tendru není 
prostor pro komunikaci o zdánlivých 

detailech, které ale bývají zatíženy vysokými ná-
klady. „Pokud zadavatel použije tendr jen jako 
benchmark pro vytvoření dostatečného tlaku na 
stávajícího dodavatele přeprav, což je bohužel 
stále rozšířenější, srovnává nesrovnatelné a často 
nutí stávajícího dopravce do poskytování služeb 
za ceny, které jsou nereálné,“ popisuje Petr Kozel.

SMĚŘOVÁNÍ K JUST-IN-TIME
Co se z hlediska zadávání přeprav do budoucna 
změní? „Vše bude směřovat hlavně k on-line řeše-
ním. Můžeme si například představit, že za deset 
let budou již všechny objednávky z výroby, skladů 
a dovozového materiálu řídit počítače přes systém, 
který bude už automaticky vybraným partnerům 
zasílat přepravy k realizaci. Bude hlídat zásoby na 
skladě, vše bude on-line propojeno přímo s GPS 
auta a bude kompletně hlídán dojezd na vyklád-
ku,“ domnívá se Vojtěch Dočkalík. Dodává, že se 

sledování jednotlivých kroků i monitorování zásilek 
v reálném čase. Používají ji jak zákazníci, kteří ob-
jednávají přepravu pravidelně, tak i zákazníci, kteří 
realizují během roku jen několik objednávek. „Se 
zákazníky, kteří mají velký objem dat, pak použí-
váme pro zadávání objednávek zpravidla přenos 
dat přes EDI, které je v současné době podle nás 
nejefektivnějším způsobem pro práci s logistický-
mi daty,“ uvádí Jan Polter.

Každopádně trend v zadávání přeprav je jasný: pře-
sun smlouvání cen do on-line prostoru. „Firmy už 
nechtějí tolik využívat telefony a SMS zprávy jako 
kdysi. On-line smlouvání pomocí různých databází 
a platforem navíc zajišťuje archivaci konverzací, 
tím pádem mají dopravci krytí, pokud proti strana 
chce měnit podmínky takzvaně za 
jízdy,“ podotýká Andrej Lichnovský, 
marketing manager společnosti 
Trans.eu.

Podstatným údajem také je, aby do-
pravce věděl, jakou hodnotu má pře-
pravovaná zásilka, protože to má vliv 
na pojištění. „Často narážím na to, 
že dopravce vůbec nezná hodnotu zásilky. Řada 
dopravců má sjednané minimální pojistné částky, 
a tak se může stát, že jim v případě škody jejich 
pojištění nestačí,“ upozorňuje Michal Láznička, 
jednatel společnosti Ekonservis CZ.

BENCHMARKING JAKO TLAK 
NA DODAVATELE
Chybou v přepravách bývá podle Petra Kozla pře-
hnaná snaha ušetřit na dopravě doslova každou 
korunu. „Zadavatel by měl vždy hledat určitý kom-

Je pro vás doručení 
v den nakládky 

důležité?
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systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

bude čím dál více upouštět od skladových zásob 
a vše, co půjde, se bude řešit v režimu just-in-time. 
Lze očekávat rozvoj automatizace, logistika bude 
pomalu přecházet na řešení chytré Logistiky 4.0, 
na jejímž vývoji a uvádění do praxe se již výraz-
ně pracuje například v USA. Hlavní výhody tohoto 
systému budou podle slov Vojtěcha Dočkalíka spo-
čívat v úspoře času a fi nančních prostředků pro 
výrobní a obchodní společnosti.

Petr Družkovský, provozní ředitel společnosti 
Geis CZ, trend v objednávání potvrzuje: „Určitě 
ještě pokročí propojování IT systémů mezi zákaz-
níkem a logistickým providerem. Mnohem více 
objednávek bude u dopravce objednáno přímo 
v čase vzniku přepravní potřeby a dopravce je uvidí 
on-line ve svém systému.“

To, zda bude mít rozvoj automatizace vliv na snížení 
ceny přeprav, je otázkou. „V tomto období je velmi 
obtížné predikovat, jak se bude cena vyvíjet. Kaž-
dopádně čtvrtá revoluce v dopravě a nástup nových 
technologií mohou cenu za přepravu snížit, protože 
moderní nástroje, které digitalizují a automatizují 
procesy, nahrazují lidskou sílu, čímž mohou snížit 
cenu,“ říká Andrej Lichnovský. Zvláště dnes je však 
složité předvídat, jak se budou ceny vyvíjet.

„JEDNORÁZOVÉ 
PŘEPRAVY JSOU 

SPOJENY S VYŠŠÍMI 
NÁKLADY.“

„Elektronický přenos dat urychluje 
a zpřesňuje organizaci přepravy“

 Naprostá většina přeprav je dnes objednávána elektronicky. Nejčastější formou 
je odeslání dat k zásilkám do našeho IT systému. Někteří klienti využívají mož-
nost objednávání prostřednictvím naší webové aplikace pro odbavení zásilek. 
Díky elektronickému přenosu dat se urychluje a zpřesňuje organizace přepravy. 
Mezi nejčastější chyby při zadávání patří špatně uváděné parametry jednotli-
vých zásilek, jako je hmotnost a objem, které ovlivňují organizaci přepravy. 
Proto musíme tyto parametry pravidelně kontrolovat a korigovat.

PETR DRUŽKOVSKÝ
provozní ředitel

Geis CZ

„Výběr přepravce jen 
podle ceny může být 

dvojsečný“

Některé společnosti v rámci naší platformy 
tlačí cenu dolů a vybírají tu fi rmu, která jim 
provede přepravu za nejnižší cenu. To může být 
dvousečné, protože se dívají pouze na jeden 
faktor při výběru obchodního partnera. Nejen 
cena je důležitá, ale také rating společnosti, 
dále historie, rychlost a množství dalších uka-
zatelů, které je třeba zvážit.

ANDREJ 
LICHNOVSKÝ

marketing 
manager
Trans.eu
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vysvětluje Tomáš Kormaňák, produktový manažer 
Lokia WMS ve společnosti Grit. A dodává: „Klíčové 
je také přijetí skladového systému uživateli, kteří by 
měli pochopit, že systém jim pomůže odvádět jejich 
práci kvalitněji.“ Pro dosažení očekávaných přínosů 
je podstatný rovněž soulad s dalšími informačními 
systémy zákazníka, aby nedocházelo ke zbytečným 
prostojům nebo neefektivnímu přepisování dat.

„Je důležité, aby byl systém navržen a vyvinut jako 
plnohodnotný warehouse management system, 
nikoliv jako přívěšek či rozšíření funkcionality 
účetního systému. A to především z pohledu ergo-
nomie, provázanosti procesů a podpory moderních 
technologií a automatizace,“ vyjmenovává Luboš 
Doležal, vedoucí obchodního oddělení společnosti 
Kodys. Velkou výhodu podle něj mají globální ře-
šení, která zahrnují připravené varianty paramet-
rizovatelných procesů refl ektujících na požadavky 
stovek až tisíců zákazníků z různých odvětví. Aby 
takový systém nebyl ekonomicky nevýhodný, řeší 
se vše modulárním přístupem a fi rma si díky tomu 
nemusí kupovat veškerou funkcionalitu systému. 
Platí jen za moduly, které následně může rozšiřo-
vat přikupováním licenčních klíčů. „Zákazník by si 
v případě logistických řešení neměl kupovat pro-
gramátory, kteří mu vyvinou, co si vymyslí, nebo 
nedodělek vyvinutý pro jednoho až dva zákazníky, 
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SSpecializovaný skladový systém (známý pod zkrat-
kou WMS neboli warehouse management system) 
musí zohledňovat specifi cké podmínky daného 
skladu a konkrétní potřeby či požadavky fi rmy, 
která jej provozuje. I v tomto případě platí, že jen 
technologické „vychytávky“ nejsou pro úspěšné 
fungování systému samospásné.

S OHLEDEM NA POŽADAVKY 
ŘÍZENÉHO SKLADOVÁNÍ
Každý logistický systém má tři základní „dimenze“: 
technologickou, procesní a informační. „Čím větší 
je jejich soulad, tím lepších výkonových paramet-
rů celku lze obvykle dosáhnout, a naopak. Proto 
by před zavedením WMS mělo vždy dojít k vyhod-
nocení technologické i procesní dimenze skladu 
a jejich případné revizi tak, aby lépe odpovídaly 
požadavkům řízeného skladování, resp. minimali-
zovaly požadavky na nestandardní chování WMS,“ 
poznamenává Josef Černý, WMS konzultant a pro-
jektový manažer ve společnosti ICZ.

Základní podmínkou pro efektivní využití WMS je 
kvalitní návrh procesů, který zohledňuje veškerá 
specifi ka daného provozu a sortimentu fi rmy, jak 

WMS: TECHNOLOGIE 
A PROCESY V ROVNOVÁZE

Řízený sklad většinou přináší 
úsporu provozních kapacit. 
To znamená například nižší 
pojezd manipulační techniky, 
což pak souvisí s nižšími 
náklady na energie. Vytříbené 
fungování WMS tak má 
i environmentální souvislosti.

Článek připravil David Čapek

„Průběžné testování 
funkčnosti“

Z pohledu logistiky je podstatné mít nastavený 
customising (nastavení parametrů v systému) 
v souladu s procesy, které máme zavedené, 
a to v poměru 1:1. Každá odchylka a chybový 
stav by byl velkým rizikem v následné návaz-
nosti procesu naskladnění–skladování–vy-
skladnění. I proto při každé dílčí úpravě WMS 
systému je potřeba vše otestovat a ujistit se, 
že i po takové změně je vše funkční a připrave-
né k práci tak, jak má být.

JURAJ BENDÍK
vedoucí logistiky

Kaufl and Česká republika

Nasazení systému pro řízení skladu je 
zvlášť v případě větších logistických 
provozů již téměř nezbytností. Nejde 
jen o výběr „správného“ řešení, ale 
i zajištění kvalitního fungování systé-
mu a maximalizaci přínosů v souladu 
s očekávanými cíli jeho implementace 
a následného ostrého provozu. Jak toho 
reálně dosáhnout?

www.dachser.cz
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Používáte systém 
řízeného skladu? 

V čem jsou jeho 
silné stránky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

ale měl by dostat balík know-how, jak řídit skladové 
procesy, přetavený do podoby komplexního systé-
mu přizpůsobeného specifi kům daného skladu,“ 
doplňuje Luboš Doležal.

PŘÍLEŽITOST I PRO MALÉ
Za jakých okolností a podmínek se specializované 
WMS řešení „vyplatí“ i pro menší podniky? Jak mo-
hou tyto fi rmy kvalifi kovaně dospět k přesvědčení, 
že by se jim takový specializovaný systém hodil 
a byl zřejmým přínosem?

Donedávna byly WMS prakticky výhradně velké 
robustní systémy, s jejichž implementací se pojila 
i značná investice. Čas však pokročil a v dnešní 
době mají i menší společnosti šanci dosáhnout 
na plnohodnotný WMS za příznivou cenu. „Proč 
se tak nyní děje, vidím ve dvou přístupech, a to 
že se i skladové systémy nabízejí jako cloudová 
řešení a také se upustilo od jednolitých systémů, 
které musely obsahovat vše. Dnes si můžete WMS 
seskládat, nakonfi gurovat a průběžně upravovat – 
což samozřejmě ovlivňuje cenu,“ poukazuje Tomáš 
Kormaňák.

Menší společnosti nezřídka fungují „papírově“, 
tedy sklad nemají nijak řízený, ty pokročilejší vy-
užívají případně nějaký systém pro jednoduchou 
skladovou evidenci, který však začne časem ne-
dostačovat. „Signálů pro přechod na WMS je poté 
spousta: může to být například hromadění papíru 
ve skladu, ztráty papírových objednávek – tedy ne-
pořádek, zdlouhavá práce s ručním přepisováním 
dat do ERP, chybující skladníci, chybějící přehled 
o poloze zboží, stav zboží na skladu a v účetnictví, 
který nesouhlasí, a v neposlední řadě také zdlouha-
vá expedice, časté reklamace a zákaznická nespo-
kojenost,“ vypočítává Tomáš Kormaňák. S těmito 
signály se lze u fi rem setkat často – a jde o přesně 
ten okamžik, kdy i menší fi rma, jež roste, začíná cítit 
nepohodu ve skladu a přechází na WMS.

„Každý skladový provoz, na kterém závisí hlavní 
podnikání daného subjektu, je vhodným kandidá-

tem pro zavedení WMS,“ konstatuje Josef Černý. 
Vždy je ale zapotřebí počítat s tím, že náklady na 
zavedení WMS závisejí jak na „velikosti“ skladu (po-
čet licencí), tak na jeho „složitosti“ (funkcionalita 
a rozsah případné kustomizace), a procesy u „men-
ších“ skladů se tak snažit co nejvíce standardizo-
vat, tj. přizpůsobit možnostem zvoleného WMS.

Jedním z pomocných kritérií, zda WMS nasadit 
nebo nikoliv, je počet skladníků, kteří v daném 
skladě v jeden okamžik manipulují se zbožím. „Pro 
sklady s jedním či dvěma skladníky je obvykle sku-
tečný WMS systém zbytečný a bohatě postačuje 
jednoduché cloudové řešení připomínající základ 
řízeného skladu, případně modul ERP systému 
zahrnující práci s mobilními terminály na příjmu 
a výdeji,“ podotýká Luboš Doležal. Dalším význam-
ným faktorem pak je složitost logistických procesů 
a skutečnost, jak kritický je chod skladu a jeho op-
timalizace pro hospodářský výsledek fi rmy.

„Časová investice se vyplatí“

 Zásadní je, aby WMS podporoval sklad a nebylo tomu obráceně – aby se sklad 
„pasoval“ na možnosti WMS. Pokud je tomu tak, že WMS umožňuje řízení 
efektivních logistických procesů, pak je to skutečně nástroj, který vás posune 
dopředu. To se samozřejmě nestane jen tak… Je nutné při výběru skladového 
systému investovat mnoho času na to, abyste jasně popsali současný stav lo-
gistiky a zároveň jasně věděli, co od nového WMS očekáváte. Tím eliminujete 
překvapení, že i po implementaci nového WMS se procesy nevyvíjejí, jak si před-
stavujete. Poté je nutné investovat další čas a prostředky k různým úpravám.

ONDŘEJ ZÍKA
vedoucí logistiky

Globus ČR

INZERCE

www.dachser.cz

DACHSER Contract Logistics

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME 
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST

240x115mm_budoucnost.indd   1 4.6.2019   9:34:24

Informační technologie

vysvětluje Tomáš Kormaňák, produktový manažer 
Lokia WMS ve společnosti Grit. A dodává: „Klíčové 
je také přijetí skladového systému uživateli, kteří by 
měli pochopit, že systém jim pomůže odvádět jejich 
práci kvalitněji.“ Pro dosažení očekávaných přínosů 
je podstatný rovněž soulad s dalšími informačními 
systémy zákazníka, aby nedocházelo ke zbytečným 
prostojům nebo neefektivnímu přepisování dat.

„Je důležité, aby byl systém navržen a vyvinut jako 
plnohodnotný warehouse management system, 
nikoliv jako přívěšek či rozšíření funkcionality 
účetního systému. A to především z pohledu ergo-
nomie, provázanosti procesů a podpory moderních 
technologií a automatizace,“ vyjmenovává Luboš 
Doležal, vedoucí obchodního oddělení společnosti 
Kodys. Velkou výhodu podle něj mají globální ře-
šení, která zahrnují připravené varianty paramet-
rizovatelných procesů refl ektujících na požadavky 
stovek až tisíců zákazníků z různých odvětví. Aby 
takový systém nebyl ekonomicky nevýhodný, řeší 
se vše modulárním přístupem a fi rma si díky tomu 
nemusí kupovat veškerou funkcionalitu systému. 
Platí jen za moduly, které následně může rozšiřo-
vat přikupováním licenčních klíčů. „Zákazník by si 
v případě logistických řešení neměl kupovat pro-
gramátory, kteří mu vyvinou, co si vymyslí, nebo 
nedodělek vyvinutý pro jednoho až dva zákazníky, 

FOTO: Kodys

SSpecializovaný skladový systém (známý pod zkrat-
kou WMS neboli warehouse management system) 
musí zohledňovat specifi cké podmínky daného 
skladu a konkrétní potřeby či požadavky fi rmy, 
která jej provozuje. I v tomto případě platí, že jen 
technologické „vychytávky“ nejsou pro úspěšné 
fungování systému samospásné.

S OHLEDEM NA POŽADAVKY 
ŘÍZENÉHO SKLADOVÁNÍ
Každý logistický systém má tři základní „dimenze“: 
technologickou, procesní a informační. „Čím větší 
je jejich soulad, tím lepších výkonových paramet-
rů celku lze obvykle dosáhnout, a naopak. Proto 
by před zavedením WMS mělo vždy dojít k vyhod-
nocení technologické i procesní dimenze skladu 
a jejich případné revizi tak, aby lépe odpovídaly 
požadavkům řízeného skladování, resp. minimali-
zovaly požadavky na nestandardní chování WMS,“ 
poznamenává Josef Černý, WMS konzultant a pro-
jektový manažer ve společnosti ICZ.

Základní podmínkou pro efektivní využití WMS je 
kvalitní návrh procesů, který zohledňuje veškerá 
specifi ka daného provozu a sortimentu fi rmy, jak 

WMS: TECHNOLOGIE 
A PROCESY V ROVNOVÁZE

Řízený sklad většinou přináší 
úsporu provozních kapacit. 
To znamená například nižší 
pojezd manipulační techniky, 
což pak souvisí s nižšími 
náklady na energie. Vytříbené 
fungování WMS tak má 
i environmentální souvislosti.

Článek připravil David Čapek

„Průběžné testování 
funkčnosti“

Z pohledu logistiky je podstatné mít nastavený 
customising (nastavení parametrů v systému) 
v souladu s procesy, které máme zavedené, 
a to v poměru 1:1. Každá odchylka a chybový 
stav by byl velkým rizikem v následné návaz-
nosti procesu naskladnění–skladování–vy-
skladnění. I proto při každé dílčí úpravě WMS 
systému je potřeba vše otestovat a ujistit se, 
že i po takové změně je vše funkční a připrave-
né k práci tak, jak má být.

JURAJ BENDÍK
vedoucí logistiky

Kaufl and Česká republika

Nasazení systému pro řízení skladu je 
zvlášť v případě větších logistických 
provozů již téměř nezbytností. Nejde 
jen o výběr „správného“ řešení, ale 
i zajištění kvalitního fungování systé-
mu a maximalizaci přínosů v souladu 
s očekávanými cíli jeho implementace 
a následného ostrého provozu. Jak toho 
reálně dosáhnout?

www.dachser.cz

DACHSER Contract Logistics

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME 
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST

240x115mm_budoucnost.indd   1 4.6.2019   9:34:24



Informační technologie

doucí logistiky Globusu ČR Ondřej Zíka. Vypínač 
světel je pak přes internet řízen kamerovým systé-
mem, kdy kamera ve tmě zjistí pohyb a dá pokyn 
vypínači, aby rozsvítil, další pokyn automatickým 
dveřím, které se otevřou, další pokyn SMS bráně, 
aby o tom někoho informoval. „Možnosti jsou dnes 
prakticky neomezené,“ míní Ondřej Zíka.

Reálně se IoT využívá u mani-
pulační techniky a automati-
začních prvků, případně u mo-
bilních terminálů a tiskáren, 
jak potvrzuje Luboš Doležal, 
vedoucí obchodního oddělení 
ve společnosti Kodys. „Internet 
věcí dokáže výrazně zjedno-

dušit sledování stavu dané techniky, usnadňuje 
maximalizaci využití a minimalizuje její případné 
poruchy a odstávky. Další oblastí jsou autonom-
ní robotické vozíky AMR a systémy pro lokalizaci 
v reálném čase,“ vyjmenovává Luboš Doležal. IoT 
může pomoci i při sledování dodržení odpovídají-
cích teplotních rozsahů v rámci skladování a do-
pravy u zboží vyžadujícího chladné prostředí.

Řešení založená na využití internetu věcí přesto 
na výraznější uplatnění dosud čekají. „Zejména 
v segmentu malých a středních fi rem (SMB), kde 
společnosti často nevyužívají ani čtečky čárových 
kódů, je IoT stále spíše hudbou budoucnosti,“ 
podotýká Tomáš Kormaňák, produktový manažer 
Lokia WMS ve společnosti Grit. Příklad praktického 
využití internetu věcí představuje třeba nositelná 
elektronika (wearables), hlídající v logistických pro-
vozech bezpečnost práce a zajišťující, že skladník 
není v uličce současně s VNA vozíkem, nebo stroje, 
jež samy upozorňují na nutnost servisu. Předpokla-
dem pro úspěšné nasazení IoT pak je dobře spo-

VV moderních skladových provozech se již vysky-
tují „chytré věci“, jež spolu dokážou komunikovat 
a vzájemně ovlivňovat své chování za určitým cí-
lem. „Typickou chytrou věcí je technické zařízení, 
které vykonává nějakou manipulaci, tzv. aktivní pr-
vek logistického systému, vozík, manipulátor apod. 
Může se však jednat také o předmět manipulace, 
tzv. pasivní prvek logistického 
systému, paletu či přepravku,“ 
objasňuje Josef Černý, WMS 
konzultant a projektový mana-
žer ve společnosti ICZ. Předpo-
kladem pro realizaci principů IoT 
je tedy „chytrost“ těchto věcí, tj. 
schopnost poskytovat, přijímat 
a zpracovávat nějakou infor-
maci od svého okolí, a také existence vhodného 
komunikačního prostředí. V takovém prostředí si 
pak chytrá přepravka může sama „nastavovat“ 
nejvhodnější trasu své přepravy do cíle, chytrý vo-
zík na základě své aktuální polohy sám „vybírat“ 
nejvhodnější práci, samozřejmě vždy s ohledem na 
optimální chování celku.

NEJASNÉ HRANICE, ALE VELKÉ MOŽNOSTI
Hranice mezi tím, co lze považovat za internet věcí 
a co ne, nemusí být úplně jasná. „Obecně se za IoT 
považují jakákoli zařízení, která jsou online a ko-
operují samostatně s dalšími takovými věcmi, tedy 
set zařízení, jež pracují podle svojí logiky, případně 
podle online pokynů správce. Jako příklad mohu 
uvést třeba obyčejný nástěnný vypínač na svět-
la. Takový vypínač je možné koupit s připojením, 
potom má tento vypínač IP adresu a je možné jej 
ovládat přes síť (internet) nebo ho může ovládat 
jiné zařízení k tomu nastavené,“ vysvětluje ve-

„ŘEŠENÍ ZALOŽENÁ 
NA INTERNETU VĚCÍ DOSUD 

ČEKAJÍ NA VÝRAZNĚJŠÍ 
UPLATNĚNÍ.“

Internet věcí (IoT) je pojem zahrnující 
širokou škálu „inteligentních“ zařízení 
a jejich vzájemnou konektivitu. Rozsáhlé 
možnosti využití IoT se nabízejí i ve skla-
dové logistice.

Článek připravil David Čapek

„Aktivní i pasivní 
prvky“

Typickou chytrou věcí je technické zaříze-
ní, které vykonává nějakou manipulaci, tedy 
aktivní prvek logistického systému, vozík, 
manipulátor apod. Může se však jednat také 
o předmět manipulace, takzvaný pasivní prvek 
logistického systému, paletu či přepravku.

JOSEF ČERNÝ
WMS konzultant a projektový manažer
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Plánujete ve 
skladu využívat 

internet věcí?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

čítaná návratnost a důsledná konfi gurace spolu-
pracujícího softwaru, který data z IoT vyhodnocuje.

BARIÉRY I PŘÍLEŽITOSTI
Pokročilé technologie ve sféře IT pro efektivní 
fungování skladů jsou úzce provázané, ať již jde 
o fenomény jako internet věcí, big data, umělá in-

teligence nebo rozšířená realita. „Už nyní se začí-
ná používat nenásilná forma robotizace v podobě 
samojízdných robotických regálů a přepravníků. 
Jejich rozšíření zatím brání náklady na provoz jed-
noho robota, které v našich podmínkách narážejí 
na stále příliš nízkou cenu lidské práce, nicméně 
tato bariéra se bude stále zmenšovat,“ vysvětluje 
Luboš Doležal. Dalším trendem je využití velkých 
dat pro optimalizaci dodavatelského řetězce nebo 
blockchainu umožňujícího spolehlivou a nezfal-
šovatelnou dosledovatelnost konkrétního kusu 
produktu a jeho historie. Rozšířená realita fi rmám 
může pomoci se simulací plánovaných změn v roz-
ložení logistických toků. Luboš Doležal dodává: 
„Využít toho můžeme například před rozhodnutím 
o zásadních investicích, které představuje vybu-
dování třídicích tratí a dopravníkových systémů 

napříč skladovým provozem. Celý projekt změny 
si připravíme, nasimulujeme a odhadneme, jaké 
přínosy budou.“

Stále silnějším trendem je kromě automatizace 
rovněž vytěžování obchodních dat pro kvalitnější 
plánování odbytu a s tím související optimaliza-
ce skladových zásob. Pokud jde o procesy, které 
budou muset i nadále dělat lidé, bude se výrazně 
posouvat uživatelská zkušenost, aby byla práce 
co nejjednodušší, nejefektivnější a nejpříjemnější. 
„Sbíraná data a umělá inteligence také ovlivní způ-
sob online prodeje, například pomocí proaktivních 
nabídek vytvořených na míru podle dat o uživateli 
a obecně dalších dostupných dat, třeba o aktuál-
ním počasí,“ uzavírá Tomáš Kormaňák.
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Informační technologie

doucí logistiky Globusu ČR Ondřej Zíka. Vypínač 
světel je pak přes internet řízen kamerovým systé-
mem, kdy kamera ve tmě zjistí pohyb a dá pokyn 
vypínači, aby rozsvítil, další pokyn automatickým 
dveřím, které se otevřou, další pokyn SMS bráně, 
aby o tom někoho informoval. „Možnosti jsou dnes 
prakticky neomezené,“ míní Ondřej Zíka.

Reálně se IoT využívá u mani-
pulační techniky a automati-
začních prvků, případně u mo-
bilních terminálů a tiskáren, 
jak potvrzuje Luboš Doležal, 
vedoucí obchodního oddělení 
ve společnosti Kodys. „Internet 
věcí dokáže výrazně zjedno-

dušit sledování stavu dané techniky, usnadňuje 
maximalizaci využití a minimalizuje její případné 
poruchy a odstávky. Další oblastí jsou autonom-
ní robotické vozíky AMR a systémy pro lokalizaci 
v reálném čase,“ vyjmenovává Luboš Doležal. IoT 
může pomoci i při sledování dodržení odpovídají-
cích teplotních rozsahů v rámci skladování a do-
pravy u zboží vyžadujícího chladné prostředí.

Řešení založená na využití internetu věcí přesto 
na výraznější uplatnění dosud čekají. „Zejména 
v segmentu malých a středních fi rem (SMB), kde 
společnosti často nevyužívají ani čtečky čárových 
kódů, je IoT stále spíše hudbou budoucnosti,“ 
podotýká Tomáš Kormaňák, produktový manažer 
Lokia WMS ve společnosti Grit. Příklad praktického 
využití internetu věcí představuje třeba nositelná 
elektronika (wearables), hlídající v logistických pro-
vozech bezpečnost práce a zajišťující, že skladník 
není v uličce současně s VNA vozíkem, nebo stroje, 
jež samy upozorňují na nutnost servisu. Předpokla-
dem pro úspěšné nasazení IoT pak je dobře spo-

VV moderních skladových provozech se již vysky-
tují „chytré věci“, jež spolu dokážou komunikovat 
a vzájemně ovlivňovat své chování za určitým cí-
lem. „Typickou chytrou věcí je technické zařízení, 
které vykonává nějakou manipulaci, tzv. aktivní pr-
vek logistického systému, vozík, manipulátor apod. 
Může se však jednat také o předmět manipulace, 
tzv. pasivní prvek logistického 
systému, paletu či přepravku,“ 
objasňuje Josef Černý, WMS 
konzultant a projektový mana-
žer ve společnosti ICZ. Předpo-
kladem pro realizaci principů IoT 
je tedy „chytrost“ těchto věcí, tj. 
schopnost poskytovat, přijímat 
a zpracovávat nějakou infor-
maci od svého okolí, a také existence vhodného 
komunikačního prostředí. V takovém prostředí si 
pak chytrá přepravka může sama „nastavovat“ 
nejvhodnější trasu své přepravy do cíle, chytrý vo-
zík na základě své aktuální polohy sám „vybírat“ 
nejvhodnější práci, samozřejmě vždy s ohledem na 
optimální chování celku.

NEJASNÉ HRANICE, ALE VELKÉ MOŽNOSTI
Hranice mezi tím, co lze považovat za internet věcí 
a co ne, nemusí být úplně jasná. „Obecně se za IoT 
považují jakákoli zařízení, která jsou online a ko-
operují samostatně s dalšími takovými věcmi, tedy 
set zařízení, jež pracují podle svojí logiky, případně 
podle online pokynů správce. Jako příklad mohu 
uvést třeba obyčejný nástěnný vypínač na svět-
la. Takový vypínač je možné koupit s připojením, 
potom má tento vypínač IP adresu a je možné jej 
ovládat přes síť (internet) nebo ho může ovládat 
jiné zařízení k tomu nastavené,“ vysvětluje ve-

„ŘEŠENÍ ZALOŽENÁ 
NA INTERNETU VĚCÍ DOSUD 

ČEKAJÍ NA VÝRAZNĚJŠÍ 
UPLATNĚNÍ.“

Internet věcí (IoT) je pojem zahrnující 
širokou škálu „inteligentních“ zařízení 
a jejich vzájemnou konektivitu. Rozsáhlé 
možnosti využití IoT se nabízejí i ve skla-
dové logistice.

Článek připravil David Čapek

„Aktivní i pasivní 
prvky“

Typickou chytrou věcí je technické zaříze-
ní, které vykonává nějakou manipulaci, tedy 
aktivní prvek logistického systému, vozík, 
manipulátor apod. Může se však jednat také 
o předmět manipulace, takzvaný pasivní prvek 
logistického systému, paletu či přepravku.
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Management

NNejen koronavirus aktuálně hýbe světem mezistát-
ní přepravy zboží a potažmo celních procedur. Na 
pořad dne se opět naléhavě dostává i téma brexitu 
a případná (ne)dohoda mezi Evropskou unií a Vel-
kou Británií, upravující fungování vzájemného ob-
chodu včetně cel od 1. ledna 2021, tedy po skon-
čení dosavadního přechodného období.

POD VLIVEM PANDEMIE
„Poslední období v oblasti celní, tak jako v podsta-
tě skoro vše a ve všech oblastech, bylo ovlivněno 
pandemií koronaviru a bylo nezbytné fl exibilně re-
agovat na požadavky při dovozu osobních ochran-
ných prostředků,“ konstatuje Petr Böhm, generální 
manažer Divize celních služeb ve společnosti PST 
CLC. Prostřednictvím Celní správy, České obchodní 
inspekce a dalších orgánů státní správy byla im-
plementována nařízení, prováděcí předpisy a me-
todické pokyny pro tuto oblast.

FOTO: Gerlach
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žijeme logistikou

Oblast celních řízení ovlivňují nejen změ-
ny očekávané, například různé nově při-
jaté legislativní normy, jež je zapotřebí 
vždy k určitému datu začít dodržovat, ale 
i záležitosti neplánované. K těm druhým 
patří zejména události kolem pandemie 
nemoci covid-19, jež kladou na celní říze-
ní nové nároky, především směrem k di-
gitalizaci celého procesu.

CELNÍ ŘÍZENÍ ČELÍ I KVŮLI 
KORONAVIRU NOVÝM VÝZVÁM

Celní řízení během pandemie koronaviru probíha-
lo za zvýšených hygienických opatření s maximální 
snahou omezit pohyb osob, zejména deklarantské 
veřejnosti v prostorech celních úřadů, jak potvr-
zuje Richard Vesecký, metodik celního řízení a ve-
doucí referátu zvláštních režimů na Generálním 
ředitelství cel. „V průběhu pandemie byl ze strany 
Celní správy kladen důraz na elektronické podání 
celních prohlášení a jeho využívání v maximální 
možné míře. Běžná podání byla vyřizována s ma-
ximálním ohledem na dodržení stanovených hy-
gienických opatření,“ popisuje Richard Vesecký. 
Vzhledem k tomu, že v začátcích pandemie a za 
doby trvání nouzového stavu byl zásadním způ-
sobem omezen počet pracovníků přítomných na 
celních úřadech, mohlo být celní řízení časově 
náročnější než obvykle. I nadále jsou při celním 
řízení prováděném jinak než elektronicky (běžná 
podání prováděná v prostorech celních úřadů, kon-
troly zboží apod.) dodržována hygienická nařízení 
daná doporučeními ministerstva zdravotnictví. Jde 

Článek připravil David Čapek

efektivní

snadno ovladatelných UX poskytuje spolehlivé

www.yale.cz +420 267 090 140
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BREXIT A TAKÉ ZAVEDENÍ DPH 
NA MALÉ ZÁSILKY
V době redakční uzávěrky tohoto čísla Systémů Lo-
gistiky stále nedošlo k dohodě mezi EU a Velkou 
Británií a hrozí, že Británie odejde z jednotného 
evropského trhu bez jakékoliv dohody o budou-
cích vztazích. „De facto přes noc by přestala platit 
většina pravidel, kterými se vzájemný obchod řídí, 
a musíme se připravit na všechny alternativy, jaký-
mi se bude vzájemný obchod od 1. 1. 2021 řídit,“ 
sděluje Petr Böhm. Vzhledem ke skutečnosti, že 
s Británií má Česko pátou největší obchodní vý-
měnu, dotkne se to v tuzemsku mnoha podniků. 
I když se obchodní dohodu podaří dojednat, od 
Nového roku budou muset být celní prohlášení ka-
ždopádně vystavována. Buď se clem, nebo podle 
dohody případně beze cla.

I kvůli tomu a rovněž s ohledem na koronavirovou 
pandemii bylo posunuto zavedení celního odba-
vování a zdanění zásilek v hodnotě do 22 eur, 
a sice oproti původnímu termínu o půl roku na 
1. 7. 2021. Uvedená povinnost ve svém důsledku 
prodraží, a tedy výrazně omezí individuální dovoz 
levných výrobků, hlavně z čínských e-shopů. „Clo, 
respektive DPH bude stát pár korun, ale vypsání 
celního prohlášení bude ve většině případů draž-
ší než hodnota dováženého výrobku,“ upozorňuje 
Luděk Procházka.
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procesních kroků. „Covid tlačí fi rmy do digitalizace 
a fyzicky bezkontaktní komunikace. Většina fi rem 
zjistila, že plně nebo alespoň částečně může využí-
vat home offi ce, a pochopitelně tam, kde to nejde, 
jsou zavedena přísná hygienická opatření – ob-
časné osobní konzultace na celní správě, kontroly 
zásilek a podobně,“ vyjmenovává Tomáš Burian.

mimo jiné o vstup veřejnosti na pracoviště celního 
úřadu výhradně se zakrytými dýchacími cestami 
nebo zajištění dostatku dezinfekčních prostředků 
na veřejně přístupných místech celních úřadů.

Řidičům kamionů byl zejména na počátku pan-
demie zakazován vstup do budov či vnitřních pro-
stor, a tak se předávání celních dokladů nezřídka 
odehrávalo na parkovištích. „Vzhledem k tomu, že 
někdo neměl dostatek ochranných pomůcek, Celní 
správa vydala pokyn, aby její příslušníci, přednost-
ně vybavení ochrannými pomůckami, netrvali na 
předkládání originálních dokladů, případně je sami 
od řidičů na parkovištích převzali. Další pokyn však 
zazněl nepracovat s těmito doklady ihned, ale na 
24 hodin je uložit do dekontaminační místnosti,“ 
přibližuje související komplikace Luděk Procházka, 
ředitel společnosti Gerlach a celní broker. Situace 
se částečně uklidnila poté, co vláda zavedla povin-
né používání roušek. K celkovým dopadům pande-
mie Luděk Procházka poznamenává: „Dá se říci, 
že koronavirus přinesl v mnoha případech taková 
zjednodušení celního řízení, která byla do té doby 
nemyslitelná, a osobní kontakt s celníky nahradila 
e-mailová komunikace. Ta vhodně doplnila zjedno-
dušené celní řízení jako takové.“

Zásadním dopadem pandemie je podle Tomáše 
Buriana, vedoucího celního oddělení ve společ-
nosti DHL Express (Czech Republic), vysoká pod-
pora online komunikace a eliminace manuálních 

„Změny v lidské práci 
se dotknou i celní 

oblasti“

Firmám doporučuji zaměřit se na dvě oblasti. 
Za prvé na výběr lidí, tj. personální nábor. Doba 
si bude žádat aktivní, kreativní a energický 
přístup všech zaměstnanců. Druhé doporuče-
ní zní zaměřit se na automatizaci a digitaliza-
ci. Je konec časů, kdy zaměstnanci kopírují 
a vkládají data. To vše bude potřeba nechat 
robotům a lidé se budou věnovat práci s vyšší 
přidanou hodnotou, jakou je například vzájem-
ná komunikace, inovace, zásadní rozhodování, 
vedení týmů nebo správa systému.

TOMÁŠ BURIAN
vedoucí celního 

oddělení
DHL Express 

(Czech Republic)

Jednoduše
efektivní

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

Navrhneme vhodné řešení pro každou aplikaci.

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

Nová modelová řada ERP15-35UXNová modelová řada ERP15-35UX

ochranný rám kabinyochranný rám kabiny a pracovní osvětlenía pracovní osvětlení

AC technologieAC technologie
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Vysoce odolný Vysoce odolný LED obrysové LED obrysové 
a pracovní osvětlenía pracovní osvětlení

Ergonomická kabinaErgonomická kabina

Vynikající výhled Vynikající výhled 

AC technologieAC technologie

skrz zdvižnou věžskrz zdvižnou věž

Vysoce citlivé řízeníVysoce citlivé řízení
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NNejen koronavirus aktuálně hýbe světem mezistát-
ní přepravy zboží a potažmo celních procedur. Na 
pořad dne se opět naléhavě dostává i téma brexitu 
a případná (ne)dohoda mezi Evropskou unií a Vel-
kou Británií, upravující fungování vzájemného ob-
chodu včetně cel od 1. ledna 2021, tedy po skon-
čení dosavadního přechodného období.

POD VLIVEM PANDEMIE
„Poslední období v oblasti celní, tak jako v podsta-
tě skoro vše a ve všech oblastech, bylo ovlivněno 
pandemií koronaviru a bylo nezbytné fl exibilně re-
agovat na požadavky při dovozu osobních ochran-
ných prostředků,“ konstatuje Petr Böhm, generální 
manažer Divize celních služeb ve společnosti PST 
CLC. Prostřednictvím Celní správy, České obchodní 
inspekce a dalších orgánů státní správy byla im-
plementována nařízení, prováděcí předpisy a me-
todické pokyny pro tuto oblast.

FOTO: Gerlach
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Oblast celních řízení ovlivňují nejen změ-
ny očekávané, například různé nově při-
jaté legislativní normy, jež je zapotřebí 
vždy k určitému datu začít dodržovat, ale 
i záležitosti neplánované. K těm druhým 
patří zejména události kolem pandemie 
nemoci covid-19, jež kladou na celní říze-
ní nové nároky, především směrem k di-
gitalizaci celého procesu.

CELNÍ ŘÍZENÍ ČELÍ I KVŮLI 
KORONAVIRU NOVÝM VÝZVÁM

Celní řízení během pandemie koronaviru probíha-
lo za zvýšených hygienických opatření s maximální 
snahou omezit pohyb osob, zejména deklarantské 
veřejnosti v prostorech celních úřadů, jak potvr-
zuje Richard Vesecký, metodik celního řízení a ve-
doucí referátu zvláštních režimů na Generálním 
ředitelství cel. „V průběhu pandemie byl ze strany 
Celní správy kladen důraz na elektronické podání 
celních prohlášení a jeho využívání v maximální 
možné míře. Běžná podání byla vyřizována s ma-
ximálním ohledem na dodržení stanovených hy-
gienických opatření,“ popisuje Richard Vesecký. 
Vzhledem k tomu, že v začátcích pandemie a za 
doby trvání nouzového stavu byl zásadním způ-
sobem omezen počet pracovníků přítomných na 
celních úřadech, mohlo být celní řízení časově 
náročnější než obvykle. I nadále jsou při celním 
řízení prováděném jinak než elektronicky (běžná 
podání prováděná v prostorech celních úřadů, kon-
troly zboží apod.) dodržována hygienická nařízení 
daná doporučeními ministerstva zdravotnictví. Jde 

Článek připravil David Čapek

efektivní

snadno ovladatelných UX poskytuje spolehlivé
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Management

Celní problematika je obsáhlá a fi rmám může od-
čerpávat zdroje, které by bylo lepší použít na rozvoj 
podnikání a obchodu. Proto je podle Petra Böhma 
vhodné využít služeb specializované fi rmy, jež sys-
témy celního řízení pomůže zefektivnit, zrychlit 
a zjednodušit. „Například zajištění celního dluhu, 
a nejedná se pouze o samotné clo, ale také v urči-

tých případech o DPH nebo spo-
třební daň, může být v určitém 
okamžiku celního řízení velice 
fi nančně náročné a v tomto pří-
padě může pomoci celní dekla-
race, která disponuje patřičnými 
bankovními zárukami. Běžnými 

celními režimy, jako je volný oběh nebo vývoz zboží, 
celní problematika nekončí, úspory nebo snížení 
fi nanční zátěže mohou přinést zvláštní režimy,“ vy-
světluje Petr Böhm. Jejich podstata spočívá v tom, 
že zboží následně nepodléhá platbě cla, případně 
podléhá nižší sazbě nebo lze využít možnosti od-
dálení platby cla.

Neexistuje univerzální doporučení pokrývající celý 
proces dovozu či vývozu, protože každá fi rma má 
jiné potřeby a požadavky. „Když jednou za čas do-
vezu či vyvezu zásilku, tak mne určitě nenapadne 
zaměstnat kvalifi kovaného celního deklaranta, 
vybavit ho příslušným softwarem, povoleními 
a bankovními zárukami. Při větších objemech 
už si fi rmy porovnávají, zda se 
vydají vlastní cestou nebo zvo-
lí formu outsourcingu. Někdo 
však kalkuluje pouze s přímý-
mi okamžitými náklady, a když 
mu ‚zaklepou‘ na dveře celníci 
a zahájí kontrolu tři roky zpětně, 
může to být i likvidační,“ varuje Luděk Procházka 
a pokračuje: „Zejména v případě, pokud celníci 
zjistí, že celou dobu váš zaměstnanec dovážené 
zboží chybně deklaruje a vy musíte zpětně dopla-
tit clo i úroky. Přitom prodejní cenu výrobků jste 
stanovili bez těchto hodnot.“ Radí proto nechat si 
certifi kovanou fi rmou zpracovat analýzu vlastních 
potřeb a procesů v podniku.

VYPLATÍ SE KONCEPČNÍ PŘÍSTUP
Jak si vývozci i dovozci mají tváří v tvář svým cel-
ním povinnostem počínat? Co mohou zjednodušit 
a případně jakým způsobem problematiku kom-
plexně řešit? „Celní správa trvale doporučuje vy-
užívat v maximální možné míře dostupná zjedno-
dušení formou zápisu do záznamů deklaranta pro 
dovozní a vývozní operace, schváleného příjemce 
a schváleného odesílatele pro tranzitní operace, 
obecně pak rovněž elektronickou formu podání 
v případě běžných postupů,“ uvádí Richard Ve-
secký. Ke zjednodušení administrativní zátěže lze 
využívat i možnost podání celního prohlášení před 
předložením zboží.

Sledujete novinky 
v předpisech 
týkajících se 

celních řízení?
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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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„Pohyb zboží mezi 
EU a Británií 
bude podléhat 

celním formalitám“

 Na základě dohody o vystoupení, uzavřené 
mezi EU a Spojeným královstvím, skončí po-
čínaje 1. 1. 2021 tzv. přechodné období, za 
jehož trvání bylo území Spojeného království 
nadále považováno za celní území unie, a byla 
tak na něj i na veškeré zboží z něho pocháze-
jící aplikována pravidla platná pro celé území 
unie. Obdobně byla ve Spojeném království pro 
zboží původem z unie platná evropská pravidla, 
a obchod mezi územími EU a Spojeného krá-
lovství tak probíhal a probíhá bez veškerých 
celních formalit. Od 1. 1. 2021 se pravidla pro 
pohyb zboží mezi územími unie a Spojeného 
království budou řídit buď vzájemnou obchodní 
dohodou, pokud bude mezi EU a Spojeným krá-
lovstvím uzavřena, nebo všeobecnými pravidly 
Světové obchodní organizace (WTO), nebude-
-li dohoda uzavřena. V každém případě bude 
veškerý pohyb zboží mezi EU a Spojeným krá-
lovstvím podléhat celním formalitám pro vstup 
a výstup zboží.

RICHARD VESECKÝ
metodik celního řízení a vedoucí referátu 

zvláštních režimů, Generální ředitelství cel

„PŘEDÁVÁNÍ CELNÍCH 
DOKLADŮ SE ODEHRÁVALO 

NA PARKOVIŠTÍCH.“

FOTO: DHL Express



V dnešní době kladou pracovníci vysoké požadavky na svá mobilní 
zařízení. Očekávají moderní design, maximální komfort, snadné 
použití a kompaktní, jednoduché skenování všech čárových kódů. 
Firmy obvykle vyžadují fl exibilní ergonomii použití v různých typech 
provozů a  odolnost zaručující dlouhý životní cyklus s  celkově 
nízkými náklady na vlastnictví (TCO). Tyto vysoké nároky beze 
zbytku splňuje prstový skener RS5100. 

Malý prstový skener RS5100 s  miniaturními rozměry má váhu 
necelých 60 gramů. Pracovníci si mohou vybrat z různých způsobů 
nošení – na prstu i hřbetu ruky či na závěsné šňůrce na krku. Spínač 
na ovládání skeneru je jediná část dotýkající se kůže. Díky designu 
zařízení, které se skládá ze dvou částí, mohou pracovníci mít vlastní 
spínač, aby se zabránilo zbytečnému šíření bakterií a mikrobů. LED 
diody na zadní straně skeneru RS5100 fungují společně s jakoukoli 
aplikací, prostřednictvím blikání ukáží cestu k  další položce – 
s umístěním vpravo, vlevo či rovně.  

Prstový skener RS5100 je možné spárovat s  jakýmkoli mobilním 
zařízením společnosti Zebra prostřednictvím technologie Bluetooth 
a zpřístupnit si tak celou řadu dalších možností použití. Výběr ze dvou 
různých skenovacích modulů umožňuje přizpůsobit skener RS5100 
pro práci s mnoha aplikacemi. Pracovník je upozorněn na úspěšnost 
skenování pomocí různých signálů – pípnutím, rozsvícením LED 
diody či vibrací dle preference. Jednostranný spínač lze ovládat 
oběma rukama s  rukavicemi či bez nich. Oboustranný spínač 
zajišťuje fl exibilitu v provozu, pracovníci mohou měnit „za pochodu“ 
ovládání z  ruky do ruky. Jednostranný i  oboustranný spínač má 
vestavěný i horní, který lze otočením nosit na straně prstu. Tím se 
docílí téměř nulového výčnělku nad rukou, kdy pracovníci potřebují 
dosáhnout na předměty ve velmi úzkých prostorech. K  dispozici 

Nová generace 
prstového skeneru 
RS5100  
Zvyšte produktivitu v provozu a snižte čas a náklady 
na správu zařízení ve vašem podnikání  

ZEBRA a stylizovaná hlava Zebry jsou ochranné známky Zebra Technologies Corp. registrované po celém světě. Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2020 Zebra Technologies Corp., a/nebo její pobočky.

jsou dvě baterie – standardní poskytující 12 hodin použití a  až 
14 400 skenů na jedno nabití, a rozšířená baterie s větší kapacitou, 
navržená pro práci v chladném prostředí. PowerPrecision Console 
je bezplatný nástroj, který pomáhá identifi kovat baterie, které již 
nemohou dosáhnout plného nabití. 

Vysoce spolehlivé skenování je zajištěno dvěma skenovacími 
moduly, které umožňují skenování jak poškozených tak špinavých 
a  špatně vytištěných 1D a  2D čárových kódů pomocí platformy 
PRZM Intelligent Imagining, megapixelového senzoru a algoritmů 
společnosti Zebra. 

Díky robustní konstrukci s  IP65 stupněm krytí je zařízení odolné 
vůči kapkám, nárazům, a  dokonce proudu z  vysokotlaké hadice. 
Nylonové pásky a  kovová přezka odolají odírání a  dalšímu 
opotřebení, na rozdíl od systému upevňování suchým zipem, který 
používají zařízení jiných výrobců. Prstový skener RS5100 zvládne 
vysokou hladinu elektrostatického výboje, což je důležité pro 
ochranu citlivé elektroniky skeneru během hromadění statické 
elektřiny běžné při chůzi po betonových podlahách. Prostoje 
způsobené nefunkčností skeneru jsou prakticky vyloučené 
vzhledem k  umístění často používaných součástek jako jsou 
spoušť pro ovládání, nabíjecí vstupy či vibrační motor, ve snadno 
nahraditelné části skeneru. 

Inovativní příslušenství zjednodušuje a snižuje náklady na provoz 
skenerů. Nabíječka ShareCradles může nabít skener s  baterií 
i  nahradní baterie, uživatel si tak může zvolit vlastní strategii 
nabíjení, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Management

Celní problematika je obsáhlá a fi rmám může od-
čerpávat zdroje, které by bylo lepší použít na rozvoj 
podnikání a obchodu. Proto je podle Petra Böhma 
vhodné využít služeb specializované fi rmy, jež sys-
témy celního řízení pomůže zefektivnit, zrychlit 
a zjednodušit. „Například zajištění celního dluhu, 
a nejedná se pouze o samotné clo, ale také v urči-

tých případech o DPH nebo spo-
třební daň, může být v určitém 
okamžiku celního řízení velice 
fi nančně náročné a v tomto pří-
padě může pomoci celní dekla-
race, která disponuje patřičnými 
bankovními zárukami. Běžnými 

celními režimy, jako je volný oběh nebo vývoz zboží, 
celní problematika nekončí, úspory nebo snížení 
fi nanční zátěže mohou přinést zvláštní režimy,“ vy-
světluje Petr Böhm. Jejich podstata spočívá v tom, 
že zboží následně nepodléhá platbě cla, případně 
podléhá nižší sazbě nebo lze využít možnosti od-
dálení platby cla.

Neexistuje univerzální doporučení pokrývající celý 
proces dovozu či vývozu, protože každá fi rma má 
jiné potřeby a požadavky. „Když jednou za čas do-
vezu či vyvezu zásilku, tak mne určitě nenapadne 
zaměstnat kvalifi kovaného celního deklaranta, 
vybavit ho příslušným softwarem, povoleními 
a bankovními zárukami. Při větších objemech 
už si fi rmy porovnávají, zda se 
vydají vlastní cestou nebo zvo-
lí formu outsourcingu. Někdo 
však kalkuluje pouze s přímý-
mi okamžitými náklady, a když 
mu ‚zaklepou‘ na dveře celníci 
a zahájí kontrolu tři roky zpětně, 
může to být i likvidační,“ varuje Luděk Procházka 
a pokračuje: „Zejména v případě, pokud celníci 
zjistí, že celou dobu váš zaměstnanec dovážené 
zboží chybně deklaruje a vy musíte zpětně dopla-
tit clo i úroky. Přitom prodejní cenu výrobků jste 
stanovili bez těchto hodnot.“ Radí proto nechat si 
certifi kovanou fi rmou zpracovat analýzu vlastních 
potřeb a procesů v podniku.

VYPLATÍ SE KONCEPČNÍ PŘÍSTUP
Jak si vývozci i dovozci mají tváří v tvář svým cel-
ním povinnostem počínat? Co mohou zjednodušit 
a případně jakým způsobem problematiku kom-
plexně řešit? „Celní správa trvale doporučuje vy-
užívat v maximální možné míře dostupná zjedno-
dušení formou zápisu do záznamů deklaranta pro 
dovozní a vývozní operace, schváleného příjemce 
a schváleného odesílatele pro tranzitní operace, 
obecně pak rovněž elektronickou formu podání 
v případě běžných postupů,“ uvádí Richard Ve-
secký. Ke zjednodušení administrativní zátěže lze 
využívat i možnost podání celního prohlášení před 
předložením zboží.
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„Pohyb zboží mezi 
EU a Británií 
bude podléhat 

celním formalitám“

 Na základě dohody o vystoupení, uzavřené 
mezi EU a Spojeným královstvím, skončí po-
čínaje 1. 1. 2021 tzv. přechodné období, za 
jehož trvání bylo území Spojeného království 
nadále považováno za celní území unie, a byla 
tak na něj i na veškeré zboží z něho pocháze-
jící aplikována pravidla platná pro celé území 
unie. Obdobně byla ve Spojeném království pro 
zboží původem z unie platná evropská pravidla, 
a obchod mezi územími EU a Spojeného krá-
lovství tak probíhal a probíhá bez veškerých 
celních formalit. Od 1. 1. 2021 se pravidla pro 
pohyb zboží mezi územími unie a Spojeného 
království budou řídit buď vzájemnou obchodní 
dohodou, pokud bude mezi EU a Spojeným krá-
lovstvím uzavřena, nebo všeobecnými pravidly 
Světové obchodní organizace (WTO), nebude-
-li dohoda uzavřena. V každém případě bude 
veškerý pohyb zboží mezi EU a Spojeným krá-
lovstvím podléhat celním formalitám pro vstup 
a výstup zboží.

RICHARD VESECKÝ
metodik celního řízení a vedoucí referátu 

zvláštních režimů, Generální ředitelství cel

„PŘEDÁVÁNÍ CELNÍCH 
DOKLADŮ SE ODEHRÁVALO 

NA PARKOVIŠTÍCH.“
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Názory

V tomto vydání časopisu Systémy Logistiky najdete článek, který se věnuje tématu využití vodních cest pro logistiku. Statistiky jsou 
neúprosné a ukazují, že podíl vnitrostátní vodní dopravy neustále klesá. O zvrácení tohoto trendu se snaží mimo jiné Spolek Aquarius-
-Vodnář, jehož předseda Petr Vít mluví nejen o ekologických dopadech současného stavu, ale také o nevyužitých příležitostech pro 
tento dopravní mód: „Vodní cesty nabízejí dopravní variabilnost, odlehčení pro dálnice a železnice a jako vodní útvary jsou potřebným 
posílením v boji s extrémy počasí.“

Interview připravil Stanislav D. Břeň

Na čem obecně závisí, jaký dopravní 
mód je zvolen pro transport zboží?

Pohyb zboží je závislý na infrastruktuře, která vy-
chází z plánování a projektování, a to podle celo-
společenských priorit. Čím jsou dopravní systémy 
sofi stikovanější a provázanější, tím lépe mohou 
plnit zadání. Společnosti mají dopravní koncepce. 
Ty jsou různé – lepší, horší, podle využití možností. 
Jsem přesvědčen o tom, že multimodální spoluprá-
ce mohou zákazníkům usnadnit život – zefektivnit 
pohyb jejich zboží. Problém je v tom, že náš stát se 
přibližně 30 let opírá pouze o dva hlavní druhy po-
zemních dopravních módů – automobilovou a vla-
kovou nákladní dopravu. Vnitrozemskou plavbu již 
téměř nikdo nezná. A protože nezná, i nové gene-
race projektují a plánují pohyby zboží omezeně, jen 
na zmíněné módy. To se odráží v dennodenní praxi 
na našich silničních a dálničních tazích, občas i na 
železničních.

Co to znamená prakticky?

Z hlediska provozu to značně diskvalifi kuje prokla-
mované rychlosti, s nimiž kalkulují přepravní pro-
cesy, a klesá i bezpečnost provozu. Zákazníci jsou 
vháněni do cenových kalkulací, kdy vodní doprava 
(u jinak souběžně vhodných komodit) netvoří žád-
nou konkurenční variantu a nástroj proti zvyšování 
tarifů. Dále jsou silně omezovány specifi cké výro-
by – zmenšením rozměrů výrobků či vynecháním 
největších segmentů výrobního programu.

Vnímáte nějaká další hlediska?

Samozřejmě, absence spolehlivé vodní cesty ne-
umožňuje uvažovat o alternativních možnostech 
v případě výpadku majoritních systémů anebo 
jejich posílení. Do ovzduší se také dostává stále 
více nebezpečných látek z opotřebení pneumatik 
a brzdového obložení. Hlukem vodní doprava zda-

Vodní cesty nabízejí
     odlehčení
  pro dálnice a železnice
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leka neobtěžuje tak jako automobilová či železnič-
ní. V souvislosti s vyčíslením externích nákladů na 
modální druhy tří pozemních doprav bych odkázal 
na tabulku Planco Consulting z diplomové práce 
Ing. Bžunky z Katedry aplikované geoinformatiky 
a územního plánování při ČZU z roku 2013. Dalším 
varovným argumentem je doposud nezvažovaný 
vliv plochy dopravní komunikace na tvorbu tepel-

Proti mýtům 
o vodní dopravě

Redakce Systémů Logistiky připravuje se Spolkem 
Aquarius-Vodnář seriál článků, které se budou věnovat 
specifi cky problematice vnitrozemské vodní dopravy. 
Primárně se zaměříme na mýty, které jsou s touto ob-
lastí spojeny. Rozebereme také možnosti pro změnu 
současného stavu, kdy globálně je vodní doprava domi-
nantním přepravním módem, ale v Česku představuje 
naprostou popelku. V následujících týdnech budeme 
seriál publikovat na webu systemylogistiky.cz.    
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ných ostrovů. V tomto případě jsou vodní cesty prv-
kem pozitivním, zatímco všechny ostatní (silnice, 
dálnice, železnice) výrazně negativním.

Nakolik dnes cargo putuje po vodě?

Nákladní vodní dopravu Česko nyní téměř nevyuží-
vá. Řízení společnosti, její dopravní, ale i další stra-
tegie jsou po několik desetiletí směrovány ke způ-
sobům, které tento dopravní mód vytěsnily. Přitom 
kapacitně lze uvažovat o odlehčení celkové dopra-
vě, například v koridoru IV TEN-T (Děčín-sever) ve 
výši více než 10 milionů tun ročně. Jde přitom o zbo-
ží, které vodní doprava „neukradne“ pro svou revi-
talizaci, ale především které nebude z kapacitních 
důvodů zvládat železnice ani silnice. Komoditně se 
jedná o nadrozměrné zboží z produkcí chemického 

průmyslu, zemědělství či technických služeb. Vedle 
vodních toků je třeba zmínit fenomén umělých vod-
ních útvarů, které ve světě rozšiřují možnosti vod-
ních cest. Z vodních toků ČR hovořme především 
o částech Labe a Vltavy a na nich dnes stěžejní 
labsko-vltavské vodní cestě (LVVC).

Nákladní doprava, vyjma 
nadrozměrné, tedy vodu příliš 
nevyužívá. O kolika kilometrech 
splavných toků se potenciálně 
bavíme?

Pro nákladní lodní dopravu je to zhruba 320 km, 
z nichž asi 300 km je návazně splavných. Z nich 
je přibližně 260 km splavněno pomocí plavebních 
stupňů, tedy zdymadel. Pro 
lodní provoz tato opatření 
představují spolehlivost a dr-
žení optimálních vodních sta-
vů kaskádami jezů. Pro ná-
rodní hospodářství lze dnes, 
zatím v rámci potřebných 
vizí pro budoucnost, uvažo-
vat o dokonalém propojení 
všech tří pozemních doprav-
ních módů. A rovněž napojení vhodných stávajících 
i následných potenciálních center na vodní cesty, 
kde k dnes páteřní LVVC přibudou potřebné příčné 
odbočky, případně propojení dále na východ.

V kterých odvětvích by bylo možné 
převést část dopravních toků na vodní 
toky?

Obecně řečeno se jedná o hromadné náklady, 
nadrozměrné a těžké kusy, tekuté a sypké sub-
stance či kontejnery. Hodně záleží na vzdálenosti. 
Schematicky se udává od přibližně 300 kilometrů 
vzdálenosti.

V jakém poměru by podle vás měly být 
jednotlivé dopravní módy?

Na úvod bych řekl, že jednotlivé módy doprav ne-
slouží a nerozvíjejí se přednostně proto, že by pra-
covníky bavilo řídit nákladní auto, lokomotivu ane-
bo loď. Společnost a ekonomiku nemůže prioritně 
zajímat ani to, zda daný druh podnikání někomu 
přináší zisky. Vidět celek je potřebné a tím je dopra-
va jako taková, respektive její služba národnímu 
hospodářství, dále pak návazné souvislosti jako 
ovlivnění životního prostředí, vodohospodářství, 
sociální oblast a tak dále.

Doprava ČR potřebuje nejen efektivnější a rychlejší 
zabezpečení infrastruktury pro nákladní automo-
bily a vlaky (o čemž je veřejnost zpravována snad 
denně reportážemi a články ve sdělovacích pro-
středcích, v realitě to vidí na dopravních komunika-
cích), ale také nadhled dopravní koncepce, která 
do arzenálu možností přijme odlehčující možnost. 
Dálniční síť je názorným příkladem, kdy před 20, 
30 a ještě více lety byla v porovnání s dnešním 
stavem nicotná. S tempem jejího růstu sice nelze 
být spokojen, ale přece jen roste. Jak se však vyví-
její obchody a potřeby pohybu zboží? Nové úseky 
vyvolávají po čase stejnou přeplněnost, orientaci 
obchodu a spedice na potřebu dalších a dalších 
kilometrů nových tahů. Železnice některé tahy 

ruší, jiné staví a další jsou zapotřebí. A v horizon-
tu nedlouhého času očekávejme ještě výraznější 
nedostatek těchto staveb. Jde o orientaci, která 
s sebou nese nikdy nekončící potřebu dalšího vál-
cování a záborů půdy.

Co je podle vás v Česku zásadní 
ekologický problém ve vztahu k vodě?

ČR vykazuje naprosto nevhodnou skladbu svých 
ploch, které tvoří tepelné ostrovy, zhutnění a ero-
zi půdy. To jsou nejhorší faktory, které negativně 
ovlivňují hydrometeorologickou problematiku celé 
země (i spousty dalších). Navíc trend záborů pro 
development se zhoršuje. Před 10 lety to bylo asi 
10 hektarů za den, před čtyřmi lety hovořila statis-

tika ministerstva zemědělství 
a Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy o 15 hekta-
rech denně, dnes hrozí ještě 
rychlejší úbytky. K tomu nelze 
chválit ani současnou kondi-
ci ploch zemědělských a les-
ních, respektive činnosti na 
nich – mnohé se k optimali-
zaci teprve připravují.

Stranou by neměla zůstávat ani doprava, výstavba 
jejích infrastruktur. Nadužívání suchých, zhutně-
lých ploch nelze provádět donekonečna a při zod-
povědném chování ke generacím dalším je nutné 
již dnes v tomto ohledu brzdit. Plocha ČR potřebuje 
revitalizaci podnícenou aquacentristickým uvažo-
váním, kde činnosti budou zvažovány právě s ohle-
dem na vztah k vodě a vodním poměrům. I pro 
dopravní stavebnictví to znamená příklon k zahr-
nutí bohatších vegetačních pokryvů, vodních prvků 
či vodních útvarů. To předurčuje návrat orientace 
k vodním cestám, neboť pro „suché“ liniové stavby 
– silnice, dálnice, železnice – je voda technologic-
ký nepřítel. A platí to i opačně, pro vodní pomě-
ry jsou plochy těchto staveb negativními faktory 
a kompenzace jsou již principiálně neslučitelné.

Co dalšího se dá proti naznačenému 
vývoji dělat?

Je třeba obezřetnější plánování místních rozvojů se 
znalostí výhod vodních cest, které v tomto ohledu 
(dopravním) nabízejí odlehčení provozu na stáva-
jících, tedy silničních, dálničních a železničních ta-
zích a utlumí nadužívání a neustálé potřeby dalších 
hydrometeorologicky nevhodných povrchů.

„Pro ‚suché‘ liniové 
stavby, jako jsou silnice, 

dálnice, železnice, je 
voda technologický 

nepřítel.“

Ptejte se 
Petra Víta.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Petr Vít, Aquarius: Česká 
republika vykazuje naprosto 
nevhodnou skladbu svých ploch, 
které tvoří tepelné ostrovy, 
zhutnění a erozi půdy. To jsou 
nejhorší faktory, které negativně 
ovlivňují hydrometeorologickou 
problematiku celé země. Navíc 
trend záborů pro development se 
zhoršuje.

Společnost Bonett uzavřela smlouvu s Unipetrolem na instalaci tří vodíkových 
stojanů na čerpacích stanicích Benzina. Více na www.systemylogistiky.cz.
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V tomto vydání časopisu Systémy Logistiky najdete článek, který se věnuje tématu využití vodních cest pro logistiku. Statistiky jsou 
neúprosné a ukazují, že podíl vnitrostátní vodní dopravy neustále klesá. O zvrácení tohoto trendu se snaží mimo jiné Spolek Aquarius-
-Vodnář, jehož předseda Petr Vít mluví nejen o ekologických dopadech současného stavu, ale také o nevyužitých příležitostech pro 
tento dopravní mód: „Vodní cesty nabízejí dopravní variabilnost, odlehčení pro dálnice a železnice a jako vodní útvary jsou potřebným 
posílením v boji s extrémy počasí.“

Interview připravil Stanislav D. Břeň

Na čem obecně závisí, jaký dopravní 
mód je zvolen pro transport zboží?

Pohyb zboží je závislý na infrastruktuře, která vy-
chází z plánování a projektování, a to podle celo-
společenských priorit. Čím jsou dopravní systémy 
sofi stikovanější a provázanější, tím lépe mohou 
plnit zadání. Společnosti mají dopravní koncepce. 
Ty jsou různé – lepší, horší, podle využití možností. 
Jsem přesvědčen o tom, že multimodální spoluprá-
ce mohou zákazníkům usnadnit život – zefektivnit 
pohyb jejich zboží. Problém je v tom, že náš stát se 
přibližně 30 let opírá pouze o dva hlavní druhy po-
zemních dopravních módů – automobilovou a vla-
kovou nákladní dopravu. Vnitrozemskou plavbu již 
téměř nikdo nezná. A protože nezná, i nové gene-
race projektují a plánují pohyby zboží omezeně, jen 
na zmíněné módy. To se odráží v dennodenní praxi 
na našich silničních a dálničních tazích, občas i na 
železničních.

Co to znamená prakticky?

Z hlediska provozu to značně diskvalifi kuje prokla-
mované rychlosti, s nimiž kalkulují přepravní pro-
cesy, a klesá i bezpečnost provozu. Zákazníci jsou 
vháněni do cenových kalkulací, kdy vodní doprava 
(u jinak souběžně vhodných komodit) netvoří žád-
nou konkurenční variantu a nástroj proti zvyšování 
tarifů. Dále jsou silně omezovány specifi cké výro-
by – zmenšením rozměrů výrobků či vynecháním 
největších segmentů výrobního programu.

Vnímáte nějaká další hlediska?

Samozřejmě, absence spolehlivé vodní cesty ne-
umožňuje uvažovat o alternativních možnostech 
v případě výpadku majoritních systémů anebo 
jejich posílení. Do ovzduší se také dostává stále 
více nebezpečných látek z opotřebení pneumatik 
a brzdového obložení. Hlukem vodní doprava zda-
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leka neobtěžuje tak jako automobilová či železnič-
ní. V souvislosti s vyčíslením externích nákladů na 
modální druhy tří pozemních doprav bych odkázal 
na tabulku Planco Consulting z diplomové práce 
Ing. Bžunky z Katedry aplikované geoinformatiky 
a územního plánování při ČZU z roku 2013. Dalším 
varovným argumentem je doposud nezvažovaný 
vliv plochy dopravní komunikace na tvorbu tepel-

Proti mýtům 
o vodní dopravě

Redakce Systémů Logistiky připravuje se Spolkem 
Aquarius-Vodnář seriál článků, které se budou věnovat 
specifi cky problematice vnitrozemské vodní dopravy. 
Primárně se zaměříme na mýty, které jsou s touto ob-
lastí spojeny. Rozebereme také možnosti pro změnu 
současného stavu, kdy globálně je vodní doprava domi-
nantním přepravním módem, ale v Česku představuje 
naprostou popelku. V následujících týdnech budeme 
seriál publikovat na webu systemylogistiky.cz.    
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ZZ důvodu nedostatečné infrastruktury a nízkého 
stavu vody v řekách nejsou v České republice 
dlouhodobě vhodné podmínky pro lodní dopravu. 
Z tohoto pohledu je nespolehlivá, pomalá a nefl exi-
bilní. „Máme například zkušenost s projektem, kdy 
jsme tři měsíce čekali, až stoupne hladina Labe 
a stane se splavným, abychom mohli z Děčína 
přepravit nadrozměrný náklad do Hamburku a ná-
sledně do Finska,“ vzpomíná Pavel Trnka, manažer 
nadrozměrných přeprav DB Schenker. Doplňuje, že 

výhodou nákladní vodní dopravy jsou nízké emise 
a možnost přepravovat nadrozměrné zásilky, které 
by se na silnici nebo železnici musely omezovat 
kvůli podmínkám infrastruktury (například nutnost 
vyhnout se tunelům a podjezdům). Obecně lze tedy 
tento způsob dopravy využít pro přepravy surovin 
(dřevo, písek), nadrozměrných nákladů (zásobníky, 
turbíny) nebo u přeprav, kde se to z geografi ckého 
hlediska nabízí, a přitom není tlak na čas dodání. 
„Letošní rok sice nebyl srážkově tak tragický jako 

DLOUHODOBÝ POKLES 
VODNÍ PŘEPRAVY ZASTAVIL 
AŽ LOŇSKÝ ROK

Problémem vodní dopravy v ČR je dlouhotrvající 
sucho, které omezuje splavnost Labe, 
a infrastruktura.
FOTO: DB Schenker

O budoucnosti vodních 
toků jako dobré dopravní 
cesty je přesvědčen 
například spolek Aquarius. 
Systémy Logistiky s ním 
připravují redakční 
materiál, který poukáže 
na některé zajímavé 
možnosti.

Vodní doprava se podílí necelým jedním procentem na celkové přepravě zboží v ČR. Ve 
vodní dopravě dlouhodobě dochází k poklesu přepravního výkonu z důvodu trvalého 
poklesu poptávky po přepravních službách po vodě. To způsobuje odstávky plavidel, 
prodlužování čekacích dob na nakládku a vykládku, snižování vytíženosti, prázdné jízdy 
a další problémy. Nicméně v roce 2019 vnitrozemská vodní nákladní doprava vzrostla 
o čtvrtinu (objemově) a přepravní výkony pak zhruba o 3 %.

Článek připravil Petr Neckař
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PANDEMIE PŘEKRESLUJE MAPU
Význam nákladní říční dopravy v dopravním systé-
mu České republiky zůstává velmi nízký a dlouho-
době klesá. „Loni přepravily lodě na tuzemských 
řekách 1‚37 milionu tun zboží, nejméně za posled-
ních 15 let. Příčinou jsou aktuální klimatické pod-
mínky, tedy rozkolísanost vodních stavů na dolním 
Labi s dlouhými obdobími sucha, a nedostatečná 
infrastruktura,“ říká ředitel FEE Transport Olomouc 
Daniel Trávníček.

Aktuální stav také ovlivňuje pandemie, která pře-
kresluje mapu dálkové přepravy. Zatímco ta lodní 
a letecká čelí omezením, na železnici to žije. Prav-
dou však je, že dlouhodobě námořní lodě přepraví 
po světě přes 90 procent veškerého nákladu.
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Význam nákladní říční dopravy v dopravním systému České republiky zůstává velmi nízký a dlouhodobě klesá.
FOTO: Huisman

ty předchozí, přesto lze očekávat, že se sucha opět 
vrátí. Klimatické podmínky se mění, což dělá lodní 
přepravu ještě hůře předvídatelnou,“ konstatuje 
Pavel Trnka.

PROBLÉM: NESPOLEHLIVÁ 
SPLAVNOST
Vodní doprava je obtížně nahra-
ditelná v případě přepravy nad-
rozměrných nákladů, nicméně je 
vhodná pro přepravy hromadné-
ho substrátu, palet a kontejnerů 
na střední a dlouhé vzdálenosti 
a také pro nekazící se zboží. „V případě dálkových 
přeprav je velkým problémem nespolehlivá splav-
nost přeshraničního úseku Ústí n. L. – státní hrani-
ce. Tato nespolehlivost se odráží v nižších přeprav-

ních výkonech a v nevyužitém potenciálu. Z tohoto 
důvodu je klíčové zlepšit splavnost výstavbou pla-
vebního stupně Děčín,“ říká Luděk Sosna, ředitel 
odboru strategie Ministerstva dopravy ČR. Dodává, 
že v minulém roce se podle ročenky dopravy vod-
ní dopravou přepravovaly kovové rudy, produkty 

těžby a úpravy jiných nerostných 
surovin a druhotné suroviny, ko-
munální a jiné odpady. Z hlediska 
ekologie je vodní doprava rozhod-
ně přínosem. I v tomto sektoru je 
třeba řešit zavádění alternativ-
ních paliv a modernizaci plavidel. 
Jak však Luděk Sosna doplňuje, 
na druhou stranu se výstavba 
infrastruktury vodních cest a re-

gulace vodních toků zejména v nížinných úsecích 
považuje ze strany ochrany přírody a krajiny za zá-
važný problém, který znamená zásah do vodních 
ekosystémů.

„VZHLEDEM K POLOZE 
ČESKÉ REPUBLIKY JE 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA VŽDY 
SOUČÁSTÍ INTERMODÁLNÍCH 

PŘEPRAV.“

„Před dopravním 
sektorem stojí klíčové 

výzvy“

Před evropským dopravním sektorem, který 
významně zasáhla koronavirová krize, sto-
jí v následujících letech další klíčové výzvy. 
Lhůta pro snížení emisí se blíží a na scénu 
přicházejí nové technologie. Rejdaři ve světle 
ekologického směřování představí zelené ino-
vace lodní dopravy, jako například vodíkem či 
biometanem poháněná plavidla. Zvýšená auto-
matizace a digitalizace budou prioritou většiny 
světových přístavů.

DANIEL TRÁVNÍČEK
ředitel pobočky Olomouc
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ZZ důvodu nedostatečné infrastruktury a nízkého 
stavu vody v řekách nejsou v České republice 
dlouhodobě vhodné podmínky pro lodní dopravu. 
Z tohoto pohledu je nespolehlivá, pomalá a nefl exi-
bilní. „Máme například zkušenost s projektem, kdy 
jsme tři měsíce čekali, až stoupne hladina Labe 
a stane se splavným, abychom mohli z Děčína 
přepravit nadrozměrný náklad do Hamburku a ná-
sledně do Finska,“ vzpomíná Pavel Trnka, manažer 
nadrozměrných přeprav DB Schenker. Doplňuje, že 

výhodou nákladní vodní dopravy jsou nízké emise 
a možnost přepravovat nadrozměrné zásilky, které 
by se na silnici nebo železnici musely omezovat 
kvůli podmínkám infrastruktury (například nutnost 
vyhnout se tunelům a podjezdům). Obecně lze tedy 
tento způsob dopravy využít pro přepravy surovin 
(dřevo, písek), nadrozměrných nákladů (zásobníky, 
turbíny) nebo u přeprav, kde se to z geografi ckého 
hlediska nabízí, a přitom není tlak na čas dodání. 
„Letošní rok sice nebyl srážkově tak tragický jako 

DLOUHODOBÝ POKLES 
VODNÍ PŘEPRAVY ZASTAVIL 
AŽ LOŇSKÝ ROK

Problémem vodní dopravy v ČR je dlouhotrvající 
sucho, které omezuje splavnost Labe, 
a infrastruktura.
FOTO: DB Schenker

O budoucnosti vodních 
toků jako dobré dopravní 
cesty je přesvědčen 
například spolek Aquarius. 
Systémy Logistiky s ním 
připravují redakční 
materiál, který poukáže 
na některé zajímavé 
možnosti.

Vodní doprava se podílí necelým jedním procentem na celkové přepravě zboží v ČR. Ve 
vodní dopravě dlouhodobě dochází k poklesu přepravního výkonu z důvodu trvalého 
poklesu poptávky po přepravních službách po vodě. To způsobuje odstávky plavidel, 
prodlužování čekacích dob na nakládku a vykládku, snižování vytíženosti, prázdné jízdy 
a další problémy. Nicméně v roce 2019 vnitrozemská vodní nákladní doprava vzrostla 
o čtvrtinu (objemově) a přepravní výkony pak zhruba o 3 %.

Článek připravil Petr Neckař
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JEDNA Z NEJEKOLOGIČTĚJŠÍCH DOPRAV
Vladimír Doboš, vedoucí reprezentace Praha spo-
lečnosti Hafen Hamburg Marketing, uvádí: „Pokud 
vezmu čísla vývoje v přepravách po Labi mezi čes-
kými říčními přístavy a přístavem Hamburk, kte-
ré jsou pro naši reprezentaci nejzajímavější, pak 
objemy v posledních deseti letech poklesly podle 
našeho interního sledování o alarmujících téměř 
90 %. Přitom jsou na trhu určitě komodity vhodné 
k přepravám po vodě.“ Mezi tyto komodity patří 
např. hromadné sypké materiály (jako písek či 
štěrk), zemědělské produkty (obilí) či projektové 
zboží, které kvůli velikosti či hmotnosti ani jinak 
přepravit nelze. „Vodní dopravu považuji za jednu 
z nejekologičtějších, proto mě tento vývoj v sou-
časné době, kdy se ekologie stala každodenním 
tématem, zaráží. V posledních letech byl vývoj sa-

mozřejmě ovlivněn i dlouhými suchými obdobími, 
ale především podpora a zájem státu o tento druh 
dopravy jsou jednoznačně nedostatečné.“ Za je-
den z velkých problémů Vladimír Doboš považuje 
stále nezrealizovaný vodní stupeň u Děčína, o kte-
rém se vedou již desetiletí pouze diskuse a který by 
umožnil zajistit po většinu roku alespoň minimální 
splavnost mezi Ústím nad Labem a státní hranicí.

ČASTÁ KOMBINACE SE ŽELEZNICÍ
Námořní doprava má v logistickém portfoliu neza-
stupitelné místo. Bylo tomu tak již v historii a dnes 
ji např. společnost Gefco využívá jako součást in-
termodálních toků. „My využíváme námořní dopra-
vu například pro přepravy dílů pro 
automobilový průmysl, zde jde pře-
vážně o importní toky. V exportním 
směru putují po moři třeba i nově 
vyrobené vozy.

Vzhledem k poloze České republiky 
je námořní doprava vždy součástí in-
termodálních přeprav, často ji kombinujeme se že-
leznicí,“ uvádí Martin Hrbek, obchodní ředitel divi-
ze Forwarding společnosti Gefco Česká republika. 
Doplňuje, že Gefco využívá slovinský přístav Koper 
nebo italský Terst. Oba jsou vhodnou alternativou 
k velkým západo- a severoevropským přístavům 
jako Rotterdam nebo Hamburk. V případě, že je 
místem nakládky nebo cílovou destinací některé 
z moravských či slovenských měst, pak je možné 
díky využití jižní cesty zkrátit tranzitní čas i o ně-
kolik dní.

Vývoj je patrný jak na infrastruktuře, tedy přísta-
vech, tak i na cargo lodích samotných. „Pokud 
budeme konkrétní, třeba právě slovinský Koper je 
pravidelně rekonstruován, snaha je zejména o zvý-
šení plynulosti odbavení a o navýšení kapacit. Nikdy 

nebude schopen odbavit stejné objemy kontejnerů 
jako přístavy na severozápadu Evropy, ale je plně 
konkurenceschopný,“ doplňuje Martin Hrbek.

VODNÍ DOPRAVA TĚŽKO KONKURUJE
Poptávka po vodní dopravě je vážně narušena ne-
spolehlivostí vodní cesty. Vodní doprava jen velmi 
těžko soupeří se silniční a železniční dopravou, kte-
rá je rychlejší, spolehlivější a klimatickým výkyvům 
podléhá jen omezeně. I nadále se dá očekávat její 
uplatnění v oblasti nadrozměrných přeprav, počítá 
se s ní také v oblasti citylogistiky, kdy může být bez-
problémovou dopravou až do centra města, čímž 
může pomoci snížit zatížení silničních komunikací 

na okruhu, radiál a dalších komuni-
kacích. Přínosem je i nižší hluková 
zátěž a celkově ekologické přínosy 
– omezení hluku, exhalací a poško-
zení a opotřebení komunikací.

Třeba v Praze dojde k prověření 
přístavů pro obsluhu města, může 

zde pomoci naplňovat ekologické cíle nastavené 
v oblasti snižování emisí v centrech měst.

„Ministerstvo podpořilo modernizaci 
překladišť tří trimodálních terminálů“

 Vodní doprava má přispět k převodu nákladní dopravy z dopravy silniční na že-
lezniční a vodní, což by mělo přispět k energetickým úsporám, omezení znečiš-
ťujících emisí i skleníkových látek. Proces přípravy plavebního stupně Děčín je 
zatím na mrtvém bodě v procesu vyhodnocování vlivů na životní prostředí (EIA). 
Ministerstvo dopravy podpořilo modernizaci překladišť tří trimodálních termi-
nálů kombinované dopravy – Mělník, Kolín a Ústí nad Labem – prostřednictvím 
dotací z operačního programu Doprava, aby vodní doprava mohla pomoci plnit 
cíle v převedení silniční nákladní dopravy ze silnice na vodní nákladní dopravu.

LUDĚK SOSNA
ředitel odboru strategie

Ministerstvo dopravy ČR

„Vnitrozemská vodní 
přeprava je popelkou“

Vnitrozemským vodním cestám, do nichž byly 
za dlouhá desetiletí investovány stovky miliard 
korun a jsou v relativně dobré kondici, chybí 
to hlavní: spolehlivé napojení na západoev-
ropské vodní cesty, čímž by se výrazně zvýšil 
jejich význam a možnosti využití. A tak zatím-
co v západní Evropě je masivně podporován 
trend v zavádění nejmodernějších ekologic-
kých technologií do lodních fl otil a v některých 
oblastech podíl přepraveného zboží po vodě 
přesahuje i 20 %, což především ulehčuje pře-
plněným silnicím, stává se vnitrozemská vodní 
doprava v ČR spíše popelkou.

VLADIMÍR 
DOBOŠ
vedoucí 

reprezentace 
Praha

Hafen Hamburg 
Marketing

„VODNÍ CESTA? 
POTENCIÁL I V OBLASTI 

CITYLOGISTIKY.“

Jak se podle vás 
bude vodní doprava 

vyvíjet?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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JJedním ze zásadních předpokladů je komunikace 
a ochota ke kompromisu. Vzájemné sladění rozlič-
ných požadavků či představ je mnohdy kompliko-
vané, ale jiná cesta prakticky neexistuje.

REALISTICKÉ POŽADAVKY 
A PROSTOR PRO ÚSTUPKY
„Pokud jsou z jakéhokoliv důvodu požadavky jedné 
ze stran nerealistické, velmi často dochází k průta-
hům jednání a zdržení projektu,“ upozorňuje Lukáš 
Svobodník, senior associate ve společnosti Colliers 
International. Obě strany by měly být schopny vy-
tvořit si manévrovací prostor pro případné ústupky, 
které ve fi nále mohou být ku prospěchu věci.

Základem developmentu je komunikace v celém 
průběhu projektu, od přípravy přes povolovací pro-
ces a výstavbu až po zahájení provozu, připomíná 
Jaroslav Kaizr, partner ve společnosti Demaco, 
a dál vysvětluje: „Jakmile developer vstoupí do 
území, měl by se v co nejkratší době sejít se zá-
stupci obce a se sousedy, aby s nimi navázal přímý 
kontakt. Dobrý developer se snaží hned od začátku 
vytvořit prostředí důvěry, ve kterém lze pracovat se 
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DEVELOPER VERSUS SAMOSPRÁVA. 
JAK ÚSPĚŠNĚ SPOLUPRACOVAT?

Vztahy mezi průmyslovými developery a lokálními samosprávami nejsou vždy „procházka 
růžovým sadem“. Naladění místních občanů a potažmo municipalit vůči záměrům 
developerů není leckdy zrovna vstřícné, ať už jde o výhrady oprávněné či nespravedlivé. 
Existuje však naštěstí i řada příkladů úspěšné a oboustranně přínosné spolupráce.

Článek připravil David Čapek

We move smarter.
gw-world.com/cz/eta
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Estimated Time of Arrival. 
Víte, kdy vaši zásilku doručíme.
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JEDNA Z NEJEKOLOGIČTĚJŠÍCH DOPRAV
Vladimír Doboš, vedoucí reprezentace Praha spo-
lečnosti Hafen Hamburg Marketing, uvádí: „Pokud 
vezmu čísla vývoje v přepravách po Labi mezi čes-
kými říčními přístavy a přístavem Hamburk, kte-
ré jsou pro naši reprezentaci nejzajímavější, pak 
objemy v posledních deseti letech poklesly podle 
našeho interního sledování o alarmujících téměř 
90 %. Přitom jsou na trhu určitě komodity vhodné 
k přepravám po vodě.“ Mezi tyto komodity patří 
např. hromadné sypké materiály (jako písek či 
štěrk), zemědělské produkty (obilí) či projektové 
zboží, které kvůli velikosti či hmotnosti ani jinak 
přepravit nelze. „Vodní dopravu považuji za jednu 
z nejekologičtějších, proto mě tento vývoj v sou-
časné době, kdy se ekologie stala každodenním 
tématem, zaráží. V posledních letech byl vývoj sa-

mozřejmě ovlivněn i dlouhými suchými obdobími, 
ale především podpora a zájem státu o tento druh 
dopravy jsou jednoznačně nedostatečné.“ Za je-
den z velkých problémů Vladimír Doboš považuje 
stále nezrealizovaný vodní stupeň u Děčína, o kte-
rém se vedou již desetiletí pouze diskuse a který by 
umožnil zajistit po většinu roku alespoň minimální 
splavnost mezi Ústím nad Labem a státní hranicí.

ČASTÁ KOMBINACE SE ŽELEZNICÍ
Námořní doprava má v logistickém portfoliu neza-
stupitelné místo. Bylo tomu tak již v historii a dnes 
ji např. společnost Gefco využívá jako součást in-
termodálních toků. „My využíváme námořní dopra-
vu například pro přepravy dílů pro 
automobilový průmysl, zde jde pře-
vážně o importní toky. V exportním 
směru putují po moři třeba i nově 
vyrobené vozy.

Vzhledem k poloze České republiky 
je námořní doprava vždy součástí in-
termodálních přeprav, často ji kombinujeme se že-
leznicí,“ uvádí Martin Hrbek, obchodní ředitel divi-
ze Forwarding společnosti Gefco Česká republika. 
Doplňuje, že Gefco využívá slovinský přístav Koper 
nebo italský Terst. Oba jsou vhodnou alternativou 
k velkým západo- a severoevropským přístavům 
jako Rotterdam nebo Hamburk. V případě, že je 
místem nakládky nebo cílovou destinací některé 
z moravských či slovenských měst, pak je možné 
díky využití jižní cesty zkrátit tranzitní čas i o ně-
kolik dní.

Vývoj je patrný jak na infrastruktuře, tedy přísta-
vech, tak i na cargo lodích samotných. „Pokud 
budeme konkrétní, třeba právě slovinský Koper je 
pravidelně rekonstruován, snaha je zejména o zvý-
šení plynulosti odbavení a o navýšení kapacit. Nikdy 

nebude schopen odbavit stejné objemy kontejnerů 
jako přístavy na severozápadu Evropy, ale je plně 
konkurenceschopný,“ doplňuje Martin Hrbek.

VODNÍ DOPRAVA TĚŽKO KONKURUJE
Poptávka po vodní dopravě je vážně narušena ne-
spolehlivostí vodní cesty. Vodní doprava jen velmi 
těžko soupeří se silniční a železniční dopravou, kte-
rá je rychlejší, spolehlivější a klimatickým výkyvům 
podléhá jen omezeně. I nadále se dá očekávat její 
uplatnění v oblasti nadrozměrných přeprav, počítá 
se s ní také v oblasti citylogistiky, kdy může být bez-
problémovou dopravou až do centra města, čímž 
může pomoci snížit zatížení silničních komunikací 

na okruhu, radiál a dalších komuni-
kacích. Přínosem je i nižší hluková 
zátěž a celkově ekologické přínosy 
– omezení hluku, exhalací a poško-
zení a opotřebení komunikací.

Třeba v Praze dojde k prověření 
přístavů pro obsluhu města, může 

zde pomoci naplňovat ekologické cíle nastavené 
v oblasti snižování emisí v centrech měst.

„Ministerstvo podpořilo modernizaci 
překladišť tří trimodálních terminálů“

 Vodní doprava má přispět k převodu nákladní dopravy z dopravy silniční na že-
lezniční a vodní, což by mělo přispět k energetickým úsporám, omezení znečiš-
ťujících emisí i skleníkových látek. Proces přípravy plavebního stupně Děčín je 
zatím na mrtvém bodě v procesu vyhodnocování vlivů na životní prostředí (EIA). 
Ministerstvo dopravy podpořilo modernizaci překladišť tří trimodálních termi-
nálů kombinované dopravy – Mělník, Kolín a Ústí nad Labem – prostřednictvím 
dotací z operačního programu Doprava, aby vodní doprava mohla pomoci plnit 
cíle v převedení silniční nákladní dopravy ze silnice na vodní nákladní dopravu.

LUDĚK SOSNA
ředitel odboru strategie

Ministerstvo dopravy ČR

„Vnitrozemská vodní 
přeprava je popelkou“

Vnitrozemským vodním cestám, do nichž byly 
za dlouhá desetiletí investovány stovky miliard 
korun a jsou v relativně dobré kondici, chybí 
to hlavní: spolehlivé napojení na západoev-
ropské vodní cesty, čímž by se výrazně zvýšil 
jejich význam a možnosti využití. A tak zatím-
co v západní Evropě je masivně podporován 
trend v zavádění nejmodernějších ekologic-
kých technologií do lodních fl otil a v některých 
oblastech podíl přepraveného zboží po vodě 
přesahuje i 20 %, což především ulehčuje pře-
plněným silnicím, stává se vnitrozemská vodní 
doprava v ČR spíše popelkou.

VLADIMÍR 
DOBOŠ
vedoucí 

reprezentace 
Praha

Hafen Hamburg 
Marketing

„VODNÍ CESTA? 
POTENCIÁL I V OBLASTI 

CITYLOGISTIKY.“

Jak se podle vás 
bude vodní doprava 
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Development

vzájemnými očekáváními. Formalistické a váznou-
cí povolovací procesy jsou však často komplikací.“ 
Problém podle něj nezřídka spočívá v přístupu úřed-
níků k nové výstavbě a k územním změnám obec-
ně. Jakékoli změny totiž nejsou v Česku populární 
a komunity často tlačí na úředníky, aby výstavbu ne-
povolovali, a aby raději území zakonzervovali. „Ře-
šením je širší i cílená osvěta, standardizace procesů 
a technických řešení a zároveň proměna úředníků 
ve skutečné autority, které budou schopny erudova-
ně rozhodovat a pomáhat rozvoji území na základě 
relevantních podkladů,“ dodává Jaroslav Kaizr.

NÁJEZDNÍCI, NEBO OSVÍCENÍ INVESTOŘI?
Developeři jsou někdy vnímáni jako nájezdníci, 
kteří chtějí vytěžit ornou půdu. „Na druhou stra-
nu jim ale nejsou poskytovány adekvátní pobídky 
pro revitalizace starých brownfi eldů. Často dochází 
také ke špatné a pozdní komunikaci od developera 
směrem k samosprávě a té pak již nezbývá než 
se bránit,“ sděluje Tomáš Novotný, head of asset 
management and development ve společnosti 
Arete. Celkově je více než žádoucí, aby obě stra-
ny pracovaly ve vzájemném souladu. Město nebo 
obec hledají pracovní uplatnění pro své občany 
a měly by vytvářet podmínky pro růst pracovních 
míst. Developer pak za své fi nanční prostředky 
často převyšující jakékoli ekonomické možnosti 
samosprávy tyto projekty realizuje. Jak zdůrazňuje 
Tomáš Novotný, projekty je ale zapotřebí nastavo-
vat citlivě vzhledem k lokálním podmínkám a není 
možné realizovat univerzální koncepty projektů, 
jak se nezřídka děje.

Hlavním předpokladem úspěšné spolupráce je 
podle Jakuba Holce, CEO společnosti 108 Agency, 
správná prezentace záměru samosprávě. „Zásad-
ní roli hraje náležitá komunikace, dále představe-
ní záměru a vysvětlení případných obav. Neměl by 
vzniknout žádný prostor pro šedé 
zóny,“ podotýká. Velmi důležitá 
je součinnost mezi develope-
rem a městem/obcí. V ideálním 
případě by mělo dojít ke vzniku 
partnerství, kdy městu/obci i de-
veloperovi jde o obecné blaho. 
Snaha najít společný cíl, cesty ke 
zlepšení a vzájemná pomoc by 
měly být na předních místech. Jakub Holec v tomto 
směru pokračuje: „Vždy je potřeba vést diskusi na 
téma zajištění zlepšení místního pracovního trhu 
a ošetření negativních vlivů, například z nárůstu 

dopravy a celkově zhoršeného komfortu bydlení. 
Je nezbytné dokázat najít kompromisní řešení za-
ložené na zdravém rozumu.“

MÍČ NA JEDNÉ I DRUHÉ STRANĚ
Jaké jsou v rámci této spolupráce hlavní úkoly prů-
myslového developera? A jaké úkoly či kompetence 
jsou na straně samosprávy? Developer potřebuje 
svým způsobem „přesvědčit“ místní samosprávu, 

že jeho projekt představuje pří-
nos pro obec a její obyvatele, ať 
už se jedná o tvorbu nových pra-
covních míst, více peněz do obec-
ního rozpočtu, zviditelnění obce 
na mapě a případnou další přida-
nou hodnotu. Místní samospráva 
pak musí dbát na to, aby umís-
tění projektu do obce nezhoršilo 

kvalitu života v ní a nepřiměřeně nezatížilo infra-
strukturu. Lukáš Svobodník k tomu poznamenává: 
„Pro samosprávu samozřejmě existuje celá řada 
možností, jak mít ze situace užitek – známe napří-

klad případy, kdy developer přislíbí, že se stavbou 
projektu zmodernizuje například část inženýrských 
sítí či dopravní infrastrukturu.“

Developer znamená pro jakékoliv území změnu, 
a ne všechny komunity jsou změnu ochotny ak-
ceptovat. Proto musí být developer připraven na 
kompromisy a úpravy ve svém záměru. Na druhou 
stranu by obce měly začít vnímat development 
moderních průmyslových hal jako příležitost pro 
investice a jako strategickou jistotu budoucího 
rozvoje obce. Zásadním úkolem developera je 
kromě otevřené a pozitivní komunikace se všemi 
zúčastněnými také citlivý přístup k území z hledis-
ka životního prostředí, ale i s ohledem na design 
průmyslových staveb. „Úkolem obce je nastavení 
pravidel hry formou územního plánu nebo formou 
plánu očekávaných investic a dohled nad jejich do-
držováním,“ vyjmenovává Jaroslav Kaizr.

Samospráva by měla kvalifi kovaně posoudit vhod-
nost projektu pro danou lokalitu a jeho přínosy. Na 
stavebním úřadu, který má být nezávislý na subjek-
tivních hodnoceních samosprávy, je pak zhodnotit 
soulad projektu s platnou legislativou i technickými 
normami a dále jeho dopady na životní prostředí. 
Tomáš Novotný objasňuje: „Úkolem developera 
by v souladu s výše uvedeným mělo být realizovat 
projekty refl ektující potřeby dané lokality a s co nej-
menšími dopady na okolí. Toto však často koliduje 
zejména s rozměry průmyslových objektů a nově 
generovaným dopravním zatížením, a je tudíž velmi 
obtížné hledat kompromis přijatelný pro obě strany.“

ZMĚNY V DANÍCH, 
MÉNĚ BYROKRATICKÉ ZÁTĚŽE
Kardinální otázka zní: Co by do budoucna pomoh-
lo k lepší spolupráci mezi průmyslovými developery 
a místními samosprávami v ČR? Receptem může být 

„Přílišné taktizování 
brání dohodě“

Klíčem je komunikace. Musí se jasně defi novat 
hlavní parametry, ze kterých nechce ani jedna 
strana ustoupit. Následně postupovat podobně 
jako při obchodním jednání a snažit se hledat 
kompromisní řešení v méně důležitých bodech. 
Pokud se nadmíru taktizuje, není možné do-
sáhnout dohody. Domnívám se, že vzhledem 
k předchozím zkušenostem mají někteří zá-
stupci samosprávy vůči developerům předsud-
ky, od kterých je nutno se oprostit. Developeři 
by pak měli být spíše rozvojovým partnerem 
a investorem v lokalitě, kde chtějí realizovat 
svůj dlouhodobý záměr.

TOMÁŠ 
NOVOTNÝ

head of asset 
management 

and 
development

Arete

„Obce mají mít větší podíl na daňových 
příjmech“

 Pokud je území dobře připraveno na absorpci průmyslových aktivit, např. 
v podobě samostatně stojících průmyslových zón, může jít o pozitivní dopady 
v podobě dostupnosti zaměstnání, výnosu daně z příjmů právnických a fyzic-
kých osob. Opačně zase nevhodně umístěná průmyslová aktivita do obytné 
zástavby může být dosti negativně vnímána obyvatelstvem, mít negativní do-
pad do životního prostředí z důvodu zvýšené hlukové, prachové i automobilové 
zátěže. Jeden z impulsů k větší podpoře a spolupráci by mohla být změna 
rozpočtového určení daní, konkrétně aby měly obce větší podíl na daňových 
příjmech generovaných ve vlastním katastru, zejména u daní z příjmu práv-
nických osob.

ALEXANDRA KOCKOVÁ
zástupkyně komunikace 

Sekce organizace 
a marketingu

Svaz měst a obcí České 
republiky

„DEVELOPER ZNAMENÁ 
PRO ÚZEMÍ ZMĚNU, A NE 

VŠECHNY KOMUNITY 
ZMĚNU AKCEPTUJÍ.“
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INZERCE

zjednodušení administrativních procesů spojených 
s vydáváním potřebných povolení a dokumentů a jas-
nější rozdělení kompetencí zain-
teresovaných úřadů a správních 
orgánů, jak doporučuje Lukáš 
Svobodník. „Přínosné pro obě 
strany pak bude v případě úspěš-
né realizace projektu vybudovat 
dlouhodobé partnerství, v němž 
bude i po plném využití pozemků 
pro výstavbu prostor pro zapojení 
developera/investora do zkvalitňování například spo-
lečensko-kulturního života v obci,“ doplňuje.

„Pomohlo by nové nastavení distribuce daní tako-
vým způsobem, aby daňový výnos, který získává 

stát, byl transparentně odváděn 
do městské kasy,“ domnívá se 
Jakub Holec. Z tohoto rozpočtu 
by dále města a obce mohly fi -
nancovat občanskou vybave-
nost či potřebnou infrastruk-
turu. Významným posunem by 
byla větší zainteresovanost ko-
munit, obcí a úředníků na deve-

lopmentu. „Iniciativa týkající se změny daňového 
určení je určitě dobrým začátkem s poměrně rych-

lým krátkodobým účinkem, nicméně je potřeba jít 
v tomto dál, protože naplněnost rozpočtu může být 
motivátorem komunálních politiků, již méně bude 
motivovat komunity a vůbec nemá vliv na úřední-
ky. Z mého pohledu je dlouhodobým nástrojem 
orientace obecních rozpočtů na přidanou hodno-
tu developmentu a z ní plynoucí fi nanční benefi ty 
či úspory pro komunity a obce,“ popisuje Jaroslav 
Kaizr. Zároveň by se podle něj z „pouhých“ úřed-
níků měly postupně stát autority respektované ve 
svém oboru, čemuž musí odpovídat i jejich fi nanční 
ohodnocení.

Obce a jejich obyvatelé se zejmé-
na obávají zvýšení dopravního 
zatížení a hluku. Municipality 
také nejsou „motivovány“ k vy-
jednávání. Mají sice zájem o nová 
pracovní místa, ale umístěním 
například průmyslové stavby ne-
získávají větší příjem z rozpočto-
vého určení daní. Na tento aspekt 
před časem poukázal developer 
Panattoni Europe. 

„PŘEDPOKLADEM ÚSPĚŠNÉ 
SPOLUPRÁCE JE SPRÁVNÁ 

PREZENTACE ZÁMĚRU 
SAMOSPRÁVĚ.“

FOTO: Arete

Development

vzájemnými očekáváními. Formalistické a váznou-
cí povolovací procesy jsou však často komplikací.“ 
Problém podle něj nezřídka spočívá v přístupu úřed-
níků k nové výstavbě a k územním změnám obec-
ně. Jakékoli změny totiž nejsou v Česku populární 
a komunity často tlačí na úředníky, aby výstavbu ne-
povolovali, a aby raději území zakonzervovali. „Ře-
šením je širší i cílená osvěta, standardizace procesů 
a technických řešení a zároveň proměna úředníků 
ve skutečné autority, které budou schopny erudova-
ně rozhodovat a pomáhat rozvoji území na základě 
relevantních podkladů,“ dodává Jaroslav Kaizr.

NÁJEZDNÍCI, NEBO OSVÍCENÍ INVESTOŘI?
Developeři jsou někdy vnímáni jako nájezdníci, 
kteří chtějí vytěžit ornou půdu. „Na druhou stra-
nu jim ale nejsou poskytovány adekvátní pobídky 
pro revitalizace starých brownfi eldů. Často dochází 
také ke špatné a pozdní komunikaci od developera 
směrem k samosprávě a té pak již nezbývá než 
se bránit,“ sděluje Tomáš Novotný, head of asset 
management and development ve společnosti 
Arete. Celkově je více než žádoucí, aby obě stra-
ny pracovaly ve vzájemném souladu. Město nebo 
obec hledají pracovní uplatnění pro své občany 
a měly by vytvářet podmínky pro růst pracovních 
míst. Developer pak za své fi nanční prostředky 
často převyšující jakékoli ekonomické možnosti 
samosprávy tyto projekty realizuje. Jak zdůrazňuje 
Tomáš Novotný, projekty je ale zapotřebí nastavo-
vat citlivě vzhledem k lokálním podmínkám a není 
možné realizovat univerzální koncepty projektů, 
jak se nezřídka děje.

Hlavním předpokladem úspěšné spolupráce je 
podle Jakuba Holce, CEO společnosti 108 Agency, 
správná prezentace záměru samosprávě. „Zásad-
ní roli hraje náležitá komunikace, dále představe-
ní záměru a vysvětlení případných obav. Neměl by 
vzniknout žádný prostor pro šedé 
zóny,“ podotýká. Velmi důležitá 
je součinnost mezi develope-
rem a městem/obcí. V ideálním 
případě by mělo dojít ke vzniku 
partnerství, kdy městu/obci i de-
veloperovi jde o obecné blaho. 
Snaha najít společný cíl, cesty ke 
zlepšení a vzájemná pomoc by 
měly být na předních místech. Jakub Holec v tomto 
směru pokračuje: „Vždy je potřeba vést diskusi na 
téma zajištění zlepšení místního pracovního trhu 
a ošetření negativních vlivů, například z nárůstu 

dopravy a celkově zhoršeného komfortu bydlení. 
Je nezbytné dokázat najít kompromisní řešení za-
ložené na zdravém rozumu.“

MÍČ NA JEDNÉ I DRUHÉ STRANĚ
Jaké jsou v rámci této spolupráce hlavní úkoly prů-
myslového developera? A jaké úkoly či kompetence 
jsou na straně samosprávy? Developer potřebuje 
svým způsobem „přesvědčit“ místní samosprávu, 

že jeho projekt představuje pří-
nos pro obec a její obyvatele, ať 
už se jedná o tvorbu nových pra-
covních míst, více peněz do obec-
ního rozpočtu, zviditelnění obce 
na mapě a případnou další přida-
nou hodnotu. Místní samospráva 
pak musí dbát na to, aby umís-
tění projektu do obce nezhoršilo 

kvalitu života v ní a nepřiměřeně nezatížilo infra-
strukturu. Lukáš Svobodník k tomu poznamenává: 
„Pro samosprávu samozřejmě existuje celá řada 
možností, jak mít ze situace užitek – známe napří-

klad případy, kdy developer přislíbí, že se stavbou 
projektu zmodernizuje například část inženýrských 
sítí či dopravní infrastrukturu.“

Developer znamená pro jakékoliv území změnu, 
a ne všechny komunity jsou změnu ochotny ak-
ceptovat. Proto musí být developer připraven na 
kompromisy a úpravy ve svém záměru. Na druhou 
stranu by obce měly začít vnímat development 
moderních průmyslových hal jako příležitost pro 
investice a jako strategickou jistotu budoucího 
rozvoje obce. Zásadním úkolem developera je 
kromě otevřené a pozitivní komunikace se všemi 
zúčastněnými také citlivý přístup k území z hledis-
ka životního prostředí, ale i s ohledem na design 
průmyslových staveb. „Úkolem obce je nastavení 
pravidel hry formou územního plánu nebo formou 
plánu očekávaných investic a dohled nad jejich do-
držováním,“ vyjmenovává Jaroslav Kaizr.

Samospráva by měla kvalifi kovaně posoudit vhod-
nost projektu pro danou lokalitu a jeho přínosy. Na 
stavebním úřadu, který má být nezávislý na subjek-
tivních hodnoceních samosprávy, je pak zhodnotit 
soulad projektu s platnou legislativou i technickými 
normami a dále jeho dopady na životní prostředí. 
Tomáš Novotný objasňuje: „Úkolem developera 
by v souladu s výše uvedeným mělo být realizovat 
projekty refl ektující potřeby dané lokality a s co nej-
menšími dopady na okolí. Toto však často koliduje 
zejména s rozměry průmyslových objektů a nově 
generovaným dopravním zatížením, a je tudíž velmi 
obtížné hledat kompromis přijatelný pro obě strany.“

ZMĚNY V DANÍCH, 
MÉNĚ BYROKRATICKÉ ZÁTĚŽE
Kardinální otázka zní: Co by do budoucna pomoh-
lo k lepší spolupráci mezi průmyslovými developery 
a místními samosprávami v ČR? Receptem může být 

„Přílišné taktizování 
brání dohodě“

Klíčem je komunikace. Musí se jasně defi novat 
hlavní parametry, ze kterých nechce ani jedna 
strana ustoupit. Následně postupovat podobně 
jako při obchodním jednání a snažit se hledat 
kompromisní řešení v méně důležitých bodech. 
Pokud se nadmíru taktizuje, není možné do-
sáhnout dohody. Domnívám se, že vzhledem 
k předchozím zkušenostem mají někteří zá-
stupci samosprávy vůči developerům předsud-
ky, od kterých je nutno se oprostit. Developeři 
by pak měli být spíše rozvojovým partnerem 
a investorem v lokalitě, kde chtějí realizovat 
svůj dlouhodobý záměr.

TOMÁŠ 
NOVOTNÝ

head of asset 
management 

and 
development

Arete

„Obce mají mít větší podíl na daňových 
příjmech“

 Pokud je území dobře připraveno na absorpci průmyslových aktivit, např. 
v podobě samostatně stojících průmyslových zón, může jít o pozitivní dopady 
v podobě dostupnosti zaměstnání, výnosu daně z příjmů právnických a fyzic-
kých osob. Opačně zase nevhodně umístěná průmyslová aktivita do obytné 
zástavby může být dosti negativně vnímána obyvatelstvem, mít negativní do-
pad do životního prostředí z důvodu zvýšené hlukové, prachové i automobilové 
zátěže. Jeden z impulsů k větší podpoře a spolupráci by mohla být změna 
rozpočtového určení daní, konkrétně aby měly obce větší podíl na daňových 
příjmech generovaných ve vlastním katastru, zejména u daní z příjmu práv-
nických osob.

ALEXANDRA KOCKOVÁ
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Pokles zakázek v některých oblastech logistiky a nižší zisky sice nemusí vylepšovat výpo-
čet rychlosti návratnosti investice, ale vysoká míra automatizace může zajistit provozní 
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a klesající ceny technologií zrychlují investice do automatizace, digitalizace a robotiza-
ce, což poznamená logistiku a zaměstnanost v tomto sektoru nejvíce.
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V místo deseti operátorů v neautomatizovaném skla-
du si budou muset fi rmy vytrénovat průměrně čtyři 
údržbáře, seřizovače a programátory strojů. Ve svě-
tě již samozřejmě jsou plně automatizované sklady, 
kde místo mnoha stovek lidí pracuje jen pár desítek 
techniků a procesních specialistů. Poptávka 
po těchto profi lech bude tak velká, že 
najít na trhu vyškoleného specialistu 
nebude možné a společnosti bu-
dou muset investovat do jejich 
rekvalifi kace a vzdělávání, což 
je dlouhodobá a drahá práce,“ 
uvádí Jiří Halbrštát, manažer 
náboru a marketingu Manpo-
werGroup.

V ČR se sice ještě dnes eko-
nomicky spíše vyplácí vsázet 
na vyšší podíl lidské práce, ale 
mzdy logistického personálu ros-
tou v některých lokalitách o 10 až 
15 % ročně. Ve velkých provozech, kde 
není možné najít dostatek zaměstnanců, 
musí fi rmy investovat také do svozových autobusů, 
ubytování, náborů v zahraničí a samozřejmě také 
miliony do náborových kampaní. To jsou zároveň 
situace, kdy se investice do automatizace vyplatí 

nejvíce. V logistických fi rmách o několika desítkách 
lidí se nábor dělá poměrně snadno a automatizo-
vat práci několika lidí se většinou nevyplácí.

NUTNÉ JE PŘEDVÍDAT DALŠÍ VÝVOJ
Při rozhodování o tom, zda automati-

zovat nebo přijmout zaměstnance, 
je potřeba nejen počítat, ale po-

kusit se i předvídat další vývoj. 
„Investice do automatizace se 
někdy může jevit jako nezbyt-
ná a výhodná, což tak může 
být. Na druhou stranu nejde 
o levnou záležitost a bude 
vždy jiný pohled, když jsem ve 

fi rmě, která má zajištěné zakáz-
ky na roky dopředu, a jiný pohled 

bude, pokud mám zakázku na ně-
kolik měsíců a poté nevím, zda zakáz-

ku udržím,“ upozorňuje Jindřich Hodek, 
obchodní ředitel společnosti Index Nosluš.

Další úhel pohledu je ten, zda fi rma potřebuje za-
městnance v lokalitě, kde se dané profese vůbec 
vyskytují. Jindřich Hodek tedy doporučuje zaměřit 

V mnoha výrobních a logistických společnostech 
se jeví jako výhodnější směr automatizace. „Auto-
matizovat je v řadě případů výhodnější, ale musí 
jít o automatizaci připravenou s rozumem. To zna-
mená automatizovat tam, kde to dává smysl. Díky 
vhodné kombinaci zaměstnanců a automatických 
strojů můžeme dosáhnout velmi dobré úrovně fi -
nanční návratnosti, zvýšit kvalitu procesů a přitom 
si pořád zachovat značnou fl exibilitu,“ konstatuje 
Petr Kuchyňa, generální ředitel společnosti Kiekert-
-CS. Popsal to na příkladu z praxe: „Viděli jsme to 
u nás na několika konkrétních případech. Úplná 
automatizace byla možná, ale aby postihla oprav-
du všechny varianty, byla taky tak drahá, že by se 
investované prostředky v reálné době nevrátily. 
V okamžiku, kdy jsme trochu upravili proces a ne-
chali část nízkoobrátkových variant dělat člověka, 
celá aplikace se výrazně zjednodušila a dává smysl 
i po ekonomické stránce.“

BUDE HLAD PO SPECIALISTECH
Je zřejmé, že s rostoucím počtem automatizací 
bude růst i počet zaměstnanců, kteří se budou vě-
novat její údržbě, nicméně úspora lidských zdrojů 
v provozech je předvídatelná. „Odhadujeme, že 

„V ODVĚTVÍCH, KDE 
JE VELKÁ VARIABILITA 

A JE POŽADOVÁNA 
KREATIVITA, ZŮSTANOU 

LIDÉ JEŠTĚ DLOUHO 
NENAHRADITELNÍ.“

Článek připravil Petr Neckař
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Zaostřeno

pracující prostředek po 24 hodin a 7 dní v týdnu za 
relativně stabilní náklady oproti proměnné lidské 
síle. Na druhou stranu podle mého názoru ztrácí-
me automatizací fl exibilní prvek, který je schopen 
se rychle a kvalitně přizpůsobit nenadále vzniklé 
si tuaci. A co si budeme povídat, těch je v našem 
oboru pořád ještě dost,“ podotýká Pavel Křížek.

REVOLUCE V BUSINESSU „PERSONÁLEK“
Business personálních služeb prochází revolucí. 
„Předpokládáme, že za deset let budou nábory 
dělnických pozic minimální, což je nyní core busi-
ness většiny agentur. Proměňuje se ale i struktura 
zaměstnanců na kancelářských pozicích. Málo se 
ví, že automatizace dopadá na administrativní, 
fi nanční a účetní pozice stejně rychle jako na ru-
tinní manuální profese,“ konstatuje Jiří Halbrštát. 
Potvrzuje, že narůstají zakázky na obsazování 

pozic techniků, IT specialistů, mechaniků, 
řemeslníků, projektových manažerů, 

specialistů na transformace atd.

Vznikají úplně nové profese, 
které jsme si nedávno ne-
uměli ani představit. Navíc 
se lidé přesouvají do jiných 
sektorů. Ve výrobě a logistice 
sice klesá zaměstnanost, ale 
ta naopak roste ve službách, 

zdravotnictví, sociální péči atd. 
„Transformace probíhá pozvol-

na, takže se lidé průběžně pře-
souvají do jiných sektorů. Profese se 

stále rychleji mění, zanikají a vznikají 
nové. Nejdůležitější schopností budouc-

nosti tak bude učenlivost,“ doplňuje Jiří Halbrštát. 

Firmy musejí pomáhat lidem zvyšovat kvalifi kaci 
a přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám 
na trhu práce, ale i sami lidé budou muset stále 
častěji vystupovat z komfortní zóny a přizpůsobovat 
se novým situacím. Lidé se správnými dovednost-
mi si budou moci stále více vybírat, jak, kde a kdy 
budou pracovat, a budou vytvářet nové příležitosti. 
Ti ostatní se budou dívat do budoucnosti s velkou 
nejistotou. Nebudou sice nezaměstnaní, ale budou 
mít výrazně horší odměny než lidé, kteří se dokáží 
rychle učit a přizpůsobovat se změnám. Je v tom 

příležitost. Už teď vznikají specializované akade-
mie, které vychovávají pro fi rmy experty na roboti-
zaci, simulaci procesů a výroby, kybernetickou bez-
pečnost, analýzu velkých dat nebo programování.

AUTOMATIZUJE SE UŽ DNES
Lze předpokládat, že hlavně v rámci průmyslové 
výroby bude za deset let v České republice pod-
statně větší procento plně automatických skladů. 
„V distribučních skladech ale budeme pořád vidět 
lidi jako hlavní pracovní sílu. Věřím, že i zde ubude 
díky automatizaci méně kvalifi kované monotónní 
práce,“ říká Pavel Křížek. Doplňuje, že sklady za 
10 let budou běžně vybaveny různými technickými 
prvky, které lidem ulehčí práci a přitom zvýší jejich 
výkon. Klasickým příkladem je nasazování různých 
modifi kací páternosterových systémů v kombinaci 
s různými technologiemi pro vychystávání. Napří-
klad pick-by-light, pick-by-voice a podobně.

Česká republika už nepatří mezi státy s vyloženě 
levnou pracovní silou a to bude zřejmě společně 
se zvyšujícími se nároky na kvalitu tlačit stále více 
fi rem do větší a větší automatizace. „V logistice se 
autonomní roboti a skladovací systémy prosazují již 
nyní, ve výrobě je velmi dobrá návratnost u jedno-
duchých stále se opakujících procesů. A postupně 
se začíná automatizovat i práce v administrativě,“ 
potvrzuje Petr Kuchyňa. Dodává, že jako pozitivní 
vidí to, že se zvýšila konkurence integrátorů, tedy 
fi rem, které jsou schopny implementovat moderní 
technologie podle konkrétních potřeb fi rmy, a tím 
se objevily i nové možnosti, co všechno lze při ro-
zumné investici automatizovat. V odvětvích, kde je 
velká variabilita a je požadována kreativita, zůsta-
nou lidé ještě dlouho nenahraditelní. V automotive 
se poměrně hodně automatizuje už teď.

se i na to, jaké jsou možnosti náboru a jeho udrži-
telnosti v daném regionu.

Podstatné pro rozhodování bude i to, jaké profese 
vlastně fi rma hledá. Operátory na opakující se prá-
ci, nebo je každá zakázka naprosto odlišná? U ně-
kterých profesí je automatizace dobře využitelná 
a má své místo, u některých je to obtížné nebo 
nemožné.

AUTOMATIZACE NENÍ FLEXIBILNÍ PRVEK
Je zřejmé, že na jedné straně jsou potřeba kvalit-
ní zaměstnanci v dostatečném počtu a na druhé 
straně nastal čas na nahrazování stereotypních, ru-
tinních činností nějakou, respektive určitou formou 
automatizace. Nicméně je třeba zvážit vhodnost in-
vestic vynaložených do automatizace skladových 
procesů v souvislosti s plánovanými objemy jak ve 
skladování, tak handlingu, tedy neupínat 
se k drahým sofi stikovaným řešením, 
když ani během následujících pěti 
let nedojde k reálnému využití 
potenciálu takového řešení. 
„Automatizovat se podle mého 
názoru vyplatí v tom případě, 
že máme možnost plnohod-
notně nahradit činnost či 
činnosti člověka strojem. 
Jako zajímavý příklad se mi 
jeví třeba nasazení takzvané 
robotické automatizace pro-
cesů (RPA) v reálné praxi u čin-
ností, které se často opakují, jsou 
náchylné k chybovosti a zakládají se 
na jasných pravidlech, například v rámci 
zpracování faktur, v rámci organizace a podobně,“ 
sděluje Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ. Mys-
lí si, že díky RAP lze v dohledné době podstatně 
zefektivnit administrativní procesy a zbavit zaměst-
nance monotónních, ne úplně záživných činností 
a efektivně využít jejich potenciál pro kreativnější 
věci. „Automatizace dává smysl za předpokladu, že 
se návratnost investice pohybuje v rozmezí dvou až 
čtyř let,“ dodává Milan Loid, business development 
& marketing director společnosti PPL CZ.

Výhody a nevýhody automatizace jsou obecně zná-
mé. „Máme šanci získat neúnavně a bezchybně 

Plánujete 
nábory, nebo 

automatizaci?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

„V RÁMCI PRŮMYSLOVÉ 
VÝROBY BUDE ZA DESET 
LET V ČESKÉ REPUBLICE 

PODSTATNĚ VĚTŠÍ PROCENTO 
PLNĚ AUTOMATICKÝCH 

SKLADŮ.“
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industriálních nemovitostí  
za 1. pololetí 2020 rekordně vzrostla. 
Jak, dávno víte, protože jsme o tom psali na našem 
facebookovém profilu už 22. srpna 2020.

Výstavba 

Jde to jednoduše 
i z mobilu!

Vy jste na Facebooku,  
ale náš profil nesledujete?
Staňte se naším fanouškem!
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Automatizace a robotizace zefektivňují procesy, a proto obecně 
vedou k nižší spotřebě energie. Na druhou stranu opravdu 
robotizovaná pracoviště mají relativně vysokou spotřebu. A to 
nemluvě o nutnosti provozu datových center, v nichž bude všechny 
skladové a další logistické procesy „počítat“ umělá inteligence.
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Znie to tak jasne a jednoducho, napriek 
tomu nejde o samozrejmosť. Existuje mnoho 
príležitostí, ktoré sú často pomyselným 
jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o úspechu 
alebo neúspechu. Chcete vedieť, ako a o čom 
premýšľajú “páni”, aké sú ich očakávania od 
dodávateľov a v čom dodávatelia logistických 
služieb zbytočne zlyhávajú? A v čom tkvie ich 
príležitosť? Často nejde len o cenu. Príďte si 
vypočuť, ako v tomto duchu uvažujú giganti 
v rôznych oblastiach trhu.
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slovenskej logistiky od roku 2007, 
predstavuje 14. ročník na tému...14
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„Předpokládáme, že za deset let budou nábory 
dělnických pozic minimální, což je nyní core busi-
ness většiny agentur. Proměňuje se ale i struktura 
zaměstnanců na kancelářských pozicích. Málo se 
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Vznikají úplně nové profese, 
které jsme si nedávno ne-
uměli ani představit. Navíc 
se lidé přesouvají do jiných 
sektorů. Ve výrobě a logistice 
sice klesá zaměstnanost, ale 
ta naopak roste ve službách, 

zdravotnictví, sociální péči atd. 
„Transformace probíhá pozvol-

na, takže se lidé průběžně pře-
souvají do jiných sektorů. Profese se 

stále rychleji mění, zanikají a vznikají 
nové. Nejdůležitější schopností budouc-

nosti tak bude učenlivost,“ doplňuje Jiří Halbrštát. 

Firmy musejí pomáhat lidem zvyšovat kvalifi kaci 
a přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám 
na trhu práce, ale i sami lidé budou muset stále 
častěji vystupovat z komfortní zóny a přizpůsobovat 
se novým situacím. Lidé se správnými dovednost-
mi si budou moci stále více vybírat, jak, kde a kdy 
budou pracovat, a budou vytvářet nové příležitosti. 
Ti ostatní se budou dívat do budoucnosti s velkou 
nejistotou. Nebudou sice nezaměstnaní, ale budou 
mít výrazně horší odměny než lidé, kteří se dokáží 
rychle učit a přizpůsobovat se změnám. Je v tom 

příležitost. Už teď vznikají specializované akade-
mie, které vychovávají pro fi rmy experty na roboti-
zaci, simulaci procesů a výroby, kybernetickou bez-
pečnost, analýzu velkých dat nebo programování.

AUTOMATIZUJE SE UŽ DNES
Lze předpokládat, že hlavně v rámci průmyslové 
výroby bude za deset let v České republice pod-
statně větší procento plně automatických skladů. 
„V distribučních skladech ale budeme pořád vidět 
lidi jako hlavní pracovní sílu. Věřím, že i zde ubude 
díky automatizaci méně kvalifi kované monotónní 
práce,“ říká Pavel Křížek. Doplňuje, že sklady za 
10 let budou běžně vybaveny různými technickými 
prvky, které lidem ulehčí práci a přitom zvýší jejich 
výkon. Klasickým příkladem je nasazování různých 
modifi kací páternosterových systémů v kombinaci 
s různými technologiemi pro vychystávání. Napří-
klad pick-by-light, pick-by-voice a podobně.

Česká republika už nepatří mezi státy s vyloženě 
levnou pracovní silou a to bude zřejmě společně 
se zvyšujícími se nároky na kvalitu tlačit stále více 
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autonomní roboti a skladovací systémy prosazují již 
nyní, ve výrobě je velmi dobrá návratnost u jedno-
duchých stále se opakujících procesů. A postupně 
se začíná automatizovat i práce v administrativě,“ 
potvrzuje Petr Kuchyňa. Dodává, že jako pozitivní 
vidí to, že se zvýšila konkurence integrátorů, tedy 
fi rem, které jsou schopny implementovat moderní 
technologie podle konkrétních potřeb fi rmy, a tím 
se objevily i nové možnosti, co všechno lze při ro-
zumné investici automatizovat. V odvětvích, kde je 
velká variabilita a je požadována kreativita, zůsta-
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se poměrně hodně automatizuje už teď.
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„V RÁMCI PRŮMYSLOVÉ 
VÝROBY BUDE ZA DESET 
LET V ČESKÉ REPUBLICE 

PODSTATNĚ VĚTŠÍ PROCENTO 
PLNĚ AUTOMATICKÝCH 

SKLADŮ.“

INZERCE

industriálních nemovitostí  
za 1. pololetí 2020 rekordně vzrostla. 
Jak, dávno víte, protože jsme o tom psali na našem 
facebookovém profilu už 22. srpna 2020.

Výstavba 

Jde to jednoduše 
i z mobilu!

Vy jste na Facebooku,  
ale náš profil nesledujete?
Staňte se naším fanouškem!
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Automatizace a robotizace zefektivňují procesy, a proto obecně 
vedou k nižší spotřebě energie. Na druhou stranu opravdu 
robotizovaná pracoviště mají relativně vysokou spotřebu. A to 
nemluvě o nutnosti provozu datových center, v nichž bude všechny 
skladové a další logistické procesy „počítat“ umělá inteligence.
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EASTLOG 2020 SE KONAL 
ZA ROZSÁHLÝCH BEZPEČNOSTNÍCH 
OPATŘENÍ

Eastlog 2020 byl první velkou akcí v prostoru O2 
universa uspořádanou po uvolnění restrikcí na 
organizaci společenských událostí. Akce se i přes 
aktuální situaci související s koronavirem zúčast-
nilo 318 logistických profesionálů. Hlavním téma-
tem kongresu byla Decelerace. Původně jím měla 
být „akcelerace“, ale mnohdy došlo ke zpomalení 
ekonomiky a logistiky, k zastavení výrob, což se na 
logistice podepsalo. A začíná se zrychlovat… East-
log ukázal cestu, jak efektivně zrychlit, ale přitom 
být připraven na situaci, v níž by bylo nutné opět 
zpomalit nebo zastavit. Jakých chyb se vyvarovat, 
jak a co se vyplatí inovovat, na co zaměřit krizový 
management logistiky? Nejen na tyto otázky kon-
gres přinesl odpovědi.

Letošní Eastlog v číslech: 101 speed-datingových 
setkání Bizlog, 50 partnerů, 45 inspirativních řeč-
níků, sedm šikovných moderátorů, šest progra-
mových částí, čtyři panelové diskuse, tři ocenění 
Inovace roku, dvě ocenění Fachman roku a jeden 
neopakovatelný zážitek.

Sean Culey a Tomáš Sedláček, který řekl, že i krize 
přináší řadu pozitivních věcí. Podíval se na aktu-
ální situaci z pohledu ekonomiky a fi lozofi e. A zá-
kladní sdělení je, že situace z hlediska šíření viru 
sice není dobrá, na druhou stranu lze krizi vnímat 
jako příležitost k dalšímu rozvoji. Krize například 
významně urychlila digitalizaci. „Byznys se přesou-
vá z hmotného světa, svět se odhmotňuje. Teď 
ochutnáváme budoucnost, osobní setkávání bude 

v budoucnu možné, ale bude to asi 
takový luxus jako ježdění na koni. 
Před sto lety jsme jezdili na koni 
skoro všichni, koně jsme používali 
na dopravu nás z bodu A do bodu 
B. Dnes, když člověk chce dostat 
koně z bodu A do bodu B, tak ho 

veze autem,“ řekl Tomáš Sedláček. Realita půjde 
podle Tomáše Sedláčka stejnou cestou jako koně. 
A další benefi ty krize: produktivita šla nahoru. Od-
padly zbytečně dlouhé schůzky u kafe, odpadlo 
cestování.

NA EASTLOGU ZAZNĚLO: KORONAKRIZE 
MÁ SVÉ VÍTĚZE I PORAŽENÉ
V programu nechyběly zajímavé přednášky, pa-
nelové diskuse a odpolední tematicky zaměřené 
workshopové sekce Autolog, Retailog, E-shoplog 
a Log-in. „Aktuální situace nahrává trendu automa-
tizace a robotizace,“ řekl na kongresu David Čepek 
z Linde Material Handling Česká republika. „Dnes 
zavádíme logistiku logistiky. Logistika existuje, ale 
musí se upravit do nynějších podmínek, což souvisí 
s krizovým managementem. Nejde o krizi, ale o na-
rovnání procesů. Můžeme dosáhnout řady úspor. 
Když lidé dělají doma, ušetří se na různých věcech, 
včetně kávy. Model home offi ce je i ekologičtější,“ 

Největší logistická událost roku, kongres 
Eastlog, se za rozsáhlých bezpečnostních 
opatření (měření teploty u vstupu, rouš-
ky, rozestupy v sálech, dezinfekce) ko-
nala 17. září v moderních prostorách O2 
universa v Praze.

Článek připravil Petr Neckař

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH INOVACÍ 
A OSOBNOSTÍ V LOGISTICE
Na kongresu Eastlog byly vyhlášeny nejlepší logis-
tické inovace, což je prestižní oborové ocenění, 
které je standardně udělováno na konferenci Log-
-in. Ta se letos kvůli situaci s koronavirem nekoná 
samostatně, ale součástí Eastlogu byla worksho-
pová sekce Log-in a Galavečer lo-
gistických inovací, který moderoval 
Tomáš Matonoha.

V kategorii Inovace v logistických 
realitách díky hlasování veřejnosti 
zvítězil projekt Vodní hospodářství 
průmyslové nemovitosti v Týništi nad Orlicí společ-
nosti Demaco. Ocenění Log-in za Projektovou ino-
vaci si odnesl projekt Hybridní fotovoltaický systém 
s bateriemi a kogenerací od Adler Czech. V kate-
gorii Technická a technologická inovace roku oce-
nění Log-in obdržela společnost Gebrüder Weiss, 
která zvítězila díky projektu ETA (Estimated Time 
of Arrival). Byla také udělena hned dvě ocenění Fa-
chman roku. V této kategorii díky shodnému počtu 
hlasů členů Klubu logistických manažerů zvítězi-
li Marek Prach, ředitel pro distribuci a plánování 
společnosti Plzeňský Prazdroj, a Pavel Sovička, 
managing director společnosti Panattoni Czech 
Republic Development.

HLAVNÍMI ŘEČNÍKY SEAN CULEY 
A TOMÁŠ SEDLÁČEK
Velmi zajímavý byl program kongresu, který byl 
doslova nabitý logistickými osobnostmi. Letošními 
hlavními speakery se stali světoznámí ekonomové 

„KDYŽ LIDÉ DĚLAJÍ DOMA, 
UŠETŘÍ SE NA RŮZNÝCH 
VĚCECH, VČETNĚ KÁVY.“

Sean Culey
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podotkla prezidentka Klubu logistických manažerů 
Miroslava Jechoux.

Koronakrize má své vítěze i poražené. „Vítězi jsou 
všichni, kdo mají něco společného se sektorem e-
-commerce. Prohrávající jsou dopravci, zvláště ti, 
kteří jsou navázáni na automotive. Očekávám vlnu 
bankrotů v rámci celé Evropy. Dostáváme nabídky 
na koupi různých společností. Doporučuji doprav-
cům být zaměřen na více segmentů,“ řekl Daniel 
Knaisl (Geis CZ). A jak vidí budoucí vývoj logistic-
kých toků? „Zvýší se tlak na ceny, které se v posled-
ních letech narovnávaly. Dnes probíhají více tendry 
s cílem ušetřit peníze,“ uvádí Daniel Knaisl. David 
Čepek dodal: „Tato doba si vyžádala zvýšení skla-
dových zásob. Proto jsme i my navyšovali skladové 
zásoby v tom nejkrizovějším období. Bylo nutné 
toto opatření udělat rychle, aby to nemělo vliv na 
rychlost servisu.“ Hovořilo se i o dalších opatřeních 
z hlediska managementu. Zazněla spousta kon-
krétních rad pro zvýšení efektivity logistiky.

Aktuální krize má nějaký vývoj, nicméně závěrečné 
slovo Tomáše Sedláčka bylo pozitivní: „Za rok bude 
česká ekonomika v dobré kondici.“

Poznejte čerstvé logistické trendy na Slovensku. 
Více na www.slovlog.sk. 

FOTO (3x): Eastlog 2020

INZERCE

Letošní Eastlog byl skvělou příležitostí k inspiraci 
pro logistické provozy a výbornou možností k net-
workingu. Součástí kongresu byla sekce Bizlog, kte-
rý byl tradičně prostorem pro předem domluvené 
B2B schůzky. Akce byla zakončena slavnostním 
galavečerem, na kterém nechyběla spousta zába-

Snad už bez roušek…

Nestihli jste letošní ročník? Už teď si zapište do 
diářů termín kongresu Eastlog 2021: uskuteční 
se v 13.–14. května 2021 v O2 universu (snad 
už bez roušek).

vy ani dobré jídlo a pití. Letos se kvůli pandemii 
nekonal Seelog, tedy návštěvy logistických provozů 
v rámci druhého konferenčního dne.

Dopolední panelové diskuse se účastnili (zprava) Tomáš Sedláček, ČSOB; Miroslava Jechoux, DLC Napajedla; 
David Čepek, Linde Material Handling; Daniel Knaisl, Geis CZ; Ferdinand Hlobil, Cushman & Wakefi eld. 
Moderoval Stanislav Břeň ze Systémů Logistiky.
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WORKSHOPY SE VĚNOVALY 
AUTOMOTIVE, E-SHOPŮM 
I MALOOBCHODŮM

Na úvod sekce Autolog vystoupil Tomáš Jungwirth 
ze Sdružení automobilového průmyslu. Připomněl 
několik čísel – například že autoprůmysl tvoří 26 % 
průmyslové výroby, 23 % českého exportu nebo 
realizuje 36 % průmyslových investic do výzkumu 
a vývoje. Bez zajímavosti není fakt, že Česko je 
v absolutních počtech vyrobených vozů na 11. příč-
ce na světě. Od ledna do června letošního roku 
se v důsledku pandemie výroba silničních vozidel 
v ČR propadla o 32 % na celkem 522 177 vozidel. 
Poklesla produkce osobních vozů (−32‚6 %), moto-
cyklů (−72 %) i autobusů (−12 %). Vzestup zazna-
menal segment nákladních automobilů (+30 %) 
a přívěsů a návěsů (+2 %). AutoSAP očekává, že 
letos poklesnou tržby v autoprůmyslu minimálně 
o 215 miliard korun a nevyrobí se 300 000 vozů.

AUTOLOG: CESTA Z KRIZE
Následující příspěvek patřil zástupcům společností 
Toyota Material Handling CZ (Aleš Hušek, Zdeněk 
Karban) a Faurecia Seating Písek (Václav Mareš). 
Trio přednášejících představilo – z perspektivy 
uživatele i poskytovatele logistických produktů 
a služeb – dva větší projekty automatizace. Cha-
rakterizovala je především technologická netradič-
nost řešení, ačkoliv se jednalo o problémy, které 
jsou veskrze tradiční a ve skladech se vyskytují 
poměrně často. Šlo totiž o skladování a manipu-
laci s prázdnými obaly. Faurecia se rozhodla vy-
užít řešení Radioshuttle pro automatické ukládání 
prázdných obalů a systém Autopilot pro dopravu 
a stohování obalů.

Následující blok patřil prezidentu Česmad Bohe-
mia Josefu Melzerovi, který se věnoval efektivitě 
přeprav s akcentem na problematiku gigalinerů. 
V úvodu však připomněl, s jakými výzvami se ak-
tuálně „perou“ dopravci. Jedná se o silniční balí-
ček, tzv. green deal, a v nejčerstvější minulosti 
o koronavirus. Dále zmínil, jaké výhody spočívají 
ve vy užívání gigalinerů. Jde především o to, že mo-
hou jet pouze dvě soupravy místo tří. To znamená 
úsporu pracovní síly, snížení emisí na jednotku 
nákladu či omezení kongescí na dálnicích. Další 
příspěvek vycházel z výrobní praxe. Petr Kuchyňa, 
plant operations manager společnosti Kiekert-CS, 
rozebral, v jak těžké situaci se nacházeli dodava-
telé pro automotive. Tento výrobce automobilových 
zámků čelil během jarní fáze koronakrize výrazným 
změnám objednávek od zákazníků. V průběhu krize 
se fi rma odhodlala k realizaci zcela nového proce-

ESHOPLOG: 
SKLADOVÁ AUTOMATIZACE NA VZESTUPU
Jak v dnešní době na efektivní nábor zaměstnanců 
do skladů e-shopu? Na dané téma v sekci Eshoplog 
vystoupila Hana Slepičková, HR business partner 
pro logistiku ve společnosti Alza.cz. Při náboru 
pracovní síly pomáhají fi remním personalistům 
tzv. Alza wiki, kde jsou detailně popsány všechny 
pracovní procesy a pozice i sjednocená výběrová 
kritéria. Volné pozice se často inzerují na sociál-
ních sítích formou charakteristické grafi ky včetně 
obrázků. Běžná doba nástupu nového zaměstnan-
ce je pět dní od zaslání CV, v době nouzového stavu 
způsobeného koronavirem se tato doba zkrátila na 
jeden až dva dny.

I společnosti, jejichž do-
ménou byly dosud kamen-
né prodejny, se stále více 
soustředí také na online 
prodej a posilují model 
multikanálového prodeje 

(omnichannel). O aspektech této proměny exkluziv-
ně hovořil Yiannis Mitris, head of logistics a vedou-
cí týmu Ikea pro fulfi llment v České republice, na 
Slovensku a v Maďarsku. Přednášející citoval také 
výrok proslulého zakladatele fi rmy Ikea  Ingvara 
Kamprada: „Krize odhaluje to nejlepší v nás.“ Pre-
zentace Michala Plcha, manažera pro software 
v regionu Eastern Europe ve společnosti Kardex 
Remstar, byla praktickou ukázkou řešení vytvoře-
ného pro vychystávání objednávek ve společnosti 
KCK Cyklosport, která je distributorem a prodejcem 
cyklistického vybavení.

Případovou studii o pokročilém řízení logistiky a zá-
sobování ve fi rmě Dedoles prezentoval Peter Bílik, 
smart industry solution designer ve společnosti 
Anasoft. Plánované expanzi do 15 nových teritorií 
se Dedoles rozhodl přizpůsobit logistické procesy 
včetně naskladňovacích strategií či vychystávacích 
metod, a to dynamickým řízením skladové logisti-
ky prostřednictvím modulu WES i díky technologiím 
digitálních dvojčat a internetu věcí. Ovšem nejen 
skladovými procesy a jejich povýšením na novou 
úroveň se odvětví e-commerce intenzivně zabý-
vá. Palčivou záležitostí zůstává i přeprava zásilek, 
především tzv. logistika poslední míle. A právě o ní 
hovořil na závěr programu Milan Loidl, business 
development & marketing director ve společnos-
ti PPL, která doručuje mj. velké množství zásilek 

Součástí letošního ročníku kongresu Eastlog byly také tři workshopy, které se ve velkém detai-
lu věnovaly logistice pro autoprůmysl, e-commerce i retail. Podrobný report najdete v příloze, 
která je mimo jiné dostupná na adrese www.eastlog.cz/report2020.

Článek připravila redakce Systémů Logistiky

su plánování výroby, který zahrnoval automatickou 
distribuci dílů do výroby, snížení množství materiálu 
ve výrobě i ve skladu nebo okamžité odhalování 
inventurních rozdílů.

V další fázi vystoupil Lubor Šrámek, vedoucí CKD 
centra automobilky Škoda Auto, který obeznámil 
účastníky s tím, jak funguje logistika největší čes-
ké automobilky v době covidové. Připomněl, že 
jen branami mladoboleslavského závodu projede 
denně 2400 nákladních vozidel a tamější sklady 
musí odbavit 29 000 m3 materiálu. Proto zastavení 
výroby na 40 dní během března a dubna znamena-
lo o 100 000 vyrobených vozů méně. Pro znovuna-
startování výroby automobilka přijala celkem 80 
protiepidemických opatření, která se týkala všech 
oblastí výroby, ale také administrativy, stravování či 
ubytování pracovníků.

Závěrečná část Autologu 
byla věnována panelové 
diskusi o změnách v au-
tomotivu. Panelisté (Bert 
Hesselink, CTP; Lubor 
Šrámek, Škoda Auto; Tomáš Zvěřina, Magna Exte-
riors; Josef Melzer, Česmad Bohemia) diskutovali 
o mnoha oblastech a trendech v automobilovém 
průmyslu. Věnovali se nejen dopadům současné 
pandemie na automotive, ale také elektromobili-
tě, deglobalizaci a relokaci výrob, trvalým změnám 
v dodavatelském řetězci, digitalizaci či dostupnosti 
skladových kapacit.

„PRO ZNOVUNASTARTOVÁNÍ VÝROBY 
PŘIJALA ŠKODA AUTO CELKEM 

80 PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ.“
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z e-shopů. V dialogu s Rudolfem Žůrkem, mode-
rátorem workshopu Eshoplog, popsal například 
komplikace, jež pro doručování v centrech velkých 
měst představuje rozvoj pěších zón.

RETAILOG: 
ROZVOJ Z POHLEDU SUPPLY CHAINU
Nejnovějšími trendy v logistice se zabývala sekce 
Retailog, kterou moderoval Peter Bečár ze společ-
nosti Crowdberry. V úvodu Roman Dittrich ze spo-
lečnosti Mattoni 1873 mluvil o rozvoji společnosti 
z pohledu supply chainu. Popsal, jaké požadavky 
klade rychlý růst společnosti na fungování moder-
ního logistického systému, a jak naopak fl exibilní 
a efektivní logistický systém i nové projekty v ob-
lasti supply chain mohou přispět k realizaci rozvojo-
vých cílů společnosti. Michal Vosyka z Hopi Holding 
vystoupil s příspěvkem „Agilní logistika? Synergií 
k úsporám, vyšší fl exibilitě a efektu módní spotře-
by“. Synergií s klienty logistických center se Hopi 
postupně daří zavádět a rozšiřovat autonomní/

FOTO (2x): Eastlog 2020

automatické a plně robotizované výrobní platformy 
v logistice ke zpracování všech velikostí a designů 
obalových materiálů a designů výrobků. Přednáška 
Michala Vosyky byla o vývoji technologických inova-
cí v logistice, robotizaci a hledání cest a vizí práce 
logistických center jako klíčových článcích celého 
dodavatelského řetězce.

Zajímavé bylo vystoupení Jima Whiteheada, stře-
doevropského distribučního ředitele společnosti 
Tesco. Vede distribuční a logistické týmy pro středo-
evropské podnikání společnosti Tesco na čtyřech 
trzích střední a východní Evropy, kde společnost 
Tesco působí. Jeho prezentace byla nazvána „Štěs-
tí přeje fl exibilním“. Jim Whitehead mluvil o tom, jak 
aktivně rozvíjet svou distribuční síť a obchodní plán 
tak, aby byl přizpůsobivý a fl exibilní pro obchodní 
a tržní změny, globální problémy a životní prostředí. 
Rovněž hovořil o krocích, které podnikla společnost 
Tesco k řešení jedné z nejdůležitějších výzev dneš-
ního maloobchodu: plýtvání potravinami.

Jak zefektivnit spolupráci dodavatelů s řetězci? 
Právě na toto téma se zaměřili ve svém vystoupe-

ní Pavel Hampejs (Unilever ČR), Miroslav Voleský 
(CHEP) a Tomáš Kubza (Penny Market Czech Re-
public). Po zkušenostech v nejisté době si malo-
obchodníci i jejich dodavatelé uvědomují, že je víc 
než jindy nutné hledat způsoby zefektivnění svých 
dodavatelských řetězců. Jejich interakce se mění 
z boje o marže k nalezení skutečné sdílené hod-
noty se stabilními partnery v rámci celého supply 
chainu. V prezentaci byl popsán systém poolingu 
palet jako služby, která přispívá k efektivitě a udr-
žitelnosti jejich dodavatelského řetězce.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Stáhněte si speciální přílohu, 

která se na 16 stranách detailně 
věnuje dění na letošním kongresu.

www.eastlog.cz/report2020
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WORKSHOPY SE VĚNOVALY 
AUTOMOTIVE, E-SHOPŮM 
I MALOOBCHODŮM

Na úvod sekce Autolog vystoupil Tomáš Jungwirth 
ze Sdružení automobilového průmyslu. Připomněl 
několik čísel – například že autoprůmysl tvoří 26 % 
průmyslové výroby, 23 % českého exportu nebo 
realizuje 36 % průmyslových investic do výzkumu 
a vývoje. Bez zajímavosti není fakt, že Česko je 
v absolutních počtech vyrobených vozů na 11. příč-
ce na světě. Od ledna do června letošního roku 
se v důsledku pandemie výroba silničních vozidel 
v ČR propadla o 32 % na celkem 522 177 vozidel. 
Poklesla produkce osobních vozů (−32‚6 %), moto-
cyklů (−72 %) i autobusů (−12 %). Vzestup zazna-
menal segment nákladních automobilů (+30 %) 
a přívěsů a návěsů (+2 %). AutoSAP očekává, že 
letos poklesnou tržby v autoprůmyslu minimálně 
o 215 miliard korun a nevyrobí se 300 000 vozů.

AUTOLOG: CESTA Z KRIZE
Následující příspěvek patřil zástupcům společností 
Toyota Material Handling CZ (Aleš Hušek, Zdeněk 
Karban) a Faurecia Seating Písek (Václav Mareš). 
Trio přednášejících představilo – z perspektivy 
uživatele i poskytovatele logistických produktů 
a služeb – dva větší projekty automatizace. Cha-
rakterizovala je především technologická netradič-
nost řešení, ačkoliv se jednalo o problémy, které 
jsou veskrze tradiční a ve skladech se vyskytují 
poměrně často. Šlo totiž o skladování a manipu-
laci s prázdnými obaly. Faurecia se rozhodla vy-
užít řešení Radioshuttle pro automatické ukládání 
prázdných obalů a systém Autopilot pro dopravu 
a stohování obalů.

Následující blok patřil prezidentu Česmad Bohe-
mia Josefu Melzerovi, který se věnoval efektivitě 
přeprav s akcentem na problematiku gigalinerů. 
V úvodu však připomněl, s jakými výzvami se ak-
tuálně „perou“ dopravci. Jedná se o silniční balí-
ček, tzv. green deal, a v nejčerstvější minulosti 
o koronavirus. Dále zmínil, jaké výhody spočívají 
ve vy užívání gigalinerů. Jde především o to, že mo-
hou jet pouze dvě soupravy místo tří. To znamená 
úsporu pracovní síly, snížení emisí na jednotku 
nákladu či omezení kongescí na dálnicích. Další 
příspěvek vycházel z výrobní praxe. Petr Kuchyňa, 
plant operations manager společnosti Kiekert-CS, 
rozebral, v jak těžké situaci se nacházeli dodava-
telé pro automotive. Tento výrobce automobilových 
zámků čelil během jarní fáze koronakrize výrazným 
změnám objednávek od zákazníků. V průběhu krize 
se fi rma odhodlala k realizaci zcela nového proce-

ESHOPLOG: 
SKLADOVÁ AUTOMATIZACE NA VZESTUPU
Jak v dnešní době na efektivní nábor zaměstnanců 
do skladů e-shopu? Na dané téma v sekci Eshoplog 
vystoupila Hana Slepičková, HR business partner 
pro logistiku ve společnosti Alza.cz. Při náboru 
pracovní síly pomáhají fi remním personalistům 
tzv. Alza wiki, kde jsou detailně popsány všechny 
pracovní procesy a pozice i sjednocená výběrová 
kritéria. Volné pozice se často inzerují na sociál-
ních sítích formou charakteristické grafi ky včetně 
obrázků. Běžná doba nástupu nového zaměstnan-
ce je pět dní od zaslání CV, v době nouzového stavu 
způsobeného koronavirem se tato doba zkrátila na 
jeden až dva dny.

I společnosti, jejichž do-
ménou byly dosud kamen-
né prodejny, se stále více 
soustředí také na online 
prodej a posilují model 
multikanálového prodeje 

(omnichannel). O aspektech této proměny exkluziv-
ně hovořil Yiannis Mitris, head of logistics a vedou-
cí týmu Ikea pro fulfi llment v České republice, na 
Slovensku a v Maďarsku. Přednášející citoval také 
výrok proslulého zakladatele fi rmy Ikea  Ingvara 
Kamprada: „Krize odhaluje to nejlepší v nás.“ Pre-
zentace Michala Plcha, manažera pro software 
v regionu Eastern Europe ve společnosti Kardex 
Remstar, byla praktickou ukázkou řešení vytvoře-
ného pro vychystávání objednávek ve společnosti 
KCK Cyklosport, která je distributorem a prodejcem 
cyklistického vybavení.

Případovou studii o pokročilém řízení logistiky a zá-
sobování ve fi rmě Dedoles prezentoval Peter Bílik, 
smart industry solution designer ve společnosti 
Anasoft. Plánované expanzi do 15 nových teritorií 
se Dedoles rozhodl přizpůsobit logistické procesy 
včetně naskladňovacích strategií či vychystávacích 
metod, a to dynamickým řízením skladové logisti-
ky prostřednictvím modulu WES i díky technologiím 
digitálních dvojčat a internetu věcí. Ovšem nejen 
skladovými procesy a jejich povýšením na novou 
úroveň se odvětví e-commerce intenzivně zabý-
vá. Palčivou záležitostí zůstává i přeprava zásilek, 
především tzv. logistika poslední míle. A právě o ní 
hovořil na závěr programu Milan Loidl, business 
development & marketing director ve společnos-
ti PPL, která doručuje mj. velké množství zásilek 

Součástí letošního ročníku kongresu Eastlog byly také tři workshopy, které se ve velkém detai-
lu věnovaly logistice pro autoprůmysl, e-commerce i retail. Podrobný report najdete v příloze, 
která je mimo jiné dostupná na adrese www.eastlog.cz/report2020.

Článek připravila redakce Systémů Logistiky

su plánování výroby, který zahrnoval automatickou 
distribuci dílů do výroby, snížení množství materiálu 
ve výrobě i ve skladu nebo okamžité odhalování 
inventurních rozdílů.

V další fázi vystoupil Lubor Šrámek, vedoucí CKD 
centra automobilky Škoda Auto, který obeznámil 
účastníky s tím, jak funguje logistika největší čes-
ké automobilky v době covidové. Připomněl, že 
jen branami mladoboleslavského závodu projede 
denně 2400 nákladních vozidel a tamější sklady 
musí odbavit 29 000 m3 materiálu. Proto zastavení 
výroby na 40 dní během března a dubna znamena-
lo o 100 000 vyrobených vozů méně. Pro znovuna-
startování výroby automobilka přijala celkem 80 
protiepidemických opatření, která se týkala všech 
oblastí výroby, ale také administrativy, stravování či 
ubytování pracovníků.

Závěrečná část Autologu 
byla věnována panelové 
diskusi o změnách v au-
tomotivu. Panelisté (Bert 
Hesselink, CTP; Lubor 
Šrámek, Škoda Auto; Tomáš Zvěřina, Magna Exte-
riors; Josef Melzer, Česmad Bohemia) diskutovali 
o mnoha oblastech a trendech v automobilovém 
průmyslu. Věnovali se nejen dopadům současné 
pandemie na automotive, ale také elektromobili-
tě, deglobalizaci a relokaci výrob, trvalým změnám 
v dodavatelském řetězci, digitalizaci či dostupnosti 
skladových kapacit.

„PRO ZNOVUNASTARTOVÁNÍ VÝROBY 
PŘIJALA ŠKODA AUTO CELKEM 
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Log-in 2020 o automatizaci, 
vyhodnocování dat a efektivitě

Moderátorkou workshopu Log-in byla Lucie Brklo-
vá ze společnosti Kiekert-CS. V úvodu Venuše Do-
lejšová ze společnosti Manufactus hovořila o celost-
ním logistickém řízení. Mluvila o tom, jak udržet 
logistické tempo s dynamicky měnící se ekonomi-
kou globálního světa, zmínila příklady z praktických 
realizací, na nich popsala, jak udržet logistický tok 
funkční, s minimálními zdroji, a přitom stále zůstat 
konkurenceschopný na globálním trhu. Je důležité 
zamyslet se nad tím, zda jsou zdroje využity efektiv-
ně a účelně – některé společnosti investovaly do au-
tomatizace, do robotů, ale i robot může dělat špatně 
naplánovanou práci.

S DATY SE MUSÍ PRACOVAT
Následovalo vystoupení Pavla Pánka, ředitele logis-
tiky Budějovického Budvaru, a Tomáše Martocha 
z GS1 Czech Republic, kteří se zaměřili na to, jak 
využívat data na maximum. Konkrétně představi-
li případovou studii o tom, jak efektivně využívat 
informace poskytované obchodníky v EDI zprávě 
INVRPT (stav zásob, prodej zboží, příjem na sklad) 
pro účely logistiky, obchodu, marketingu a fi nancí. 
Popsali pilotní projekt OSA Monitor připravený 
pracovní skupinou ECR pro Benchmarking a OSA 
jako pokračování projektu OSA Barometr. Bylo vy-
světleno, jak digitalizovat, které činnosti je možné 
digitalizovat. Digitalizace snižuje chybovost. „Sbí-
rali jsme data z Makra, Globusu a Teska. Dostávali 
jsme data o příjmu, výdeji a stavu zásob na konkrét-
ních prodejnách. Měli jsme možnost sledovat vývoj 
produktu na jednotlivých outletech. V době covidu 
nikdo nepustil obchoďáka na prodejní plochu, čili 
data byla jediným zdrojem informací, který jsme 
v tu chvíli měli k dispozici. Viděli jsme tedy data 
a museli jsme je využít,“ konstatoval Pavel Pánek. 
Pivovar si na reálných číslech ověřil, jaký je rozdíl 
v prodejích v době promoce a mimo ni. Byly popsá-
ny konkrétní zkušenosti. Je důležité mít data a umět 
s nimi pracovat.

EFEKTIVITA 
DÍKY ROBOTŮM

Dalším tématem Log-inu byla řešení pomocí Auto-
nomous Mobile Robots, které je určeno pro všechny 
sklady, továrny i distribuční centra, kde potřebují být 
maximálně efektivní a chtějí optimalizovat své ná-
klady. O tomto tématu mluvili Radim Tvardek a Pa-
tricia Jakešová ze společnosti U&Sluno. Autonom-
ní roboti se pohybují po drahách, které nemusí být 

Letos se forum Log-in vzhledem k situaci s koronavirem nekonalo jako samostatná akce, ale jako 

součást kongresu Eastlog. Sekce Log-in byla v rámci tohoto kongresu plná informací o zajímavých 

inspirativních inovacích zvyšujících efektivitu logistických provozů. 

Článek připravil Petr Neckař

pevně určeny. Mají rozhodovací schopnosti, reagují 
na okolí. Je kladen maximální důraz na bezpečnost, 
nechybí detekce překážek, 3D kamery, které v reál-
ném čase zkoumají okolí a okamžitě na něj reagují, 
například zpomalením nebo zastavením.

Poté o 3D vidění a umělé inteligenci hovořil Pavel 
Havlíček ze společnost Photoneo. Zavádění robotů 
do logistických procesů zvyšuje produktivitu a vý-
kon, šetří čas a peníze, a v neposlední řadě eliminu-
je riziko zranění na pracovišti. Trh nabízí několik 
možností automatizace. Jednou z nich, která v tomto 
směru hraje významnou roli a zastává vedoucí po-
zici, je automatizace umožněna pokroky v robotic-
kém 3D vidění a umělé inteligenci. Tyto dva prvky 
a jejich kombinace se ve významné míře podílejí 
na automatizované manipulaci materiálu v logistice 
a výrobních procesech.

Následně Jan Budai ze společnosti Gopall před-
stavil systém, který zajišťuje efektivní výměnu 
palet mezi dopravci při přepravách s výměnou 
palet. Gopall napomáhá vyřešit paletový dluh již 
při plánování přepravy a zároveň umožňuje pře-
pravcům zbavit se prázdných palet v blízkosti vy-
kládky. Poté Petr Matoušek ze společnosti Bonus 
Bona a Tomáš Kormaňák ze společnosti Grit mlu-
vili o rychlosti expedice jako klíčovém faktoru pro 
oblast e-commerce. Popsali, jak lze díky zavedení 
řízeného skladování rychlost odbavení objednávek 
ze skladu až šestkrát zrychlit a přitom neztrácet 
100% přehled o poloze zboží.

Kdo získal 
Ocenění Log-in
Inovace v logistických 
realitách: 
Vodní hospodářství průmyslové nemo-
vitosti v Týništi nad Orlicí společnosti 
Demaco

Projektová inovace: 
Hybridní fotovoltaický systém s baterie-
mi a kogenerací, Adler Czech

Technická a technologická 
 inovace roku:
projekt ETA (Estimated Time of Arrival), 
Gebrüder Weiss.

Fachman roku:
Marek Prach, ředitel pro distribuci a plá-
nování společnosti Plzeňský Prazdroj; 
Pavel Sovička, managing director spo-
lečnosti Panattoni Czech Republic Deve-
lopment

„Během covidu nikdo 
nepustil obchoďáka 

na prodejní plochu, data byla 
jediným zdrojem informací.“

Pavel Pánek, Budějovický Budvar.
Foto: Log-in 2020
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chystáme edici 2020. Více na www.projektlogin.com.
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EFEKTIVITA 
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Obaly

AAktuální situace spojená s pandemií koronaviru 
mimo jiné zřetelně ukázala nezbytnost toho, aby 
dodavatelské řetězce dokázaly v nejistých časech 
rychle a pružně reagovat na výkyvy poptávky spo-
třebitelů. „Snahou je snížit náročnost na manuální 
práci tak, aby nemuselo docházet k přebalování 
stojanů, a zároveň docílit bezpečného, atraktivního 
a přehledného vystavení zboží na paletách v mís-
tě prodeje,“ nastiňuje jeden z významných trendů 
Miroslav Voleský, retail sales and asset manager 
ve společnosti CHEP CZ. Vhodným přepravním ře-
šením pro vystavování zboží v regálech i mimo ně 
jsou podle něj čtvrtpalety a půlpalety. Maloobchod-
níci díky nim dostávají zboží na reprezentativních 
displejových paletách, se kterými se snadno a bez-
pečně manipuluje. „Obecně jsme přesvědčeni, že 
trh hledá cesty k dosažení rovnováhy mezi efek-
tivností a udržitelností distribučních a displejových 
řešení,“ doplňuje Miroslav Voleský.

Například u producentů rychloobrátkového zboží 
(FMCG) je patrná vysoká úroveň digitalizace a me-
chanizace výrobních zařízení i procesů balení 
zboží. Skladovací a balicí zařízení na palety jsou 

stále více automatizované, a to jak u výrobců, tak 
i v distribučních centrech řetězců. „Za poslední tři 
roky jsme zaznamenali významné investice do in-
tralogistiky s cílem zlepšit produktivitu výrobních 
nástrojů a procesů balení. To umožňuje maloob-
chodníkům ušetřit úložný prostor na svých platfor-
mách zavedením stále vyšších úložných zařízení,“ 

FOTO: EPAL

20 LE
T

žijeme logistikou

ROZVOJ AUTOMATIZACE KLADE 
NOVÉ NÁROKY NA PALETY

Kvalitně, efektivně a zároveň s přijatelnými cenovými náklady i udržitelným způsobem. To je základní 
premisa pro balení a distribuci zboží na paletách. Navíc ruku v ruce s tím, jak se v dnešní době zvyšuje 
míra automatizace balicích i skladovacích procesů, rostou také požadavky na kvalitativní parametry palet.

Článek připravil David Čapek

sděluje Slavomír Sýkora, commercial & asset ma-
nager CZ/SK/HU ve společnosti LPR – La Palette 
Rouge. Postupující automatizace vede ke zvyšová-
ní poptávky po kvalitě palet. Výrobci FMCG a malo-
obchodníci jsou v daném ohledu stále náročnější. 
Jde zejména o to, aby se předešlo prostojům, zvý-
šila se bezpečnost a zrychlil příjem zboží.

„Licence garantuje kvalitu“

 Pro klienty mám jedno zcela zásadní, a přitom velmi jednoduché doporučení. 
Nové palety odebírejte (nebo si palety nechte opravovat) výhradně od společ-
ností, které k tomu mají řádnou licenci od EPAL nebo UIC. Pouze tak budete 
mít záruku, že paleta, kterou si pořizujete, splňuje veškeré požadavky, které na 
ni klade norma – použitý materiál (dřevo, špalky i hřebíky), pevnost, nosnost, 
rozměry, vlhkost, tepelné ošetření podle IPPC (zásadní při exportu), opracová-
ní palet – sražení hran, vyfrézování náběhových hran apod. Máme potvrzeno, 
že palety od společností, které nemají řádnou licenci pro výrobu nebo opravy 
palet, v drtivé většině nesplňují požadavky norem a předpisů, jež se na palety 
kladou.

MILAN KOVAŘÍK
výkonný ředitel

Zemský výbor EPAL pro 
Českou a Slovenskou 

republiku
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let,“ zdůrazňuje. Další trend spatřuje v oblasti Prů-
myslu 4.0, kdy se čím dál více používá nejrůznější 
technické značení palet – jde například o RFID, 
QR a čárové kódy, GPS čipy, čidla teploty a vlhkosti 
apod. „Toto dodatečné vybavení palet poté pomá-
há společnostem výrazně lépe monitorovat pohyb 
zboží a palet. Pomáhá při automatické evidenci 
zboží ve skladech, umožňuje přesně trackovat po-
hyb zboží včetně sledování podmínek při přepra-
vě,“ vyjmenovává Milan Kovařík.

Díky celkové modernizaci 
a rozvoji robotizace zvyšují 
fi rmy své požadavky na doda-
vatele palet, podotýká Robert 
Háp, jednatel společnosti He-
rus, a pokračuje: „To vnímám 
jako velmi dobrou zprávu pro 
celý obor paletového hospo-

dářství. Tyto požadavky budou schopny splňovat 
jenom skutečně odborně zdatné společnosti 
a snad to povede k ozdravení trhu palet obecně.“ 
Podle Roberta Hápa také přibývá uživatelů, kteří se 
nezajímají jen o nákupní ceny palet, ale i o jejich ži-
votnost a možnosti následné ekologické likvidace.

Nezřídka využívaným řešením je tzv. paletový poo-
ling. Rozlišují se dva druhy – uzavřený pooling, 
který spočívá v pronájmu palet výhradně od jedné 
společnosti, a otevřený, v němž si klienti pořizují 
palety od více fi rem, ale díky jednotným normám 
a pravidlům lze tyto palety vzájemně směňovat 
a případně i opravovat. Příslušné licence udělují or-
ganizace EPAL (European Pallet Association) nebo 
UIC (International Union of Railways). Zaručují tak, 
že palety uvedeným normám vyhovují.

UPLATŇUJÍ SE CHYTRÁ ŘEŠENÍ
Jak celý průmysl míří k automatizaci, rostou po-
žadavky nejen na kvalitu palet, ale také na jejich 
uskladnění a přesnost termínů dodávek. Dříve si 
fi rmy držely velké skladové zásoby palet, palety do 
výroby se zakládaly ručně, což jsou dnes už spíše 
výjimečné případy. „V současné době je výrazná 
část zboží balena na palety pomocí robotů, včetně 
páskování a fóliování palety se zbožím,“ pozna-
menává Tomáš Vojtěch, CEO společnosti Flexipal. 
Významně se prosazuje také nový systém značení 
palet. Tomáš Vojtěch popisuje: „Dříve se používal 
takzvaný výpal, kdy se pomocí nahřáté matrice jed-
notlivé znaky na paletu vypalovaly. Tento systém 
byl nebezpečný z pohledu BOZP a také nepříliš 
kvalitní z důvodu ne vždy dobře čitelných znaků.“ 
Nyní se proto používá pokročilý tisk, který zaručuje 
100% čitelnost znaku a je zcela bezpečný.

Přechod z dřevěných palet na plastové a tam, kde 
je to možné, využití palet z plastového recyklátu. 
Dále pak automatizace systémů včetně zapojování 
internetu věcí (IoT) do procesu balení a distribuce 

Přibývá uživatelů, kteří se 
nezajímají jen o nákupní ceny 
palet, ale i o jejich životnost 
a možnosti následné ekologické 
likvidace.

„S ohledem na životní 
prostředí“

Vzhledem k tomu, že Penny Market je řetězec 
s největším počtem (více než 385) prodejen 
v ČR, využíváme ročně pro příjem a expedici do-
dávek zboží řádově desítky tisíc palet. Společ-
ně s našimi dodavateli se snažíme preferovat 
paletový pooling CHEP. Důvodem je především 
významný přínos pro životní prostředí. Rovněž 
jsme dosáhli úspor nákladů a vyšší efektivity 
v procesu navracení, registrace a administra-
ce palet či u výdajů na jejich opravy a ztráty.

TOMÁŠ KUBÍK
manažer 

komunikace 
a tiskový mluvčí

Penny Market

Které palety 
používáte vy?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Ve spolupráci s

Nenechte si ujít denní zpravodajství 
a držte krok s klienty z packagingu.
Více na svetbaleni.cz.

zboží na plastových paletách. Tyto dva zásadní tren-
dy zmiňuje Patrik Luxemburk, jednatel společnos-
ti Stabilplastik. „Snahy o vyšší efektivnost a s tím 
spojené požadavky na snižování nákladů a zvyšo-
vání podílu automatizace vyžadují hledání nových 
řešení s vysokou přidanou hodnotou,“ upřesňuje. 
Jedním z takových řešení bude i tzv. chytrá paleta. 
Cílem je maximalizovat vytížení palety a minimali-
zovat její prostoje. „Chytrá paleta se stane zárukou 
toho, že vaše zboží se dostane k zákazníkovi v nej-
kratším možném termínu a v perfektním stavu bez 
zbytečných prodlev či nevytíženosti palety,“ vysvět-
luje Patrik Luxemburk. Paleta dokáže kromě jiného 
průběžně podávat informace nezbytné k eliminaci 
rizik spojených s poškozením nákladu – kromě 
pohybu zaznamenává rovněž nastavené teplotní 
limity nebo údaje o vlhkosti či nárazech.

PŘESNÉ ROZMĚRY, PEVNOST 
A DALŠÍ POŽADAVKY
Skutečnost, že z důvodu masivní-
ho používání a rychlého rozšiřo-
vání nejrůznějších automatizova-
ných skladovacích a přepravních 
systémů dramaticky roste po-
ptávka zákazníků po kvalitě pou-
žívaných palet, potvrzuje i Milan 
Kovařík, výkonný ředitel Zemské-
ho výboru EPAL pro Českou a Slovenskou repub-
liku. „Zde mám na mysli zejména požadavek na 
vysokou přesnost a pevnost palet. I malé rozdíly 
v rozměrech jednotlivých palet mohou společnos-
tem způsobit vysoké ztráty způsobené zabloková-
ním a zastavením logistických procesů a operací 
při manipulaci, skladování i přepravě zboží a pa-

FOTO: CHEP

„V FMCG JE PATRNÁ VYSOKÁ 
ÚROVEŇ DIGITALIZACE 

A MECHANIZACE VÝROBNÍCH 
ZAŘÍZENÍ I PROCESŮ BALENÍ.“
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displejových paletách, se kterými se snadno a bez-
pečně manipuluje. „Obecně jsme přesvědčeni, že 
trh hledá cesty k dosažení rovnováhy mezi efek-
tivností a udržitelností distribučních a displejových 
řešení,“ doplňuje Miroslav Voleský.

Například u producentů rychloobrátkového zboží 
(FMCG) je patrná vysoká úroveň digitalizace a me-
chanizace výrobních zařízení i procesů balení 
zboží. Skladovací a balicí zařízení na palety jsou 

stále více automatizované, a to jak u výrobců, tak 
i v distribučních centrech řetězců. „Za poslední tři 
roky jsme zaznamenali významné investice do in-
tralogistiky s cílem zlepšit produktivitu výrobních 
nástrojů a procesů balení. To umožňuje maloob-
chodníkům ušetřit úložný prostor na svých platfor-
mách zavedením stále vyšších úložných zařízení,“ 

FOTO: EPAL
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ROZVOJ AUTOMATIZACE KLADE 
NOVÉ NÁROKY NA PALETY

Kvalitně, efektivně a zároveň s přijatelnými cenovými náklady i udržitelným způsobem. To je základní 
premisa pro balení a distribuci zboží na paletách. Navíc ruku v ruce s tím, jak se v dnešní době zvyšuje 
míra automatizace balicích i skladovacích procesů, rostou také požadavky na kvalitativní parametry palet.

Článek připravil David Čapek

sděluje Slavomír Sýkora, commercial & asset ma-
nager CZ/SK/HU ve společnosti LPR – La Palette 
Rouge. Postupující automatizace vede ke zvyšová-
ní poptávky po kvalitě palet. Výrobci FMCG a malo-
obchodníci jsou v daném ohledu stále náročnější. 
Jde zejména o to, aby se předešlo prostojům, zvý-
šila se bezpečnost a zrychlil příjem zboží.

„Licence garantuje kvalitu“

 Pro klienty mám jedno zcela zásadní, a přitom velmi jednoduché doporučení. 
Nové palety odebírejte (nebo si palety nechte opravovat) výhradně od společ-
ností, které k tomu mají řádnou licenci od EPAL nebo UIC. Pouze tak budete 
mít záruku, že paleta, kterou si pořizujete, splňuje veškeré požadavky, které na 
ni klade norma – použitý materiál (dřevo, špalky i hřebíky), pevnost, nosnost, 
rozměry, vlhkost, tepelné ošetření podle IPPC (zásadní při exportu), opracová-
ní palet – sražení hran, vyfrézování náběhových hran apod. Máme potvrzeno, 
že palety od společností, které nemají řádnou licenci pro výrobu nebo opravy 
palet, v drtivé většině nesplňují požadavky norem a předpisů, jež se na palety 
kladou.

MILAN KOVAŘÍK
výkonný ředitel

Zemský výbor EPAL pro 
Českou a Slovenskou 

republiku
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P
V Brně byla v září slavnostně otevřena moderní šetrná hala o rozloze 9500 m² aspirující na stu-
peň hodnocení udržitelnosti BREEAM Excellent, kterou nyní využívají společnosti Coca-Cola 
HBC a Zásilkovna. Nachází se v těsné blízkosti brněnského letiště. Developerem stavby byla 
společnost Panattoni.

Článek připravil Petr Neckař

MODERNÍ HALA JAKO CESTA 
K UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI 
EVROPSKÉHO PODNIKÁNÍ

Poslední měsíce ukázaly klíčový význam moder-
ních hal pro evropskou ekonomiku a její každo-
denní fungování. E-commerce a výrobní a logis-
tické společnosti jsou tahouny tohoto trendu a své 
podnikání přesouvají do klíčových lokalit střední 
Evropy. A právě Brno má pro Zásilkovnu i Coca-
-Colu HBC strategický význam.

JEDEN Z NEJZELENĚJŠÍCH PARKŮ 
V EVROPĚ
Milan Kratina, CEO skupiny Accolade, která 
novou halu i celý multimodální komplex fi nancuje 
a vlastní, uvádí: „Prostory pro e-commerce, skla-
dování a logistiku se ukázaly být klíčovou složkou 
současné evropské ekonomiky a i v době té nej-
hlubší karantény ji držely v chodu. Pokud chceme 
být soběstační a rozvíjet udržitelné podnikání na 
starém kontinentu, cesta přes moderní haly se jeví 
být tou správnou. I ti největší hráči začali znovu 
přemýšlet o umístění svých podniků do strategic-
kých lokalit a není divu, že Brno je pro ně velkým 
lákadlem.“ Noví nájemci kvitují, že Brno má vyni-
kající polohu spojující čtyři klíčové středoevropské 
trhy a přitahuje i velké hráče. „Pomalu se nám 

plní cíl, který jsme si vytyčili – vytvořit okolo letiště 
atraktivní multimodální komplex pro společnosti, 
které tomuto místu budou věřit stejně jako my 
a budou tu i nadále růst,“ konstatuje Milan Kra-
tina. Areál u letiště označuje za jeden z nejzeleněj-
ších parků v Evropě.

STRATEGICKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM
Pro Coca-Colu HBC je Brno strategické distribuční 
centrum, ze kterého společnost servisuje zhruba 
pět tisíc svých zákazníků na Moravě, u nichž 
je neefektivní přímý závoz z výrobních závodů. 
„Jsem rád, že jsme při hledání nové lokality pro 
tento provoz a celou brněnskou pobočku našli to, 
co vždy hledáme, tedy halu ve výborné lokalitě, ve 
vysokém standardu kvality s důležitými prvky udr-
žitelnosti, a navíc s partnerem, který nám poskytl 
potřebnou fl exibilitu při přípravě, výborný zákaz-
nický přístup a skvělé podmínky,“ říká Jan Turek, 
suply chain manager společnosti Coca-Cola HBC. 
V roce 2012 fi rma v Brně změnila do té doby tra-
diční pobočku s několikadenní skladovou zásobou 
v relativně unikátní distribuční model break-bulk 
crossdocku, kdy na denní bázi přiváží jen tolik 
zboží, kolik ho potřebuje pro prodej následující 

„Hala byla i přes 
důsledky krize předána 

v předstihu“

V březnu letošního roku, po zavedení vládních 
opatření, nám ambiciózní termíny pro dodání 
prostor našim klientům již nepřišly ambiciózní, 
ale nereálné. Přes všechny výzvy od omezení 
ubytování, uzavření hranic, zpomalení dodávek 
materiálů po nedostupnost úředníků pracují-
cích z domova se nám díky týmu z Panattoni, 
Accolade a řady dodavatelů povedlo předat 
halu klientům v předstihu a s aspirací na cer-
tifi kaci BREEAM Excellent.

PAVEL 
SOVIČKA
generální 

ředitel
Panattoni



den. Tento provoz je tak pro fi rmu vysoce efektivní, 
nyní ještě v modernějších podmínkách.

Jan Turek oceňuje, že se nová 
hala nachází v blízkosti dálničního 
uzlu a přitom v blízkosti samot-
ného centra Brna. „Obsluhujeme 
malé i velké zákazníky, proto k dis-
tribuci využíváme kamiony i menší 
vozy. Když jsme novou lokalitu 
a halu pro nás vybírali, kladli jsme 
důraz i na to, aby v ní byla potřebná kvalita a nos-
nost podlah, potřebný počet ramp, zajímali jsme 
se i o prvky udržitelnosti,“ uvádí Jan Turek. Jak 
doplňuje, nová hala má optimální spotřebu energií. 
V tomto směru se z hlediska udržitelnosti projevily 
izolace budovy, typ osvětlení, klimatizace a řada 
dalších prvků. To vše má význam z hlediska úspory 
provozních nákladů. Jan Turek je rád za spolupráci 
s Panattoni. „Halu nám připravili tak velkou, jak 
jsme požadovali, na místě, na kterém jsme chtěli, 
navíc v termínu, který jsme potřebovali. Panattoni 

nám pomohla najít společnost Cushman & Wake-
fi eld, přes kterou jsme měli zmapovány všechny 
různé možnosti. Lokalita u letiště pro nás vyšla 
nejlépe, protože je na strategickém místě, hala je 
kvalitní a udržitelná a za nákladově přijatelné pod-
mínky,“ říká Jan Turek.

BRNO JAKO KLÍČOVÁ LOKALITA
Benefi ty Brna a výhody nové haly oceňuje i Zásil-
kovna, které tuto transakci pomohla zprostřed-
kovat společnost Prochazka & Partners. Sektor 
e-commerce kontinuálně roste řadu posledních 
let. „Letos očekáváme až 200 miliard korun 
obratu v české e-commerce s tím, že Packeta 
by měla z tohoto objemu převézt zboží ve výši 
přibližně 50 miliard korun. Zvyšování objemu 
nakupování na internetu také výrazně napomohla 
pandemie koronaviru. Už za několik týdnů pro 
nás navíc začne největší vrchol celé sezony, a to 
předvánoční nákupy. I tady očekáváme rekordní 
čísla jak za celý sektor e-commerce, tak i za sku-
pinu Packeta, kam patří také Zásilkovna,“ sděluje 
Simona Kijonková, zakladatelka společnosti Zásil-
kovna a generální ředitelka skupiny Packeta. Letos 
pravděpodobně Packeta překoná další hranici své 
desetileté historie, a to půl milionu přepravených 
zásilek za jediný den. „To je číslo, které bude mít 
z ostatních přepravců jen málokdo. I proto jsme 

výrazně posílili počet našich dep, 
aktuálně jich v České republice 
máme již jedenáct, do konce října 
se dostaneme na číslo čtrnáct. 
Brno je pro nás jedna z klíčových 
a strategických lokalit,“ vysvětluje 
Simona Kijonková.

STAVEBNÍ I UŽIVATELSKÉ INOVACE
Nová budova v logistické zóně u brněnského 
letiště přináší řadu inovací nejen z pohledu sta-
vebního, ale i uživatelského. Modulární systém 
stavby umožnil nájemcům využívat paralelně dvě 
oddělené části jedné budovy při zachování dobré 
dopravní obslužnosti. Kombinací chytrého řízení 
logistiky a volbou bezkonfliktních logistických 
špiček v průběhu dne dosáhla budova ideálního 

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ INOVACE V LOGISTICE:

ZLATÝ PARTNER PROJEKTU
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vytížení svého okolí. Zatímco logistický cyklus spo-
lečnosti Coca-Cola HBC má špičky v ranních a pak 
opět pozdních odpoledních hodinách, Zásilkovna 
má špičky dopoledne a začátkem odpoledne.

Předpokládá se, že do budoucna tuto lokalitu 
u letiště může čekat další výraznější rozvoj. „Je 
možné, že v budoucnu bude park přístupný ze 
dvou dálničních sjezdů,“ říká Milan Kratina.

„Důležitý požadavek: 
průtoková kapacita“

V nové hale v Brně působíme od začátku čer-
vence. Předtím jsme byli v CTP parku v Mod-
řicích. Když jsme hledali novou halu, zajíma-
la nás, kromě lokality, průtoková kapacita. 
Potřebovali jsme co nejvíce ramp, ideálně ze 
dvou stran. Našemu procesu ve skladu říkám 
kolotoč. Ráno přijedou kamiony, vyloží se, zbo-
ží se uskladní do picking zóny, z ní se následně 
vychystává nejdříve na moravské crossdocky. 
Jakmile připravené náklady odjedou, vracejí se 
auta s vratnými obaly. Ty se konsolidují a na-
kládají na kamiony, které přivezou zboží. Jde 
tedy o uzavřený cyklus.

JAN TUREK
suply chain 

manager
Coca-Cola HBC

„UDRŽITELNOST MÁ VLIV 
I NA EKONOMIKU, ŠETŘÍ 
PROVOZNÍ NÁKLADY.“

Mezi výhody nové haly 
patří její přizpůsobení 
požadavkům nových 
nájemců, umístění 
a prvky udržitelnosti.
FOTO: Petr Neckař

Šetrná hala o rozloze 9500 m² aspiruje na stupeň 
hodnocení udržitelnosti BREEAM Excellent. 
Podepsaly se na tom zvolený typ izolace budovy, 
osvětlení, klimatizace a dalších prvků.
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V Brně byla v září slavnostně otevřena moderní šetrná hala o rozloze 9500 m² aspirující na stu-
peň hodnocení udržitelnosti BREEAM Excellent, kterou nyní využívají společnosti Coca-Cola 
HBC a Zásilkovna. Nachází se v těsné blízkosti brněnského letiště. Developerem stavby byla 
společnost Panattoni.

Článek připravil Petr Neckař

MODERNÍ HALA JAKO CESTA 
K UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI 
EVROPSKÉHO PODNIKÁNÍ

Poslední měsíce ukázaly klíčový význam moder-
ních hal pro evropskou ekonomiku a její každo-
denní fungování. E-commerce a výrobní a logis-
tické společnosti jsou tahouny tohoto trendu a své 
podnikání přesouvají do klíčových lokalit střední 
Evropy. A právě Brno má pro Zásilkovnu i Coca-
-Colu HBC strategický význam.

JEDEN Z NEJZELENĚJŠÍCH PARKŮ 
V EVROPĚ
Milan Kratina, CEO skupiny Accolade, která 
novou halu i celý multimodální komplex fi nancuje 
a vlastní, uvádí: „Prostory pro e-commerce, skla-
dování a logistiku se ukázaly být klíčovou složkou 
současné evropské ekonomiky a i v době té nej-
hlubší karantény ji držely v chodu. Pokud chceme 
být soběstační a rozvíjet udržitelné podnikání na 
starém kontinentu, cesta přes moderní haly se jeví 
být tou správnou. I ti největší hráči začali znovu 
přemýšlet o umístění svých podniků do strategic-
kých lokalit a není divu, že Brno je pro ně velkým 
lákadlem.“ Noví nájemci kvitují, že Brno má vyni-
kající polohu spojující čtyři klíčové středoevropské 
trhy a přitahuje i velké hráče. „Pomalu se nám 

plní cíl, který jsme si vytyčili – vytvořit okolo letiště 
atraktivní multimodální komplex pro společnosti, 
které tomuto místu budou věřit stejně jako my 
a budou tu i nadále růst,“ konstatuje Milan Kra-
tina. Areál u letiště označuje za jeden z nejzeleněj-
ších parků v Evropě.

STRATEGICKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM
Pro Coca-Colu HBC je Brno strategické distribuční 
centrum, ze kterého společnost servisuje zhruba 
pět tisíc svých zákazníků na Moravě, u nichž 
je neefektivní přímý závoz z výrobních závodů. 
„Jsem rád, že jsme při hledání nové lokality pro 
tento provoz a celou brněnskou pobočku našli to, 
co vždy hledáme, tedy halu ve výborné lokalitě, ve 
vysokém standardu kvality s důležitými prvky udr-
žitelnosti, a navíc s partnerem, který nám poskytl 
potřebnou fl exibilitu při přípravě, výborný zákaz-
nický přístup a skvělé podmínky,“ říká Jan Turek, 
suply chain manager společnosti Coca-Cola HBC. 
V roce 2012 fi rma v Brně změnila do té doby tra-
diční pobočku s několikadenní skladovou zásobou 
v relativně unikátní distribuční model break-bulk 
crossdocku, kdy na denní bázi přiváží jen tolik 
zboží, kolik ho potřebuje pro prodej následující 

„Hala byla i přes 
důsledky krize předána 

v předstihu“

V březnu letošního roku, po zavedení vládních 
opatření, nám ambiciózní termíny pro dodání 
prostor našim klientům již nepřišly ambiciózní, 
ale nereálné. Přes všechny výzvy od omezení 
ubytování, uzavření hranic, zpomalení dodávek 
materiálů po nedostupnost úředníků pracují-
cích z domova se nám díky týmu z Panattoni, 
Accolade a řady dodavatelů povedlo předat 
halu klientům v předstihu a s aspirací na cer-
tifi kaci BREEAM Excellent.

PAVEL 
SOVIČKA
generální 

ředitel
Panattoni
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Šárka Vratišovská:
„MILUJI POCIT, KDYŽ ADRENALIN 
STŘÍDÁ SPOKOJENOST“

V
Vedoucí třídicího centra, tak zní název pozice Šárky Vratišovské. Jejím aktuálním hlavním 
úkolem je teď příprava na nastávající vánoční sezonu, kdy roste množství zásilek i počet 
aut v systému, a je tedy potřeba pečlivě naplánovat časová okna, posilová auta a zajistit 
dostatek sezonních pracovníků. Ve společnosti GLS zodpovídá již 13. sezonu za komplexní 
řízení nočního provozu centrálního překladiště, jehož hlavním účelem je, aby bylo správné 
zboží ve správném čase na správném místě, tj. v jednom z 24 dep v České republice nebo 
některém z dalších uzlů GLS v zahraničí.

Článek připravil Petr Neckař

V logistice Šárka Vratišovská pracuje již od svých 
osmnácti let, kdy ji k této práci přivedla vidina růz-
norodé práce a zároveň zájem o dopravu. Na své 
práci má nejraději prostor pro kreativitu a určitý 
adrenalin. Jak říká, velmi důležitá je v tomto oboru 
schopnost reagovat na změny, protože když se to 
podaří, je to velice příjemný pocit. Logistika ji baví 
díky tomu, že je to obor rychlý a zároveň náročný 
na přesnost. Když pak vše, co se naplánovalo, do 
sebe zapadne, adrenalin střídá spokojenost.

Zásilky musí být včas na správném místě.
FOTO: GLS
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ORGANIZAČNÍ 
SCHOPNOSTI 
A DŮSLEDNOST
Recept na úspěšné působení nejen ženy v logis-
tice má Šárka Vratišovská jednoduchý. Stačí prý 
mít dobré organizační schopnosti, být důsledný, 
zkoušet nové věci, naslouchat svým podřízeným 
a nebát se přiznat svoje špatné rozhodnutí.

A co by vzkázala všem ženám, které v logistice 
chtějí pracovat? „Ať to určitě zkusí. Moderní logis-
tika nabízí ženám řadu možností. Můžu říct, že se 
ženy v logistice dobře uplatňují, a to od dělnických 
profesí, jako jsou např. skeneristky, kurýrky, dále 
disponentky, obchodnice, operátorky zákaznické 
linky, až po manažerské profese. V logistice jsem 
spokojená, naplňuje mě svou rozmanitostí a nemě-
nila bych,“ prozrazuje Šárka Vratišovská.

Volný čas tráví dlouhými procházkami. Ráda by jed-
nou šla svatojakubskou cestu z Porta do Santiaga 
de Compostela. Nepohrdne ani dobrou knihou.

NEJNÁROČNĚJŠÍ 
JE ROZJEZD LINKY
Pracovní den Šárky Vratišovské začíná zhruba 
hodinu před začátkem směny třídicího centra. 
Musí si připravit rozpis pracovníků na jednotlivá 
stanoviště a v případě potřeby zajistit posily z řad 
brigádníků, kteří se často mění a je třeba je i pro-
školit. Z tohoto důvodu je právě rozjezd samotné 
linky jednou z nejnáročnějších činností. „Po zahá-
jení směny sleduji, zda v pořádku přišla veškerá 
data od zásilek, které budeme překládat. Pozor-
nost věnuji i dopravní situaci, kdy prostřednic-
tvím GPS systému sleduji pohyb našich hlavních 
linek, a pokud vše neběží podle plánu, musím na 
to reagovat. Dále také sleduji vytíženost jednotli-
vých hlavních linek při nakládce. 
Pokud kapacitně nestačí, zajišťuji 
posilová vozidla,“ popisuje Šárka 
Vratišovská.

Součástí její práce je i sledo-
vání efektivity práce třídicí linky 
a řešení případných technologických problémů 
apod. „Naším hlavním úkolem je, aby se veškeré 
příchozí zásilky podařilo ve vymezeném čase přetří-
dit a naložit na hlavní linky, které je již před šestou 
hodinou ranní musí dopravit do všech regionálních 
dep,“ popisuje Šárka Vratišovská.

Jak doplňuje, efektivita třídicí linky závisí přede-
vším na správném vytížení vykládkové kapacity, 
což je největší část každodenní operativy zapří-
činěné problémy s dopravní situací na našich sil-
nicích a dálnicích. Hladký pohyb nákladních aut 
a operativní řízení přistavování kontejnerů je nej-
větší proměnnou procesu, který řeší. Třídicí linka 
je systém dopravníkových pásů, které dovedou 
s minimálním dotykem lidské ruky převézt zásilku 
z vykládkové zóny do správného kontejneru čekají-
cího na svoji porci balíků na doručení pro příslušné 
depo na další den.

Vzhledem k tomu, že balíková přeprava se vyzna-
čuje značnou proměnlivostí nejen z hlediska 
množství, ale i velikosti, formátu či druhu balení, 
je automatizace procesu poměrně těžkým úkolem. 
Standardně balené zásilky do určitých rozměrů lze 
třídit automaticky, největší část pracovníků ovšem 
pracuje při vykládce a nakládce kontejnerů. Díky 
rozmanitosti balíků není tato činnost ještě nikde 
ve světě robotizována a je otázkou, zda se to 
v budoucnu podaří bez podstatné změny procesů 
u většiny odesílatelů. „Sama jsem zvědavá, kam se 
vývoj bude ubírat,“ tvrdí Šárka Vratišovská.

„Zajímavosti z praxe“

5
Třídicí centrum má každodenní přímé spojení 
s pěti zeměmi.

10×
Objem balíků, které denně třídicí centrum 
zpracuje, je desetkrát vyšší než v roce jejího 
nástupu.

150
Každou noc musí řídit 150 pracovníků.

300 %
Až o tolik procent se zvýší množství balíků, které 
přes centrum projdou, před Vánocemi.

24
Celkem 24 dep v ČR je spojeno hlavními linkami 
přes třídicí centrum.

Ptejte se 
Šárky Vratišovské

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Logistiku nevnímá jako výsostně mužské odvětví. 
„Pro mě to byl přirozený vývoj. Hledala jsem práci, 
kde nenastává běžná rutina a kde bych mohla vy -
užít své zkušenosti a nabírat nové. Nyní jsou ženy 
v logistice zcela běžnou záležitostí, při svých začát-
cích jsem ale byla spíše výjimkou,“ uvádí Šárka 
Vratišovská.

NECHCEŠ? 
NEPOTŘEBUJEME TĚ!
Řídí se krédem: Vždy se najde řešení a s úsměvem 
jde všechno líp. Dále citátem Jana Wericha: „Jest-
liže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomů-
žeme, jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.“

Mužský či ženský princip pro ni 
vůbec nehraje roli. „Já tímto způso-
bem nepřemýšlím. Důležitější je pro 
mě kvalita člověka a jeho osobnost. 
A máte pravdu, začátky byly těžké, 
ale pokud člověk chce něčeho 

dosáhnout a stojí si za tím, tak to zvládne. Logistika 
se nyní stává atraktivním oborem a její prostředí 
dokáže každý den překvapit něčím novým,“ říká 
Šárka Vratišovská. Doplňuje, že dovednosti v tomto 
oboru jsou především vnímání souvislostí a organi-
zování a koordinování zdánlivě nesourodých věcí. 
Umění zvládat „deset věcí najednou“, které se 
ženám tradičně přisuzuje, se proto hodí.

„KRÉDO? VŽDY SE NAJDE 
ŘEŠENÍ A S ÚSMĚVEM 

JDE VŠECHNO LÍP.“

„Šárka Vratišovská 
v datech“

1986: Složila maturitní zkoušku 
na Gymnáziu v Pelhřimově.

1986: Začala pracovat jako dispečerka 
tuzemské dopravy.

1988: Přešla na mezinárodní 
kamionovou dopravu.

2001: Stala se vedoucí skladu ve fi rmě 
Koh-i-noor.

2008:  Od roku 2008 pracuje jako 
vedoucí třídicího centra ve 
společnosti GLS.

Žena v logisticeŽena v logistice

Šárka Vratišovská:
„MILUJI POCIT, KDYŽ ADRENALIN 
STŘÍDÁ SPOKOJENOST“

V
Vedoucí třídicího centra, tak zní název pozice Šárky Vratišovské. Jejím aktuálním hlavním 
úkolem je teď příprava na nastávající vánoční sezonu, kdy roste množství zásilek i počet 
aut v systému, a je tedy potřeba pečlivě naplánovat časová okna, posilová auta a zajistit 
dostatek sezonních pracovníků. Ve společnosti GLS zodpovídá již 13. sezonu za komplexní 
řízení nočního provozu centrálního překladiště, jehož hlavním účelem je, aby bylo správné 
zboží ve správném čase na správném místě, tj. v jednom z 24 dep v České republice nebo 
některém z dalších uzlů GLS v zahraničí.

Článek připravil Petr Neckař

V logistice Šárka Vratišovská pracuje již od svých 
osmnácti let, kdy ji k této práci přivedla vidina růz-
norodé práce a zároveň zájem o dopravu. Na své 
práci má nejraději prostor pro kreativitu a určitý 
adrenalin. Jak říká, velmi důležitá je v tomto oboru 
schopnost reagovat na změny, protože když se to 
podaří, je to velice příjemný pocit. Logistika ji baví 
díky tomu, že je to obor rychlý a zároveň náročný 
na přesnost. Když pak vše, co se naplánovalo, do 
sebe zapadne, adrenalin střídá spokojenost.

Zásilky musí být včas na správném místě.
FOTO: GLS
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OObdobně jako v jiných produktových kategoriích 
manipulační techniky je i poptávka po nových vozí-
cích s nosností 4‚5 a více tun nižší než v loňském 
roce. V některých případech nákupní rozhodnutí 
uživatelé odkládají, řeší ho použitým vozíkem, pro-
dloužením pronájemního kontraktu a podobně. 
„Poptávka po vozících s nosnostmi od čtyř do pěti 
tun tvoří dlouhodobě pouze malou část poptávky 
po čelních vozících. V segmentu elek-
trických čelních vozíků se jedná o jed-
notky procent, což v České republice 
znamená desítky strojů ročně,“ kon-
statuje za společnost Jungheinrich 
(ČR) produktový manažer Pavel Králík.

ZVAŽTE VÝHODY A NEVÝHODY
Ve vyšších tonážích se prosazují i elektrické vozí-
ky. Nabízejí možnost lithium-iontové baterie, jsou 
tiché, s dostatečnou ochranou i pro venkovní pro-
voz. „Spalovací a elektrické pohony jsou vyrovna-
né, možná dnes již s mírnou převahou elektrických 
vozíků, které pomalu, ale jistě spalovací vozíky 
nahrazují. Jde to ale opravdu velmi pozvolna. Oba 
typy pohonů mají své výhody a nevýhody. Dnešní 
elektrické vozíky mají takovou ochranu proti pově-
trnostním podmínkám, špatnému terénu a takovou 

Čelní vozíky s vyššími nosnostmi jsou 
urče né zejména do náročnějších výrob-
ních průmyslových provozů k manipulaci 
s těžkými nebo nestandardními náklady. 
Často se jedná o venkovní provozy a o ví-
cepaletovou manipulaci pomocí přídav-
ných zařízení, například u nápojářů, ve 
výrobě stavebních hmot, v dřevařském, 
papírenském nebo strojírenském průmys-
lu, ve slévárenství a dalších oborech.

Článek připravil: Petr Neckař
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ELEKTRICKÉ POHONY SE PROSAZUJÍ 
I V KATEGORII TĚŽKÝCH ČELNÍCH VOZÍKŮ

Spalovací vozíky mají nevýhodu 
v tom, že je dnes nikdo nechce 
pouštět dovnitř hal, takže pokud 
je provoz kombinovaný, elektrika 
má větší šanci.

výkonnost, že dokáží vozíky se spalovacím moto-
rem více než nahradit – a to v nosnostech do zhru-
ba osmi tun,“ uvádí Jindřich Přívora, PR manager 
společnosti Toyota Material Handling CZ. Doplňuje, 
že spalovací vozíky mají nevýhodu v tom, že je dnes 
nikdo nechce pouštět dovnitř hal, takže pokud je 
provoz kombinovaný, elektrika má větší šanci. Na 
druhou stranu, pokud uživatel nemá jiné elektric-

ké vozíky, tedy ani nabíjárnu, obvykle 
vidí tankování dieselu nebo LPG jako 
jednodušší a také levnější alternativu. 
Servisně jsou pak levnější elektrické 
vozíky. Malé venkovní prašné provozy 
s jedním dvěma vozíky jasně preferují 
spalovací motory. Volbu ovlivňují i zku-
šenosti, zvyky, ceny paliva a elektrické 
energie, osobní preference, obavy ze 
změny atd.

ZÁKLAD: VÝBĚR TYPU POHONU
Dříve byla oblast těžkých čelních vozíků vyhrazena 
převážně vozíkům poháněným motory spalovacími, 
dieselovými nebo plynovými – s pohonem na zkapal-
něný ropný plyn LPG, kterým v poslední době velmi 
dobře konkurují vozíky s pohonem na CNG. „Ty jsou 
z hlediska ekonomiky provozu spalovacích vozíků 

„TRENDEM NĚKOLIKA 
BUDOUCÍCH LET 
BUDE ROZŠÍŘENÍ 

VODÍKOVÉ 
TECHNOLOGIE.“

průmyslová budova světa podle nejnovějších 
standardů BREEAM.
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom zveřejnili 
rozhovor na našem LinkedIn profilu 17. srpna 2020.

V Chebu nejekologičtější

Jde to jednoduše 
i z mobilu!

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

3600
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SPECIÁLNÍ 
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
Těžké čelní vozíky jsou často 
používány se speciálními 
přídavnými zařízeními, jako jsou 
svěrné čelisti nebo vícevidlicové 
pozicionéry.

BEZPEČNOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Apel na bezpečnost je patrný 
u všech dodavatelů. Na vozíky 
bývají instalována např. 
bezpečnostní výstražná světla.
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PŘIPRAVUJEME NOVÉ VYDÁNÍ! 
JE MEZI KONTAKTY 
TAKÉ VAŠE FIRMA?

jednoznačnou jedničkou a dokáží ušetřit 40–50 % 
nákladů na palivo. Motorovým vozíkům však dnes 
stále více významně sekundují elektrické bateriové 
vozíky, které jsou nyní již dostatečně odolné a vý-
konné, aby mohly převzít činnosti dříve vyhrazené 
pouze motorovým vozíkům. Jejich schopnosti jsou 
dnes navíc ještě umocněny použitím Li-ion techno-
logie pro jejich baterie,“ potvrzuje Vladislav Záveský, 
specialista na IC a E vozíky společnosti Linde Mate-
rial Handling Česká republika. Dodává, že trendem 
několika budoucích let bude intenzivnější rozšíření 
vodíkové technologie, kde například Linde Material 
Handling dnes nabízí více než 70 % modelů elektric-
kých vozíků i ve variantě na vodík.

Na druhou stranu vozíky se spalovacími motory 
jsou již dnes sériově vybaveny účinnými prostředky 
čištění spalin. „Při volbě pohonu záleží na prostře-
dí, kde bude nasazen, a četnosti nasazení. Do roz-
hodování vstupují aspekty, jako je délka přejezdů, 
intenzita manipulace, přítomnost výrazného stou-
pání v provozu, poměr venkovního a vnitřního na-
sazení, kvalita povrchu apod. Trh obecně směřuje 
k využití moderních technologií a bezpečnostních 
a komfortních prvků výbav,“ specifi kuje Zdeněk 
Štrupl, odborný manager prodeje společnosti Still 
ČR. Podotýká, že tyto vozíky jsou také často po-
užívány se speciálními přídavnými zařízeními, jako 
jsou svěrné čelisti nebo vícevidlicové pozicionéry.

ROLI HRAJE TAKÉ VÝBAVA
Kromě pohonu je potřeba správně zvolit i potřeb-
nou výbavu. Z doplňků a asistenčních systémů to 
mohou být např. couvací kamery ve spojení s de-
tektorem osob a předmětů, indikátory přetížení 
nebo různé bezpečnostní osvětlení (varovná světla 
pro chodce, osvětlení bezpečné zóny kolem stroje). 
„Stále větší nároky jsou kladeny na manévrovatel-
nost a prostorovou náročnost vozíků této kategorie, 
proto jsou na trhu i kompaktní vozíky, které jsou 

výrazně užší a kratší než standardní stroje a umož-
ňují tak manipulovat pěti- až sedmitunová břemena 
v omezených výrobních prostorách nebo ve skla-
dech, kde se vyžaduje maximální využití plochy,“ 
říká Petr Tomeček, produktový specialista společ-
nosti Hyster CZ.

U těžkých čelních vozíků je více než u jiných strojů 
kladen důraz na bezpečnost provozu a asistenční 
systémy pro řidiče. „Typicky se jedná o kamerový 
systém pomáhající s pohybem ve stísněných pro-
storech či při zakládání, varovné systémy upozorňu-
jící ostatní osoby v okolí, že se blíží vozík, či systémy 

automaticky regulující výkonnostní charakteristiky 
vozíku v závislosti na aktuální situaci v okolí. Vo-
zík je tak schopen například sám zastavit, pokud 
detekuje nebezpečně se blížící osobu nebo jinou 
překážku v trase,“ doplňuje Pavel Králík.

BENCHMARKING V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ:
SHUTTLE SYSTÉMY

„ZOHLEDŇOVAT BY SE MĚLY I VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY 
A CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY“

VLADISLAV ZÁVESKÝ
SPECIALISTA NA IC A E VOZÍKY
LINDE MATERIAL HANDLING ČESKÁ REPUBLIKA

Firmy by při pořizování těžkých čelních vozíků neměly upřednostňovat pouze kritérium výše pořizovací ceny, 
ale zohlednit výkonnostní parametry a celkové provozní náklady po dobu plánované životnosti (TCO). Ve vý-
sledku je určitě vhodnější investovat do vozíků, které jsou technicky na výši a jejichž dodavatelé disponují 
patřičným technickým zázemím, dostatečně dimenzovanou servisní sítí a sofi stikovaným systémem dodávek 
náhradních dílů.

 „AKTUÁLNÍ 
TREND: NÁHRADA 
VOZÍKŮ SE 
SPALOVACÍMI 
MOTORY“

ZDENĚK ŠTRUPL
ODBORNÝ MANAGER PRODEJE
STILL ČR

Elektrické vozíky jsou dnes již plně využitelné 
ve venkovních provozech. Vzhledem k použití 
moderních technologií a vysokému výkonu 
patří k aktuálním trendům náhrada vozíků se 
spalovacími motory. Výkon překládky je již 
srovnatelný při současně vysoce ekologickém 
provozu. I u této nosnostní kategorie se do-
stává stále více ke slovu Li-ion technologie bez 
nutnosti výměny těžké baterie ve vícesměn-
ném provozu. Zde je ale nutno počítat s delší 
dobou nabití než u menších vozíků a velkými 
jednorázovými odběry z elektrické sítě.

INZERCE

průmyslová budova světa podle nejnovějších 
standardů BREEAM.
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom zveřejnili 
rozhovor na našem LinkedIn profilu 17. srpna 2020.

V Chebu nejekologičtější
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Který typ pohonu 
u těžkých čelních 

vozíků preferujete?

systemylogistiky@atoz.cz
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OObdobně jako v jiných produktových kategoriích 
manipulační techniky je i poptávka po nových vozí-
cích s nosností 4‚5 a více tun nižší než v loňském 
roce. V některých případech nákupní rozhodnutí 
uživatelé odkládají, řeší ho použitým vozíkem, pro-
dloužením pronájemního kontraktu a podobně. 
„Poptávka po vozících s nosnostmi od čtyř do pěti 
tun tvoří dlouhodobě pouze malou část poptávky 
po čelních vozících. V segmentu elek-
trických čelních vozíků se jedná o jed-
notky procent, což v České republice 
znamená desítky strojů ročně,“ kon-
statuje za společnost Jungheinrich 
(ČR) produktový manažer Pavel Králík.

ZVAŽTE VÝHODY A NEVÝHODY
Ve vyšších tonážích se prosazují i elektrické vozí-
ky. Nabízejí možnost lithium-iontové baterie, jsou 
tiché, s dostatečnou ochranou i pro venkovní pro-
voz. „Spalovací a elektrické pohony jsou vyrovna-
né, možná dnes již s mírnou převahou elektrických 
vozíků, které pomalu, ale jistě spalovací vozíky 
nahrazují. Jde to ale opravdu velmi pozvolna. Oba 
typy pohonů mají své výhody a nevýhody. Dnešní 
elektrické vozíky mají takovou ochranu proti pově-
trnostním podmínkám, špatnému terénu a takovou 

Čelní vozíky s vyššími nosnostmi jsou 
urče né zejména do náročnějších výrob-
ních průmyslových provozů k manipulaci 
s těžkými nebo nestandardními náklady. 
Často se jedná o venkovní provozy a o ví-
cepaletovou manipulaci pomocí přídav-
ných zařízení, například u nápojářů, ve 
výrobě stavebních hmot, v dřevařském, 
papírenském nebo strojírenském průmys-
lu, ve slévárenství a dalších oborech.

Článek připravil: Petr Neckař
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ELEKTRICKÉ POHONY SE PROSAZUJÍ 
I V KATEGORII TĚŽKÝCH ČELNÍCH VOZÍKŮ

Spalovací vozíky mají nevýhodu 
v tom, že je dnes nikdo nechce 
pouštět dovnitř hal, takže pokud 
je provoz kombinovaný, elektrika 
má větší šanci.

výkonnost, že dokáží vozíky se spalovacím moto-
rem více než nahradit – a to v nosnostech do zhru-
ba osmi tun,“ uvádí Jindřich Přívora, PR manager 
společnosti Toyota Material Handling CZ. Doplňuje, 
že spalovací vozíky mají nevýhodu v tom, že je dnes 
nikdo nechce pouštět dovnitř hal, takže pokud je 
provoz kombinovaný, elektrika má větší šanci. Na 
druhou stranu, pokud uživatel nemá jiné elektric-

ké vozíky, tedy ani nabíjárnu, obvykle 
vidí tankování dieselu nebo LPG jako 
jednodušší a také levnější alternativu. 
Servisně jsou pak levnější elektrické 
vozíky. Malé venkovní prašné provozy 
s jedním dvěma vozíky jasně preferují 
spalovací motory. Volbu ovlivňují i zku-
šenosti, zvyky, ceny paliva a elektrické 
energie, osobní preference, obavy ze 
změny atd.

ZÁKLAD: VÝBĚR TYPU POHONU
Dříve byla oblast těžkých čelních vozíků vyhrazena 
převážně vozíkům poháněným motory spalovacími, 
dieselovými nebo plynovými – s pohonem na zkapal-
něný ropný plyn LPG, kterým v poslední době velmi 
dobře konkurují vozíky s pohonem na CNG. „Ty jsou 
z hlediska ekonomiky provozu spalovacích vozíků 

„TRENDEM NĚKOLIKA 
BUDOUCÍCH LET 
BUDE ROZŠÍŘENÍ 

VODÍKOVÉ 
TECHNOLOGIE.“

průmyslová budova světa podle nejnovějších 
standardů BREEAM.
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom zveřejnili 
rozhovor na našem LinkedIn profilu 17. srpna 2020.

V Chebu nejekologičtější

Jde to jednoduše 
i z mobilu!

Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete?
Sledujte nás!
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SPECIÁLNÍ 
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
Těžké čelní vozíky jsou často 
používány se speciálními 
přídavnými zařízeními, jako jsou 
svěrné čelisti nebo vícevidlicové 
pozicionéry.

BEZPEČNOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Apel na bezpečnost je patrný 
u všech dodavatelů. Na vozíky 
bývají instalována např. 
bezpečnostní výstražná světla.
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SPECIFIKACE:
Těžký čelní elektrický 
vozík, maximální nosnost 
4500 kg

ZNAČKA A OZNAČENÍ 
VOZÍKU:

Hyster J4.5XN Jungheinrich EFG 545k Linde H 45 D/T/CNG RX 60-45 Toyota Traigo 
80/8FBMT45

DODAVATEL V ČR: Hyster CZ Jungheinrich (ČR) Linde Material Handling 
Česká republika 

STILL ČR Toyota material 
handling CZ 

WEB DODAVATELE: www.hyster.cz www.jungheinrich.cz www.linde-mh.cz www.still.cz www.toyota-forklifts.cz

MAXIMÁLNÍ NOSNOST 
TOHOTO TYPU VOZÍKU 
(kg):

4500 4500 4500 4500 kg při těžišti 
břemene 600 mm

4500

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 
JÍZDY BEZ NÁKLADU 
(km/h):

21 17 23 20 18

DÉLKA VOZÍKU (v mm): 2908 2668 (vč. nosné desky 
vidlí)

4066 2886 2947

MAXIMÁLNÍ ZDVIH 
(v mm):

7200 7500 6315 7180 6550

HLAVNÍ PRVKY 
ZÁKLADNÍ VÝBAVY:

AC motory, ZTR 
Zero Turning Radius, 
 onboard diagnostika, 
možnost nastavení 
parametrů, automatická 
parkovací brzda, 
superelastické 
pneumatiky 

výběr z pěti 
programů pojezdu 
s nastavitelnými 
parametry; na výběr 
pět různých ovládacích 
prvků; barevný displej 
TFT s vysokým 
rozlišením; volný výhled 
přes bezrámová skla 
a optimálně umístěné 
řetězy a hadice; 
oddělení kabiny od šasi 
pro snížení vibrací

dvoupedálový systém 
ovládání, hydrostatický 
pojezdový systém, 
hydrostatické řízení, 
ovládání pracovní 
hydrauliky systémem 
LLC, naklápěcí válce 
sloupu nad kabinou, 
proporcionálně 
řízené čerpadlo 
pracovní hydrauliky, 
superelastické obutí, 
hnací motor s emisní 
úrovní euro 5

ochranná stříška, 
vícepákové ovládání, 
rychlá výměna baterie 
bokem, trakční baterie 
s kapacitou 840–930 Ah 

rám kabiny,  stožár 
V 3000, vidlice 
1000 mm, rám nákladu, 
tři hydraulické funk-
ce, PSC pneumatiky 
Continental, ovládací 
minipáčky a páčka pře-
pínání směru jízdy na 
područce, nastavitelné 
sedadlo, display s uka-
zatelem natočení kol, 
široký brzdový pedál, 
mechanická parkovací 
brzda, OPS systém na 
zjištění přítomnosti ob-
sluhy, SAS

HLAVNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ 
PRVKY:

bezpečnostní pás, 
automatická parkovací 
brzda, madlo na zadním 
sloupku s klaksonem, 
ochranný rám, opěrná 
mříž 

snížení rychlosti při 
průjezdu zatáčkou 
curveCONTROL; 
automatická parkovací 
brzda při opuštění 
vozíku pro zamezení  
nekontrolovanému 
pojezdu; maximální 
stabilita díky extrémně 
nízkému těžišti a kyvné 
nápravě s vysokým 
uložením

integrovaný ochranný 
rám Protector frame, 
odpružená přední ná-
prava, tlumení doběhu 
sloupu do koncových 
poloh, systém ochrany 
motoru LEPS proti po-
škození, velký koefi cient 
stability pro vysoké 
zbytkové nosnosti, 
automatické zpomalení 
vozíku v zatáčce, dvo-
jitý povelový systém 
ovládání hydrauliky

kontrola 
bezpečnostního pásu, 
omezení rychlosti 
v závislosti na úhlu 
zatočení

SAS – systém aktivní 
bezpečnosti obsahující 
zamykání zadní nápravy 
při zatáčení, omezení 
rychlosti a úhlu ná-
klonu při manipulaci 
ve výškách, nastavení 
stožáru do 90° při za-
kládání zboží,  blokace 
hydrauliky při opuštění 
sedadla, synchronizace 
volantu s polohou kol, 
tlačítko emergency, 
bezpečnostní pás 

NADSTANDARDNÍ 
PŘÍPLATKOVÁ 
VÝBAVA, NAPŘ. 
ASISTENČNÍ SYSTÉMY:

telemetrie, PAL varovné 
světlo pro chodce, 
couvací kamera 
a detekce osob, 
indikátor přetížení, 
automatické vyrovnání 
stožáru, blokování 
pojezdu na sekvenční 
zapnutí pásu

accessControl: kontrola 
přístupu aktivující 
vozík po aplikaci 
bezpečnostních 
mechanismů; 
driveControl: redukuje 
rychlost při jízdě do 
zatáček i při dosažení 
defi nované výšky 
zdvihu; liftControl: 
omezuje od defi nované 
výšky kromě rychlosti 
pojezdu i rychlost 
naklápění sloupu

asistenční systém Linde 
Safety Pilot pro kontrolu 
nosnosti, různé varianty 
komfortních sedaček, 
uzavřená kabina 
s topením, klimatizace, 
světla Vertilight a LED 
pásky, varovná světla 
Bluespot a Redspot, 
systém Linde Safety 
Guard pro ochranu 
osob a vozíků vzájemně

kabina + topení, assi-
stance Truck Control, 
bezpečné opuštění 
/ odstavení vozíku, 
omezení rychlosti při 
zdviženém nosiči vidlic, 
ochranná mříž nákladu 
/ ochranná mříž střeš-
ního okna, akční pakety 
Safety Work, Safety 
Load, Safety Vision, Still 
Safety Lights, bezpeč-
nostní světelná zóna, 
automatické zpomalení 
při provozu uvnitř haly

pracovní osvětlení, 
bezpečnostní blue 
spoty, kabina, kamery 
vpředu a vzadu, otočná 
sedačka 

DOBA DODÁNÍ 
OD OBJEDNÁNÍ (týdnů):

neuvedeno 6 14 12–16, podle vybavení 
vozíku
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Logistika pro zapomnětlivé

JAK VYBRAT 
BEZPEČNÝ VRATOVÝ 
SYSTÉM? 

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.

〉 4. ZAJÍMEJTE SE O RYCHLOST SERVISU
Bezpečný vratový systém je systém plně 
funkční. Podstatná je proto i rychlost servis-
ního zásahu, protože problém s vraty může 
mít vliv na efektivitu intralogistiky. Je pro vás 
dodavatel schopen díky např. plošné servisní 
síti pracovat v případě potřeby ve dne či v noci, 
24 hodin denně? Je schopen garantovat rychlý 
zásah? Je schopen zajistit kontroly, údržbu 
i opravy? 

〉 5. DIAGNOSTIKA NA DÁLKU
V případě poruchy nebo při běžné údržbě by 
měl být uživatel schopen vrata diagnostikovat 
na dálku. To se týká i servisu, který si pomocí 
GSM modulu dokáže zjistit přesnou poruchu, 
a na výjezd tak mít s sebou potřebné náhradní 
díly. Odpadá tím cesta, která by byla pouze pro 
určení rozsahu poškození. Tím se šetří nejen 
čas, ale i peníze. A vrata mohou být v bezpeč-
ném provozu o to dříve.

Tento článek byl zpracován ve spolupráci 
s Tomášem Kouřilem, projektovým 
manažerem společnosti Hörmann ČR.

〉 1. MOŽNOST: PŘIBLIŽOVACÍ ASISTENT
Při výběru dodavatele se zajímejte o to, zda 
kromě vrat nabízí i bezpečnostní systém. Z hle-
diska bezpečnosti má význam např. takzvaný 
přibližovací asistent pro kamiony. Z exteriéru je 
nakládací místo vybaveno ramenem, na které 
jde umístit malý LED semafor červená/žlutá/
zelená nebo jen červená/zelená, podle počtu 
senzorů. Přibližující se nákladní automobil tak 
má zelenou a při postupném přiblížení k naklá-
dacímu můstku dostává světelný signál až po 
červenou. V tu chvíli obdrží obsluha skladu 
světelnou nebo i akustickou signalizací pokyn, 
že kamion je na svém místě a je možné začít 
s vykládkou.

〉 2. SVĚTELNÉ ZÁVORY – ANO, ČI NE?
Díky bezkontaktnímu automatickému vypínání 
jsou osoby i překážky včas rozpoznány bez 
dotyku vrat. Vrata se zastaví již před kontaktem 
a ihned vyjedou nahoru. Díky tomu je poško-
zení nebo zranění téměř vyloučeno. Účinná 
kontrola uzavírací hrany zvyšuje úroveň bez-
pečnosti, optimalizuje pracovní postupy a sni-
žuje náklady na kontroly a údržbu. Bezpečnost 
tedy zvyšují předsazené světelné závory, které 
bezdotykově reagují na pohyby a překážky, 
v případě potřeby vrata bezpečně zastaví 
a opět je zvednou do horní polohy. Díky před-
sazené světelné závoře se mohou vrata zaví-
rat vyšší rychlostí. Dlouhodobě tak fi rma ušetří 
náklady na energii, protože se zkrátí doba otví-
rání vrat. Využity mohou být i světelné mříže.

〉 3. PLNÁ VRATA, NEBO S PRŮHLEDEM?
Pokud se podíváme např. na rychloběžná 
vrata, mohou být plná, ale většinou bývají 
opatřena pruhem z transparentního PVC ve 
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?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání
JAK SI NAJMOUT SKLAD

Sdílejte nápady 
pro tuto rubriku.

Zajímáte se 
o možnosti 

bezpečnosti 
vratových systémů?

m systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SPONZOROVANÁ SEKCE

Vratové systémy nabízejí řadu možností, díky nimž lze maximalizovat 
bezpečnost. Záleží na každé fi rmě, o jaké bezpečnostní prvky má zájem. 
Důležité je, aby si primárně uvědomila, jaké jsou vlastně varianty. 

Článek připravil: Petr Neckař

SPECIFIKACE:
Těžký čelní elektrický 
vozík, maximální nosnost 
4500 kg

ZNAČKA A OZNAČENÍ 
VOZÍKU:

Hyster J4.5XN Jungheinrich EFG 545k Linde H 45 D/T/CNG RX 60-45 Toyota Traigo 
80/8FBMT45

DODAVATEL V ČR: Hyster CZ Jungheinrich (ČR) Linde Material Handling 
Česká republika 

STILL ČR Toyota material 
handling CZ 

WEB DODAVATELE: www.hyster.cz www.jungheinrich.cz www.linde-mh.cz www.still.cz www.toyota-forklifts.cz

MAXIMÁLNÍ NOSNOST 
TOHOTO TYPU VOZÍKU 
(kg):

4500 4500 4500 4500 kg při těžišti 
břemene 600 mm

4500

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 
JÍZDY BEZ NÁKLADU 
(km/h):

21 17 23 20 18

DÉLKA VOZÍKU (v mm): 2908 2668 (vč. nosné desky 
vidlí)

4066 2886 2947

MAXIMÁLNÍ ZDVIH 
(v mm):

7200 7500 6315 7180 6550

HLAVNÍ PRVKY 
ZÁKLADNÍ VÝBAVY:

AC motory, ZTR 
Zero Turning Radius, 
 onboard diagnostika, 
možnost nastavení 
parametrů, automatická 
parkovací brzda, 
superelastické 
pneumatiky 

výběr z pěti 
programů pojezdu 
s nastavitelnými 
parametry; na výběr 
pět různých ovládacích 
prvků; barevný displej 
TFT s vysokým 
rozlišením; volný výhled 
přes bezrámová skla 
a optimálně umístěné 
řetězy a hadice; 
oddělení kabiny od šasi 
pro snížení vibrací

dvoupedálový systém 
ovládání, hydrostatický 
pojezdový systém, 
hydrostatické řízení, 
ovládání pracovní 
hydrauliky systémem 
LLC, naklápěcí válce 
sloupu nad kabinou, 
proporcionálně 
řízené čerpadlo 
pracovní hydrauliky, 
superelastické obutí, 
hnací motor s emisní 
úrovní euro 5

ochranná stříška, 
vícepákové ovládání, 
rychlá výměna baterie 
bokem, trakční baterie 
s kapacitou 840–930 Ah 

rám kabiny,  stožár 
V 3000, vidlice 
1000 mm, rám nákladu, 
tři hydraulické funk-
ce, PSC pneumatiky 
Continental, ovládací 
minipáčky a páčka pře-
pínání směru jízdy na 
područce, nastavitelné 
sedadlo, display s uka-
zatelem natočení kol, 
široký brzdový pedál, 
mechanická parkovací 
brzda, OPS systém na 
zjištění přítomnosti ob-
sluhy, SAS

HLAVNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ 
PRVKY:

bezpečnostní pás, 
automatická parkovací 
brzda, madlo na zadním 
sloupku s klaksonem, 
ochranný rám, opěrná 
mříž 

snížení rychlosti při 
průjezdu zatáčkou 
curveCONTROL; 
automatická parkovací 
brzda při opuštění 
vozíku pro zamezení  
nekontrolovanému 
pojezdu; maximální 
stabilita díky extrémně 
nízkému těžišti a kyvné 
nápravě s vysokým 
uložením

integrovaný ochranný 
rám Protector frame, 
odpružená přední ná-
prava, tlumení doběhu 
sloupu do koncových 
poloh, systém ochrany 
motoru LEPS proti po-
škození, velký koefi cient 
stability pro vysoké 
zbytkové nosnosti, 
automatické zpomalení 
vozíku v zatáčce, dvo-
jitý povelový systém 
ovládání hydrauliky

kontrola 
bezpečnostního pásu, 
omezení rychlosti 
v závislosti na úhlu 
zatočení

SAS – systém aktivní 
bezpečnosti obsahující 
zamykání zadní nápravy 
při zatáčení, omezení 
rychlosti a úhlu ná-
klonu při manipulaci 
ve výškách, nastavení 
stožáru do 90° při za-
kládání zboží,  blokace 
hydrauliky při opuštění 
sedadla, synchronizace 
volantu s polohou kol, 
tlačítko emergency, 
bezpečnostní pás 

NADSTANDARDNÍ 
PŘÍPLATKOVÁ 
VÝBAVA, NAPŘ. 
ASISTENČNÍ SYSTÉMY:

telemetrie, PAL varovné 
světlo pro chodce, 
couvací kamera 
a detekce osob, 
indikátor přetížení, 
automatické vyrovnání 
stožáru, blokování 
pojezdu na sekvenční 
zapnutí pásu

accessControl: kontrola 
přístupu aktivující 
vozík po aplikaci 
bezpečnostních 
mechanismů; 
driveControl: redukuje 
rychlost při jízdě do 
zatáček i při dosažení 
defi nované výšky 
zdvihu; liftControl: 
omezuje od defi nované 
výšky kromě rychlosti 
pojezdu i rychlost 
naklápění sloupu

asistenční systém Linde 
Safety Pilot pro kontrolu 
nosnosti, různé varianty 
komfortních sedaček, 
uzavřená kabina 
s topením, klimatizace, 
světla Vertilight a LED 
pásky, varovná světla 
Bluespot a Redspot, 
systém Linde Safety 
Guard pro ochranu 
osob a vozíků vzájemně

kabina + topení, assi-
stance Truck Control, 
bezpečné opuštění 
/ odstavení vozíku, 
omezení rychlosti při 
zdviženém nosiči vidlic, 
ochranná mříž nákladu 
/ ochranná mříž střeš-
ního okna, akční pakety 
Safety Work, Safety 
Load, Safety Vision, Still 
Safety Lights, bezpeč-
nostní světelná zóna, 
automatické zpomalení 
při provozu uvnitř haly

pracovní osvětlení, 
bezpečnostní blue 
spoty, kabina, kamery 
vpředu a vzadu, otočná 
sedačka 

DOBA DODÁNÍ 
OD OBJEDNÁNÍ (týdnů):

neuvedeno 6 14 12–16, podle vybavení 
vozíku
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Toyota Traigo 48
Výhodná cena + LED světla zdarma

Více informací získejte 
u svého obchodníka
Podrobnější informace na www.toyota-forklifts.cz
nebo kontaktujte: prodej@cz.toyota-industries.eu
tel. +420 311 651 111
Nabídka platí do 31. 12. 2020

Nevyčerpatelná energie pod kapotou
Nová generace modelu Traigo 48 zahrnuje zásadní inovace důležitých para-
metrů, které nejsou vidět, ale jsou cítit, když se do vozíku posadíte, uchopíte 
volant a rozjedete se. Vše, co se počítá, co zákazníci preferují, je skryto pod 
kapotou.

Nabízíme stroj na nejvyšší technické úrovni, s vynikajícími parametry v oblasti 
pohonu a spotřeby energie, produktivity i bezpečné jízdy. Traigo 48 dodá spo-
lehlivý a efektivní výkon, který zajistí požadovaný objem manipulace každý den, 
směnu za směnou, s co nejnižšími provozními náklady. 

Elektrické vysokozdvižné vozíky Traigo 48 vybavené technologií SAS jsou velmi 
bezpečné, spolehlivé a snadno manévrovatelné. Disponují dle modelu nosností 
od 1,5 až do 2 t a operují s výškou zdvihu až 7,5 m dle typu stožáru.

Přední LED kombinovaná světla se skládají 
z hlavního světla a směrového světla. 
Vyznačující se vysokou svítivostí až 400 
lumenů a nízkou spotřebou energie.

Zadní LED kombinovaná světla vás 
zaujmou moderním designem, vynikající 
svítivostí a nízkou spotřebou energie. Jsou 
tvořena směrovou brzdou, brzdovými 
a couvacími světly.

Baterie umístěná na volitelné rolně 
usnadňuje vyjmutí. Alternativně lze 
použít bateriové pouzdro s kapsami pro 
vidlice, umožňujícími výměnu pomocí 
vysokozdvižného vozíku.

Multifunkční displej zobrazuje přehledně 
všechny důležité informace a umožňuje 
také přizpůsobit provozní charakteristiky 
vozíku potřebám konkrétní aplikace.

Zadní LED 
kombinované světlo

ZDARMA

Přední LED 
kombinovaná světla

ZDARMA

Vidím a jsem vidět!

Akční a bezpečnější


