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Vánoce představují dobu zrození a naděje. Letošní 
rok nebyl pro nikoho jednoduchý. Jen v Česku 
zemřely tisíce lidí, další tisíce si ponesou dlouho-
dobější následky. Zastavila se výroba, mnoho lidí 
přišlo o práci, řada podniků a živností, každodenně 
budovaných po celá léta či dese-
tiletí, zkrachovala nebo ještě zkra-
chuje. Stát se zadlužuje dosud 
nepředstavitelným způsobem. 
Otřesné bylo vidět v přímém pře-
nosu bezradnost mnoha osob, 
o kterých jsme se domnívali, že 
měly být nebo mají být těmi sil-
nými a respektovanými. Sledovali 
jsme lhaní a selhávání. Na dru-
hou stranu jsme viděli obrazy velké solidarity, péče, 
zájmu a sdílení. Mnoho lidí prokázalo svůj charakter 
a stali se pro ostatní oporou. Asi největší „ostruhy“ 
si vysloužili zdravotníci, ale také hygienici, učitelé, 
hasiči (včetně těch dobrovolných), policisté, proda-
vači, skladníci a řidiči a mnoho dobrovolníků. Obrov-
ské díky si zaslouží všichni, kteří drželi svůj byznys, 
seč mohli. Nejen pro své zisky (nebo nižší ztráty), ale 
také kvůli zaměstnancům, obchodním partnerům, 
daním a národnímu hospodářství. 

Během krize jsme začali více přemýšlet o hlubších 
vrstvách našich životů – osobních, společenských, 
kulturních i těch podnikatelských. Současná krize 
vzbudila také otázky o tom, jak krutá vlastně vůči 
lidstvu byla. Možná jsme více vzpomínali na předky 
a jejich často těžké osudy. Ale taky jsme se mohli 
více zamyslet nad budoucností našich potomků. 
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Co jim svým často nezřízeným způsobem života při-
pravujeme – pandemie, nedostatek surovin, klima-
tické inferno, ekonomický rozvrat… Něco tušíme, 
ale nevíme přesně. Zůstává nám kombinace vlastní 
vůle a schopností a čiré naděje, že snad bude dobře 

nebo že snad nebude o moc hůře. 
A při pohledu na tuto krizi, která 
při vědomí toho, co už tu bylo a co 
tu třeba bude, není zdaleka tím 
nejhorším, si musíme připustit, že 
jako lidé se s krizemi – důstojně 
a řádně – vlastně vypořádat 
ne umíme. Budeme asi potřebovat 
nejlepší lidské mozky, aby vytvořily 
nejlepší umělé mozky. Aby nás už 

z jedné z příštích krizí dokázala vysekat umělá inte-
ligence. To, jestli bude AI pro lidstvo spásou a usku-
tečněnou nadějí nebo příčinou pro člověka už defi ni-
tivně poslední krize, ukáže samozřejmě budoucnost. 

Celá redakce Systémů Logistiky vám přeje rozjímavý 
advent, krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Naděje
  jménem [Ej Aj]

Finišujeme s novou 
knihou logistických 

kontaktů.

Nechte si poslat 
další výtisk!

Více na 
www.slbook.cz

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

„Kdo nás vyseká z příští krize“

Supply chain sto-
jí před výzvou. 
Musí zezelenat. 
Pravidelně píše-
me o udržitel-
ných řešeních, 
inovacích a nápa-
dech, ale přidali 
jsme také další 
redakční prvek – 
s krátkými tipy, 
doporučeními 
nebo stručnými 
informacemi. 
Jsou v celém ča-
sopise v zelených 
boxech. 

„Zůstává nám 
kombinace vlastní 
vůle a schopností 
a čiré naděje.“
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HLEDÁTE SPOLEHLIVÉHO
PARTNERA V LOGISTICE?
JSME TU PRO VÁS! 

Nabízíme vám komplexní logistická řešení pro různě velké podniky a všechna průmyslová odvětví. 
Poskytujeme služby smluvní logistiky, vnitrostátní a mezinárodní silniční přepravy, logistiky čerstvých potravin, 
celovozové, kombinované, letecké a námořní přepravy. Nedílnou součástí naší nabídky je široká škála služeb 
přidané hodnoty (VAS) a komplexní celní služby. 

Máme 8 strategicky rozmístěných poboček, více než 500 zaměstnanců, přes 85 000 m2 moderních skladových 
prostor a 350 dopravních prostředků.

Máme zkušenosti, profesionální zákaznický servis, moderní online systém                          , kde najdete vše na 
jednom místě, a pokročilá technologická řešení. Máme DRIVE.

Neváhejte a kontaktujte nás pro nabídku na míru. Jsme tu pro vás!

czech.info@raben-group.com
+420 222 802 111
www.raben-group.com

PEOPLE
WITH DRIVE

Máme zkušenosti, profesionální zákaznický servis, moderní online systém                          , kde najdete vše na 
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Vidět a vědět
Další ročník kongresu Obalko se vlivem pandemie přesunul netradičně na 
konec ledna 2021. Novinkou bude také kombinace „živě & online“. Už nyní se 
můžete registrovat.

Vybral Stanislav D. Břeň

Osmý ročník českého a slovenského obalového 
kongresu Obalko se uskuteční ve dnech 27.–28. 
ledna 2021. Vlivem koronavirové pandemie byla 
akce přesunuta z původního říjnového termínu. 
Podle organizátorů téměř všichni ze 44 řečníků 
potvrdili kongresu účast i pro konec ledna. Kon-
gres bude poprvé hybridní – přednášející budou 

živě prezentovat v hotelu Aquapalace Hotel Pra-
gue s omezeným počtem účastníků (s ohledem 
na vládní opatření, která budou platná pro dobu 
konání kongresu) a „zbytek českého a sloven-
ského obalového trhu“ se zúčastní online pro-
střednictvím živého přenosu. Systémy Logistiky 
jsou mediálním partnerem kongresu.

Program a možnosti registrace na: www.obalko.cz
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Agenda 27–28|01|2021
Zdeněk Raus
Povýšení v CTP

Evropský developer CTP změnil 
strukturu svého fi nančního řízení 
a vytvořil novou pozici CTP Group 

Treasurer. Zastává ji Zdeněk Raus, dosavadní 
fi nanční ředitel CTP pro Českou republiku a Slo-
vensko. Skupina CTP vydala 1. října 2020 své 
debutové zelené dluhopisy. „Po úspěšné emisi 
dluhopisů jsme provedli několik změn v našem 
vrcholovém manažerském týmu tak, aby nová 
struktura fi nančního řízení skupiny přinesla 
jasnější rozdělení odpovědnosti vůči investo-
rům do dluhopisů a skupina tak mohla lépe 
využít příležitosti, které nám fi nancování jejich 
prostřednictvím dává,“ řekl k nové struktuře 
fi nanční ředitel skupiny CTP Richard Wilkinson. 
Nový CTP group treasurer je zodpovědný za 
řízení likvidity a úrokových a devizových rizik 
a přebírá odpovědnost za platby a strukturování 
a správu mezipodnikových půjček.

Jana Kuncová
Povýšení v Universal 
Transport Praha

S účinností od 9. listopadu 2020 
posiluje Jana Kuncová řídící tým 

společnosti Universal Transport Praha jako 
další jednatelka. Jana Kuncová převezme 
obchodní vedení, zatímco dlouholetý jednatel 
Burkhard Jung bude odpovědný za provozní 
vedení  společnosti.

Petr Svozílek
Povýšení v Dachseru

Společnost Dachser Czech Repub-
lic jmenovala nového managera 
pro kontraktní logistiku. Stal se 

jím Petr Svozílek, specialista na tuto proble-
matiku z Dachser Břeclav. Na své nové pozici 
bude zodpovědný za strategické i operativní 
řízení projektů kontraktní logistiky v celé Čes-
ké republice. Petr Svozílek vystudoval Střední 
průmyslovou školu, obor management přeprav. 
Svoji profesní dráhu zahájil v roce 2002 ve 
společnosti ČSAD Hodonín, kde ve středisku 
Toptrans pracoval jako dispečer pro kusové 
zásilky. Ve společnosti Dachser Břeclav působí 
od roku 2007, kdy nastoupil na pozici dispeče-
ra pro celovozové pozemní a námořní přepravy.

Ondřej Žák
Příchod do U&Sluno

Ondřej Žák v listopadu nastoupil 
do společnosti U&Sluno, kde 
zastává pozici business consulting 

and sales team leader. Přišel z fi rmy Logio, v níž 
od června 2019 do listopadu 2020 působil jako 
obchodní ředitel. Předchozí zkušenosti sbíral ve 
společnostech EY, IBM nebo PwC.

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
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Vidět a vědět
Další ročník kongresu Obalko se vlivem pandemie přesunul netradičně na 
konec ledna 2021. Novinkou bude také kombinace „živě & online“. Už nyní se 
můžete registrovat.

Vybral Stanislav D. Břeň

Osmý ročník českého a slovenského obalového 
kongresu Obalko se uskuteční ve dnech 27.–28. 
ledna 2021. Vlivem koronavirové pandemie byla 
akce přesunuta z původního říjnového termínu. 
Podle organizátorů téměř všichni ze 44 řečníků 
potvrdili kongresu účast i pro konec ledna. Kon-
gres bude poprvé hybridní – přednášející budou 

živě prezentovat v hotelu Aquapalace Hotel Pra-
gue s omezeným počtem účastníků (s ohledem 
na vládní opatření, která budou platná pro dobu 
konání kongresu) a „zbytek českého a sloven-
ského obalového trhu“ se zúčastní online pro-
střednictvím živého přenosu. Systémy Logistiky 
jsou mediálním partnerem kongresu.

Program a možnosti registrace na: www.obalko.cz
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Agenda 27–28|01|2021
Zdeněk Raus
Povýšení v CTP

Evropský developer CTP změnil 
strukturu svého fi nančního řízení 
a vytvořil novou pozici CTP Group 

Treasurer. Zastává ji Zdeněk Raus, dosavadní 
fi nanční ředitel CTP pro Českou republiku a Slo-
vensko. Skupina CTP vydala 1. října 2020 své 
debutové zelené dluhopisy. „Po úspěšné emisi 
dluhopisů jsme provedli několik změn v našem 
vrcholovém manažerském týmu tak, aby nová 
struktura fi nančního řízení skupiny přinesla 
jasnější rozdělení odpovědnosti vůči investo-
rům do dluhopisů a skupina tak mohla lépe 
využít příležitosti, které nám fi nancování jejich 
prostřednictvím dává,“ řekl k nové struktuře 
fi nanční ředitel skupiny CTP Richard Wilkinson. 
Nový CTP group treasurer je zodpovědný za 
řízení likvidity a úrokových a devizových rizik 
a přebírá odpovědnost za platby a strukturování 
a správu mezipodnikových půjček.

Jana Kuncová
Povýšení v Universal 
Transport Praha

S účinností od 9. listopadu 2020 
posiluje Jana Kuncová řídící tým 

společnosti Universal Transport Praha jako 
další jednatelka. Jana Kuncová převezme 
obchodní vedení, zatímco dlouholetý jednatel 
Burkhard Jung bude odpovědný za provozní 
vedení  společnosti.

Petr Svozílek
Povýšení v Dachseru

Společnost Dachser Czech Repub-
lic jmenovala nového managera 
pro kontraktní logistiku. Stal se 

jím Petr Svozílek, specialista na tuto proble-
matiku z Dachser Břeclav. Na své nové pozici 
bude zodpovědný za strategické i operativní 
řízení projektů kontraktní logistiky v celé Čes-
ké republice. Petr Svozílek vystudoval Střední 
průmyslovou školu, obor management přeprav. 
Svoji profesní dráhu zahájil v roce 2002 ve 
společnosti ČSAD Hodonín, kde ve středisku 
Toptrans pracoval jako dispečer pro kusové 
zásilky. Ve společnosti Dachser Břeclav působí 
od roku 2007, kdy nastoupil na pozici dispeče-
ra pro celovozové pozemní a námořní přepravy.

Ondřej Žák
Příchod do U&Sluno

Ondřej Žák v listopadu nastoupil 
do společnosti U&Sluno, kde 
zastává pozici business consulting 

and sales team leader. Přišel z fi rmy Logio, v níž 
od června 2019 do listopadu 2020 působil jako 
obchodní ředitel. Předchozí zkušenosti sbíral ve 
společnostech EY, IBM nebo PwC.

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

INZERCE

Obalko: Živě i online

Máte nového 
kolegu? 

Informujte nás.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky



Offline/Online news

Jak hledáte nové skladové 
prostory?

Krátce:
Automobiloví 
výrobci dohánějí 
ztráty z jara
Výroba silničních vozidel v České republi-
ce ve třetím kvartále roku doháněla ztráty 
způsobené jarními odstávkami. K postup-
nému zmírňování přispěla produkce v let-
ních měsících a v září. Od začátku roku 
bylo vyrobeno celkově 835 082 silničních 
vozidel (−23‚7 %), z toho 813 085 motoro-
vých (−24‚2 %). Celkový trend kopíruje vývoj 
produkce osobních vozidel, jichž bylo v září 
vyrobeno jen o 4‚5 % meziročně méně.

Stavební zakázky 
komplikuje 
cestování dělníků
Dopad koronakrize na zahraniční stavební 
zakázky pocítilo 35 % dotázaných. Nejvíce 
jim zakázky komplikují ztížené podmínky 
pro práci dělníků, mezi které patří     mimo 
jiné i jejich cestování přes hranice (70 %). 
Vlivem současné situace bylo zrušeno 37 % 
všech zahraničních zakázek a dalších 36 % 
bylo odloženo. Vyplývá to z Kvartální analýzy 
českého stavebnictví Q4/2020, zpracované 
analytickou společností CEEC Research.

Podrobnosti 
na webu autosap.cz

Podrobnosti na www.ceec.eu

FOTO: ESA logistika

Dušan Drábek
vedoucí oddělení průmyslových 
a logistických pronájmů
BNP Paribas Real Estate

Růst e-commerce je i nadále dominantním faktorem 
nové poptávky po skladových plochách. Přichází jak 
přímo ze strany provozovatelů e-shopů, tak i prostřed-
nictvím logistických operátorů, kteří zajišťují distribuci 
zásilek. Významný podíl na objemu uzavřených nájem-
ních smluv měly doposud i výrobní fi rmy. Výstavba 
skladových a výrobních prostor si nadále zachovává 
vysoké tempo růstu. Spekulativní development neboli 
výstavba bez předpronájmů činil ve třetím kvartálu 
35 %. Zaměřuje se však výhradně na nejatraktivnější 
lokality v okolí Prahy, Plzně nebo Brna.
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SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME 
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
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Český trh moderních průmyslových nemovitostí 
dosáhl na konci třetího čtvrtletí celkové rozlohy 
9‚04 milionu m2. V období od července do září 
letošního roku bylo dokončeno přes 130 000 m2

nových skladových prostor. Ve své zprávě o tom 
informovala společnost 108 Agency s tím, že do-
končená výstavba v tomto roce již dohnala čísla za 
celý loňský rok. Neobsazenost pokračuje ve svém 
mírném růstu a nyní dosahuje 5‚52 %. 

Podle zprávy 108 Agency jsou Praha a okolí stá-
le regionem, který charakterizuje nedostatek no-
vých ploch pro širší development nových prostor, 
přestože růstový potenciál je zde velký. K polovině 
listopadu bylo ve výstavbě 387 000 m2 nových pro-
stor. „Již nyní máme mnoho signálů napovídajících 
dalšímu růstu trhu nejen po stránce plochy, ale 
i transakcí a nových příležitostí k developmentu. 
Přestože byl trh průmyslových nemovitostí v roce 
2020 pandemií do určité míry ovlivněn, jeho vý-

Více než devět milonů 
metrů skladových ploch

znam pro zajištění zásobování koncového spotře-
bitele mu poskytuje rezistenci proti krátkodobým 
výkyvům,“ říká analytik 108 Agency Michal Bílý.
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123 manažerů 
o budoucnosti logistiky
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Kam směřuje logistika?
Hledáte nové zaměstnance?

Barbara Hrabalová
vedoucí divize Ipsos Actify
Ipsos

V budoucnu bude nastoupený trend pokračovat a auto-
matizace a technologie budou hrát stále větší úlohu. 
Je jisté, že logistika se neustále zrychluje, a proto bude 
zapotřebí také kvalitní personál schopný reagovat 
a přizpůsobit se.

Jungheinrich Miniload STC 2B1A.
Nejefektivnější skladování
drobných dílů.

Extrémně
rychlý A
výkonný

Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz/miniload

MINILOAD SYSTEMY LOGISTIKY 12-20.indd   1 18.11.20   9:20
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Spolek SKLAD ve spolupráci s agenturou Ipsos vy-
dal studii Trendy v české logistice, která mapuje 
témata, jež formují trh logistiky v České republice. 
Na otázky související s aktuálním stavem odvětví 
odpovídalo 123 manažerů logistiky z maloobchod-
ních a velkoobchodních fi rem, z oblasti e-commer-
ce, automotive a výroby. V rámci dotazníkového 
šet ření i během hloubkových rozhovorů respon-
denti sdíleli postřehy týkající se současných a plá-
novaných investic, budoucích strategií i dopadů 
pandemie covid-19.

Bernard Bauer
výkonný člen představenstva
ČNOPK

Je třeba udělat vše pro to, aby současný ekonomický 
růst v klíčových odvětvích nebyl zastaven nedostatkem 
personálu – ekonomika a stát si to již nemohou dovolit. 
Černé scénáře z jara se tak docela nenaplnily, učíme 
se s pandemií žít, ale návrat do normálu se podle fi rem 
vzdaluje.

Druhá vlna 
lepší než 
první
Podniky se s druhou vlnou pandemie vypořádaly 
výrazně lépe než s první. Zatímco tehdy si 80 % 
fi rem stěžovalo na znatelné až vysoké ztráty, v sou-
časnosti je to jen o něco více než polovina (53 %), 
jak ukázal průzkum Česko-německé obchodní 
a průmyslové komory (ČNOPK). V některých odvět-
vích, jako je například automobilový průmysl, tech-
nologie, stavebnictví nebo logistika, obrat v září 
a říjnu dokonce převyšuje výsledky z předchozího 
roku a podniky opět více investují. Klíčová odvětví 
jako automobilový průmysl zároveň čelí problému: 
mají hodně zakázek, ale chybějí jim zaměstnanci. 
Hlavními viníky jsou podle průzkumu onemocně-
ní covidem a preventivní karantény, trh práce je 
ovšem stále napjatý.

Krátce:
Hopi otevřelo sklad 
pro Nestlé
Společnost Nestlé si vloni na podzim vybra-
la nového logistického providera pro střední 
a východní Evropu, fi rmu Hopi. Na základě 
toho společnost rozšířila svůj skladový areál 
v Prostějově a vystavěla nový sklad v hodno-
tě přes půl miliardy korun. 

Ten byl v polovině listopadu slavnostně ote-
vřen. Nový sklad má 33 000 m2 (samotný 
sklad 20 000 m2) a 41 000 paletových 
pozic. Na příjmu a expedici odbaví až 100 
kamionů denně. Sklad je vybaven stacio-
nárními paletovými a policovými regály od 
společnosti Stow. Ukládání probíhá v režimu 
double stack. Manipulaci ve skladě zajišťují 
nízkozdvihy Jungheinrich a retraky Toyota, 
které jsou vybaveny lithium-iontovými aku-
mulátory.

Podrobnosti na www.hopi.cz

Offline/Online news
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Krátce:
Automobiloví 
výrobci dohánějí 
ztráty z jara
Výroba silničních vozidel v České republi-
ce ve třetím kvartále roku doháněla ztráty 
způsobené jarními odstávkami. K postup-
nému zmírňování přispěla produkce v let-
ních měsících a v září. Od začátku roku 
bylo vyrobeno celkově 835 082 silničních 
vozidel (−23‚7 %), z toho 813 085 motoro-
vých (−24‚2 %). Celkový trend kopíruje vývoj 
produkce osobních vozidel, jichž bylo v září 
vyrobeno jen o 4‚5 % meziročně méně.

Stavební zakázky 
komplikuje 
cestování dělníků
Dopad koronakrize na zahraniční stavební 
zakázky pocítilo 35 % dotázaných. Nejvíce 
jim zakázky komplikují ztížené podmínky 
pro práci dělníků, mezi které patří     mimo 
jiné i jejich cestování přes hranice (70 %). 
Vlivem současné situace bylo zrušeno 37 % 
všech zahraničních zakázek a dalších 36 % 
bylo odloženo. Vyplývá to z Kvartální analýzy 
českého stavebnictví Q4/2020, zpracované 
analytickou společností CEEC Research.
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Dušan Drábek
vedoucí oddělení průmyslových 
a logistických pronájmů
BNP Paribas Real Estate

Růst e-commerce je i nadále dominantním faktorem 
nové poptávky po skladových plochách. Přichází jak 
přímo ze strany provozovatelů e-shopů, tak i prostřed-
nictvím logistických operátorů, kteří zajišťují distribuci 
zásilek. Významný podíl na objemu uzavřených nájem-
ních smluv měly doposud i výrobní fi rmy. Výstavba 
skladových a výrobních prostor si nadále zachovává 
vysoké tempo růstu. Spekulativní development neboli 
výstavba bez předpronájmů činil ve třetím kvartálu 
35 %. Zaměřuje se však výhradně na nejatraktivnější 
lokality v okolí Prahy, Plzně nebo Brna.
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Český trh moderních průmyslových nemovitostí 
dosáhl na konci třetího čtvrtletí celkové rozlohy 
9‚04 milionu m2. V období od července do září 
letošního roku bylo dokončeno přes 130 000 m2

nových skladových prostor. Ve své zprávě o tom 
informovala společnost 108 Agency s tím, že do-
končená výstavba v tomto roce již dohnala čísla za 
celý loňský rok. Neobsazenost pokračuje ve svém 
mírném růstu a nyní dosahuje 5‚52 %. 

Podle zprávy 108 Agency jsou Praha a okolí stá-
le regionem, který charakterizuje nedostatek no-
vých ploch pro širší development nových prostor, 
přestože růstový potenciál je zde velký. K polovině 
listopadu bylo ve výstavbě 387 000 m2 nových pro-
stor. „Již nyní máme mnoho signálů napovídajících 
dalšímu růstu trhu nejen po stránce plochy, ale 
i transakcí a nových příležitostí k developmentu. 
Přestože byl trh průmyslových nemovitostí v roce 
2020 pandemií do určité míry ovlivněn, jeho vý-

Více než devět milonů 
metrů skladových ploch

znam pro zajištění zásobování koncového spotře-
bitele mu poskytuje rezistenci proti krátkodobým 
výkyvům,“ říká analytik 108 Agency Michal Bílý.
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Koronavirová pandemie ještě více akcelerovala 
růst odvětví e-commerce. Tuzemské e-shopy za-
znamenávají další veleúspěšný rok, umocněný 
protiepidemickými opatřeními české vlády, jež 
letos na jaře a pak i na podzim na řadu týdnů 
uzavřela většinu kamenných obchodů. Úspěch 
e-commerce má z hlediska logistiky ovšem stále 
také svá slabší místa. I přes zřetelné zvýšení efek-
tivity logistických procesů v e-shopech za několik 
posledních let přetrvávají dosud rezervy například 
v logistice poslední míle. V čase uzávěrky tohoto 
vydání časopisu Systémy Logistiky ještě nebylo 
zřejmé, jak internetové obchody a jejich dopravci 

zvládnou mimořádný nápor objednávek v předvá-
nočním období. Na předpokládanou míru nárůstu 
celkových tržeb v e-commerce za rok 2020 se za-
měřila i anketa na webovém portálu Systémů Lo-
gistiky. Více než třetina respondentů odhaduje, že 
růst se bude ve srovnání s rokem 2019 pohybovat 
mezi 10 a 20 procenty. Téměř třetina odpovídají-
cích se domnívá, že růst bude v rozmezí 20 až 30 
procent, a stejný podíl účastníků ankety očekává 
růst dokonce přes 30 procent. Necelá desetina re-
spondentů pak předpokládá, že růst za letošní rok 
nepřesáhne 10 procent. 

Matěj Kapošváry
obchodní a marketingový ředitel
Shopsys

Pandemie koronaviru stojí za vznikem nových e-shopů, 
pro ty méně známé ale může znamenat problémy, pro-
tože spotřebitelé se v dobách krizí a nejistot obracejí 
na zavedené brandy, kterým věří. Aktuálně je za námi 
11 z 12 měsíců v tomto roce. Už nyní se dají se znač-
nou přesností predikovat konečné výsledky. Pokud se 
podíváme na segment velkých kamenných hráčů, tak 
jejich tržby v prostředí online budou letos dvojnásobné, 
než byly loni.

Jak za celý rok 2020 poroste v ČR z hlediska 
tržeb odvětví e-commerce?

Anketa: Jan Vetyška
výkonný ředitel
Asociace pro elektronickou 
komerci (APEK)

Bez ohledu na covid-19 jsme očekávali, že online pro-
deje zboží celoročně opět porostou. Bezprecedentní 
situace, kterou rok 2020 přinesl, ale znamená řadu 
změn. A tak jsou prodeje přes internet ještě větší, než 
byla i ta nejoptimističtější očekávání. Jedná se v pod-
statě o skokový růst. Zároveň je ale potřeba zdůraz-
nit, že tento úspěch nespadl e-shopům do klína tak 
docela sám. Připravenost a schopnosti provozovatelů 
českých internetových obchodů byly a jsou rozhodu-
jící. Stojí za nimi spousta práce a ne všechny e-shopy 
jsou jen vítězi.

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

Poroste v rozmezí 10–20 procent.
35 %

Do 10 procent.
7 %

Poroste v rozmezí 20–30 procent.
29 %

Nad 30 procent.
29 %

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Bude rok 2021 z hlediska oboru logistiky lepší, nebo horší než rok 2020?

Krátce:
Méně charterů, 
více sběrné služby
Společnost Dachser zveřejnila předběžné 
obchodní výsledky za rok 2020. Počet pře-
pravených zásilek činil 1 126 600 kusů, 
současně rostl počet exportních zásilek. 
Tonáž přepravených zásilek poklesla na 
přibližně 626 400 tun. „Je to způsobeno 
nižším množstvím přepravovaných charte-
rových zásilek, rostl však počet zásilek ve 
sběrné službě,“ informoval obchodní ředitel 
společnosti Jan Polter. Obrat za letošní rok 
dosáhne zhruba 3‚1 miliardy korun. „Bě-
hem první ani druhé vlny pandemie jsme 
nemuseli zastavit žádnou z poboček,“ řekl 
generální ředitel českého Dachseru Jan Pi-
har. V rámci celé sítě společnost investova-
la šest milionů korun do nových koncových 
zařízení pro řidiče. „Pomůže nám to zavádět 
prediktivní analýzy nebo přesněji plánovat 
tok zásilek,“ uvedl Jan Pihar.

Podrobnosti 
na www.dachser.cz
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Koronavirová pandemie ještě více akcelerovala 
růst odvětví e-commerce. Tuzemské e-shopy za-
znamenávají další veleúspěšný rok, umocněný 
protiepidemickými opatřeními české vlády, jež 
letos na jaře a pak i na podzim na řadu týdnů 
uzavřela většinu kamenných obchodů. Úspěch 
e-commerce má z hlediska logistiky ovšem stále 
také svá slabší místa. I přes zřetelné zvýšení efek-
tivity logistických procesů v e-shopech za několik 
posledních let přetrvávají dosud rezervy například 
v logistice poslední míle. V čase uzávěrky tohoto 
vydání časopisu Systémy Logistiky ještě nebylo 
zřejmé, jak internetové obchody a jejich dopravci 

zvládnou mimořádný nápor objednávek v předvá-
nočním období. Na předpokládanou míru nárůstu 
celkových tržeb v e-commerce za rok 2020 se za-
měřila i anketa na webovém portálu Systémů Lo-
gistiky. Více než třetina respondentů odhaduje, že 
růst se bude ve srovnání s rokem 2019 pohybovat 
mezi 10 a 20 procenty. Téměř třetina odpovídají-
cích se domnívá, že růst bude v rozmezí 20 až 30 
procent, a stejný podíl účastníků ankety očekává 
růst dokonce přes 30 procent. Necelá desetina re-
spondentů pak předpokládá, že růst za letošní rok 
nepřesáhne 10 procent. 

Matěj Kapošváry
obchodní a marketingový ředitel
Shopsys

Pandemie koronaviru stojí za vznikem nových e-shopů, 
pro ty méně známé ale může znamenat problémy, pro-
tože spotřebitelé se v dobách krizí a nejistot obracejí 
na zavedené brandy, kterým věří. Aktuálně je za námi 
11 z 12 měsíců v tomto roce. Už nyní se dají se znač-
nou přesností predikovat konečné výsledky. Pokud se 
podíváme na segment velkých kamenných hráčů, tak 
jejich tržby v prostředí online budou letos dvojnásobné, 
než byly loni.

Jak za celý rok 2020 poroste v ČR z hlediska 
tržeb odvětví e-commerce?

Anketa: Jan Vetyška
výkonný ředitel
Asociace pro elektronickou 
komerci (APEK)

Bez ohledu na covid-19 jsme očekávali, že online pro-
deje zboží celoročně opět porostou. Bezprecedentní 
situace, kterou rok 2020 přinesl, ale znamená řadu 
změn. A tak jsou prodeje přes internet ještě větší, než 
byla i ta nejoptimističtější očekávání. Jedná se v pod-
statě o skokový růst. Zároveň je ale potřeba zdůraz-
nit, že tento úspěch nespadl e-shopům do klína tak 
docela sám. Připravenost a schopnosti provozovatelů 
českých internetových obchodů byly a jsou rozhodu-
jící. Stojí za nimi spousta práce a ne všechny e-shopy 
jsou jen vítězi.

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz
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35 %

Do 10 procent.
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Nad 30 procent.
29 %
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Logistika v síti

Jednou z velkých událostí na sociálních sítích bylo otevření nového skladu společ-
nosti Hopi v Prostějově, která odtud bude pro společnost Nestlé zajišťovat sklado-
vání, dopravu a VAS nejen pro Česko a Slovensko. Digitální svět však žil i dalšími 
tématy. Denní zpravodajství sledujte na www.systemylogistiky.cz, inovace a přípa-
dové studie najdete 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

Jan Krajíček, 
Hopi CEE Logistics

Petra Košíková, Kodys

Václav Huřták, 
ČD – Informační systémy

Josef Skacel, Molson Coors

Adam Richtr, Rudolf Kämpf

Zdeněk Karban, 
Toyota Material Handling CZ

Jakub Chromek, 
Groupe Souffl et

Kien Bui Trung, Tamda foods

David Čepek, Kion Group

Jan Valenta, Fronius ČR

Radmila Svobodová, 
Sonnentor

Petr Kotora, Geodis

Martin Koudelka, 
Jungheinrich (ČR)

Martin Piškanin, Hopi

a mnoho dalších

20 LE
T

žijeme logistikou

S L  ž i j í  i  v  d i g i t á l n í m  s v ě t ě

Zjistěte víc:
V příspěvku na LinkedInu Systémů Logistiky 
z 18/11
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

INZERCE

Dopravci v Praze rozvážejí 
zásilky na elektrokolech!

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

Jednoduchá 

registrace i z mobilu!

3600

Ale to dávno víte, protože jsme o tom 
psali na našem webu už 20. 11. 2020.

0766-20_SLCZ_NEWS_INZ_4xpodval_240x85.indd   10766-20_SLCZ_NEWS_INZ_4xpodval_240x85.indd   1 08.12.2020   13:5308.12.2020   13:53

Děkujeme za spolupráci v letošním roce.

Přejeme vám pohodové svátky 
a všechno nejlepší do nového roku 2021.

www.cz.dsv.com Global Transport and Logistics

inzerce_240x115_ok.indd   1 30.11.2020   15:25:23

Každý týden žhavé novinky 
z logistiky
Zdarma přímo do vaší 
e-mailové schránky.
link: www.atozregistrace.cz/slnews
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Zjistěte víc:
V příspěvku na Facebooku Systémů Logistiky 
z 25/11
link: fb.com/systemylogistiky

Zjistěte víc:
V příspěvku na webu SL z 23/11
link: www.systemylogistiky.cz
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O LOGISTICE PNEUMATIK S VOJTĚCHEM FUKALEM, 
MANAŽEREM LOGISTIKY NEXEN TIRE EUROPE

V srpnu loňského roku otevřela společnost Nexen Tire svůj první 
výrobní závod na starém kontinentu, a to v průmyslové zóně Trian-
gle v blízkosti Žatce. Obří závod chce po svém dalším rozšíření pro-
dukovat 11 milionů pneumatik ročně. Moderní závod se zajímavým 
řešením logistiky včetně několika automatizovaných skladů či AGV 
představil Vojtěch Fukal, manažer logistiky Nexen Tire Europe.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

O LOGISTICE PNEUMATIK S VOJTĚCHEM FUKALEM, 
MANAŽEREM LOGISTIKY NEXEN TIRE EUROPE

V srpnu loňského roku otevřela společnost Nexen Tire svůj první 
výrobní závod na starém kontinentu, a to v průmyslové zóně Trian-
gle v blízkosti Žatce. Obří závod chce po svém dalším rozšíření pro-
dukovat 11 milionů pneumatik ročně. Moderní závod se zajímavým 
řešením logistiky včetně několika automatizovaných skladů či AGV 
představil Vojtěch Fukal, manažer logistiky Nexen Tire Europe.

výroba narůstá, přezkoumáváme další investice do 
rozšíření závodu. Ve hře je plánovaná druhá fáze 
stavby závodu s další výrobní linkou, která zdvojná-
sobí počet našich produktů. Dnes vyrábíme okolo 
12 000 pneumatik denně.

Čím je z vašeho pohledu 
charakteristická logistika hotových 
pneumatik?

Z hlediska logistiky je důležitý způsob přepravy. 
Vyrobené pneumatiky jsou volně ložené v návěsu. 
Počet typů pneumatik je dán požadavkem jednoho 
nebo více zákazníků. Naším standardem je naklád-

ka systémem cikcak. Nakládka 
a vykládka je časově náročnější 
než u paletizovaného zboží, ale 
na ložnou plochu návěsu se zase 
vejde podstatně větší množství 
pneumatik. Návěsy také musejí 
být vybaveny bočnicemi a zpev-
něnou plachtou. U některých za-

kázek máme až 60 typů pneumatik v kamionu. Na 
návěs se tak vejde 21–22 řad gum a v jedné řadě 
mohou být tři nebo čtyři typy gum.

Kolik dodavatelů a odběratelů máte 
v rámci Evropy?

V současnosti máme přibližně 80–100 dodavate-
lů, odběratelů je do jedné stovky.

Nexen Tire se snaží šetřit 
v dopravě, což má fi nálně 
příznivé dopady v oblasti 
životního prostředí. Na návěs 
skládá pneumatiky volně 
a díky tomu se dá naložit 
přibližně o pětinu pneumatik 
více. Při dopravě po celé 
Evropě to znamená pětinové 
snížení počtu kamionů. 

Český závod patří mezi čtyři světové 
závody Nexen Tire ve světě a je 
jediným v Evropě. Jaká je jeho role 
v rámci celé skupiny?

Jde o první závod společnosti Nexen Tire na ev-
ropském kontinentě. Další se nacházejí v Asii – 
konkrétně dva v Jižní Koreji, jeden potom v Číně. 
Žatecká továrna patří mezi nejmodernější výroby 
pneumatik na světě. Je významná především vy-
sokou mírou produktivity i kvality výroby, a to díky 
zdokonaleným procesům automatizace při práci 
se základními surovinami, výrobě, kontrole kvality 
i distribuci. Vzhledem k strategické poloze nabízí 
výbornou dostupnost pro největ-
ší evropské odběratele ze zemí, 
jako jsou Německo, Francie 
nebo Velká Británie. Továrna se 
postupně stane nejen základnou 
pro produkci, ale i pro výzkum 
a vývoj nových technologií na vý-
robu pneumatik. Ambice závodu 
je vyexpedovat až tři miliony pneumatik ročně. Po 
rozšíření závodu očekáváme navýšení výrobní ka-
pacity až na 11 milionů kusů pneumatik ročně.

To je obrovské množství pneumatik. 
Kdy by mělo být tohoto cíle dosaženo?

Jedním z dopadů nemoci covid-19, která zuří po 
celém světě, je ekonomický útlum. Přestože naše 

FOTO: Stanislav D. Břeň; Nexen Tire

Pneumatiky
bez lidského
dotyku

Interview 20 LE
T

žijeme logistikou

„Rád říkám, že jsem 
vedoucí skladu 
bez skladníků. 

A je to paráda.“



Na kafe s… Jiřím Brunclíkem, manažerem sekundární distribuce 
pivovaru Budějovický Budvar. Více na www.systemylogistiky.cz.
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objednáváme dopravy. Díky automatické identifi -
kaci pomocí čárového kódu mohou mít všechny 
systémy data o pohybu v reálném čase.

Můžete popsat základní 
intralogistický koncept závodu 
u Žatce?

Předně je třeba říci, že závod je vysoce automati-
zován. V celém výrobním procesu se lidská ruka 
prakticky nedotkne pneumatiky. Výjimku tvoří 
závěrečné etapy, konkrétně proces vizuální kon-
troly, a jak jsem zmínil dříve, konečné naložení 
do návěsu kamionu. Využíváme systém e-paper, 
při kterém není nutné tisknout na papír. Systém 
identifi kace pomocí čárového kódu nám umožňuje 
sledování jednotlivých komponentů v celém výrob-
ním procesu.

Které manipulační prostředky 
využíváte?

V běžném výrobním a skladovacím procesu žád-
nou manipulační techniku nepoužíváme. Pouze při 
nestandardních situacích pracujeme s několika vy-
sokozdvižnými vozíky. Vstupní suroviny pro výrobu 
i hotová produkce před expedicí jsou skladovány 
v automatických skladech a veškerý pohyb v továr-
ně je plně robotizován. Pro intralogistiku využívá 
Nexen podstropní dráhu, LGV vozíky s vidlicemi, 
systém kolejových vozítek, jeřábové portály a nej-

Závody v Koreji a Číně jsou 
charakteristické vysokou měrou 
automatizace a robotizace logistiky. 
Nakolik český závod odráží tamější 
koncept?

Český výrobní závod je vybudovaný plně na zákla-
dě konceptu a zkušeností s robotizací výrobních 
závodů v Koreji a v Číně. Stupeň automatizace je 
přitom vyšší než v obou zmiňovaných továrnách. 
A také všechny logistické činnosti uvnitř továrny 
jsou robotizovány.

Jaké konkrétní logistické systémy – 
techniku i software – využíváte pro 
intralogistiku?

Jedná se o systémy ASRS (automatic storage and 
retrieval system), WMS (warehouse management 
system), MES (manufacturing execution system) 
a SAP (Systems – Applications – Products in data 
processing). Pro sledování reálných toků v rám-
ci logistiky máme systém RCP Monitoring. Dále 
 využíváme dopravní systém NXTS, pomocí něhož 

Čtyři poznatky Vojtěcha Fukala o logistice pneumatik

Největší výzvu pro nás 
představuje najít vhodné 

a spolehlivé partnery 
v oblasti přepravy.

Obor bude přirozeně 
následovat trend čím dál 
vyšší míry automatizace 
a robotizace výrobních 

procesů.

Naše nakládka 
a vykládka je časově 

náročnější než 
paletizované zboží, 

ale máme efektivnější 
dopravu.

Nastupující elektromobilita, 
autonomní řízení a s tím 

související speci� cké požadavky 
zákazníků budou klást na nás, 

výrobce pneumatik, vyšší nároky 
na vývoj a výrobu speciálních 

produktů uzpůsobených novým 
trendům.

Někam jedete a na silnici před vámi dojde k doprav-
ní nehodě nebo se na trase spustí přívalový déšť. Co 
kdyby se vám ale hlášení o komplikacích na silnici 
nebo nebezpečných situacích objevilo během ně-
kolika vteřin v aplikaci na telefonu? Právě takhle by 
měl fungovat evropský projekt C-Roads, tedy chytrá 
komunikace mezi auty, dopravní infrastrukturou 
a dalšími účastníky silničního provozu, do kterého 
se zapojila i společnost T-Mobile. 

C-Roads by měl mít jednu zásadní výhodu – infor-
mace se do systému mohou dostat automaticky 
a nikoli na základě hlášení řidičů. Data budou do 
systému proudit z čidel různých výrobců v automo-
bilech i infrastruktuře a zpracovávat je bude řada 
vládních i soukromých organizací.

C-Roads tedy dokáže podstatně rychleji zareago-
vat na nenadálé události. „Hlášení o nehodách se 
v aplikaci objeví v řádu vteřin,“ vysvětluje Jindřich 
Hemer z firmy T-Mobile, která se na vývoji podílela. 
„Aplikace není určena jen řidičům, kterým bude do-
dávat aktuální informace o dopravní situaci těsně 

před vozidlem, ale také integrovanému záchran-
nému systému nebo například společnosti ŘSD,“ 
dodal.

Česko má v C-Roads velmi důležitou pozici – spo-
lečně s Rakouskem a Německem patří k trojici za-
kladatelů celého projektu. T-Mobile byl navíc jedi-
nou evropskou společností, která projekt testovala 
na technologii LTE-V. 

SYSTÉM C-ROADS POMŮŽE PLYNULEJŠÍ DOPRAVĚ 

Více na c-roads.cz

Komerční prezentace

0731-20_SLCZ190_PR_accpr_155x130.indd   120731-20_SLCZ190_PR_accpr_155x130.indd   12 02.12.2020   8:2902.12.2020   8:29

INZERCE

O LOGISTICE PNEUMATIK S VOJTĚCHEM FUKALEM, 
MANAŽEREM LOGISTIKY NEXEN TIRE EUROPE

V srpnu loňského roku otevřela společnost Nexen Tire svůj první 
výrobní závod na starém kontinentu, a to v průmyslové zóně Trian-
gle v blízkosti Žatce. Obří závod chce po svém dalším rozšíření pro-
dukovat 11 milionů pneumatik ročně. Moderní závod se zajímavým 
řešením logistiky včetně několika automatizovaných skladů či AGV 
představil Vojtěch Fukal, manažer logistiky Nexen Tire Europe.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

výroba narůstá, přezkoumáváme další investice do 
rozšíření závodu. Ve hře je plánovaná druhá fáze 
stavby závodu s další výrobní linkou, která zdvojná-
sobí počet našich produktů. Dnes vyrábíme okolo 
12 000 pneumatik denně.

Čím je z vašeho pohledu 
charakteristická logistika hotových 
pneumatik?

Z hlediska logistiky je důležitý způsob přepravy. 
Vyrobené pneumatiky jsou volně ložené v návěsu. 
Počet typů pneumatik je dán požadavkem jednoho 
nebo více zákazníků. Naším standardem je naklád-

ka systémem cikcak. Nakládka 
a vykládka je časově náročnější 
než u paletizovaného zboží, ale 
na ložnou plochu návěsu se zase 
vejde podstatně větší množství 
pneumatik. Návěsy také musejí 
být vybaveny bočnicemi a zpev-
něnou plachtou. U některých za-

kázek máme až 60 typů pneumatik v kamionu. Na 
návěs se tak vejde 21–22 řad gum a v jedné řadě 
mohou být tři nebo čtyři typy gum.

Kolik dodavatelů a odběratelů máte 
v rámci Evropy?

V současnosti máme přibližně 80–100 dodavate-
lů, odběratelů je do jedné stovky.

Nexen Tire se snaží šetřit 
v dopravě, což má fi nálně 
příznivé dopady v oblasti 
životního prostředí. Na návěs 
skládá pneumatiky volně 
a díky tomu se dá naložit 
přibližně o pětinu pneumatik 
více. Při dopravě po celé 
Evropě to znamená pětinové 
snížení počtu kamionů. 

Český závod patří mezi čtyři světové 
závody Nexen Tire ve světě a je 
jediným v Evropě. Jaká je jeho role 
v rámci celé skupiny?

Jde o první závod společnosti Nexen Tire na ev-
ropském kontinentě. Další se nacházejí v Asii – 
konkrétně dva v Jižní Koreji, jeden potom v Číně. 
Žatecká továrna patří mezi nejmodernější výroby 
pneumatik na světě. Je významná především vy-
sokou mírou produktivity i kvality výroby, a to díky 
zdokonaleným procesům automatizace při práci 
se základními surovinami, výrobě, kontrole kvality 
i distribuci. Vzhledem k strategické poloze nabízí 
výbornou dostupnost pro největ-
ší evropské odběratele ze zemí, 
jako jsou Německo, Francie 
nebo Velká Británie. Továrna se 
postupně stane nejen základnou 
pro produkci, ale i pro výzkum 
a vývoj nových technologií na vý-
robu pneumatik. Ambice závodu 
je vyexpedovat až tři miliony pneumatik ročně. Po 
rozšíření závodu očekáváme navýšení výrobní ka-
pacity až na 11 milionů kusů pneumatik ročně.

To je obrovské množství pneumatik. 
Kdy by mělo být tohoto cíle dosaženo?

Jedním z dopadů nemoci covid-19, která zuří po 
celém světě, je ekonomický útlum. Přestože naše 

FOTO: Stanislav D. Břeň; Nexen Tire

Pneumatiky
bez lidského
dotyku

Interview 20 LE
T

žijeme logistikou

„Rád říkám, že jsem 
vedoucí skladu 
bez skladníků. 

A je to paráda.“



různější typy automatických dopravníků. Každé 
výrobní oddělení má svůj automatický sklad, ve 
všech případech se jedná o plně automatizované 
zakladačové systémy. Základem logistiky je pak 
plně robotizovaný sklad typu ASRS.

Jakým způsobem umísťujete čárový 
kód na pneumatiku?

Čárový kód je přímo integrovaný v patce pneumati-
ky, což má praktický význam napříč dodavatelským 
řetězcem. Umožňuje tak sledování produktu ve 
všech logistických systémech, které pracují s ně-
jakou formou načítání kódů. Kód nese základní 
informaci pro identifi kaci daného produktu. Po 
načtení a propojení s výrobním programem lze 
u každé pneumatiky zjistit rozměr, typ nebo datum 
vulkanizace.

Využíváte klasické 1D kódy. 
Nezvažujete 2D provedení?

V našem případě není 2D provedení nutné. Na 
patku se vejde právě jen čárový kód v 1D. Před 

Interview: VOJTĚCH FUKAL, NEXEN TIRE EUROPE

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


patnácti lety, kdy kolegové v Jižní Koreji začínali 
s 1D kódy, QR kódy v podstatě neexistovaly. Vzhle-
dem k tomu, že používáme 1D napříč celým vý-
robním procesem i logistikou, byl by přechod na 
2D nejen komplikovaný, ale i ekonomicky náročný. 
Softwarově se čárový kód připojí k referenci v MES 
nebo WMS, kde se nacházejí všechna data. Poté 
už nepotřebujeme QR kód, který tyto data nese 
jednotlivě.

Srdcem logistiky je plně 
automatizovaný sklad. Jaké jsou jeho 
parametry?

Sklad zaujímá plochu přibližně 50 metrů na výšku, 
50 metrů na šířku a 80 metrů na délku. Disponuje 
celkovým počtem 18 000 paletových pozic v 18 
řadách na výšku. Zaskladnění a vyskladnění má 
na starosti devět automatických robotů. Do skladu 
se vejde až 360 000 pneumatik, přičemž je scho-
pen naskladnit a vyskladnit až 18 000 pneumatik 
denně.

Jak probíhá zaskladňování hotových 
pneumatik?

Pneumatika s čárovým kódem na patce je nasmě-
rována a rozdělena dopravníkovým systémem ke 
stohovacímu robotu. Toto zařízení je vybaveno 
senzory na zachycení pneumatiky a odměření 
vzdálenosti robota od země. Robot je tak schopen 

Co se děje, pokud do skladu přichází 
interní objednávka na vyskladnění?

Při požadavku na vyskladnění je informace o jed-
notlivé pneumatice a její pozici na paletě předána 
vyskladňovacímu robotu. Tato informace je dále 
použita pro automatický tisk štítků a jejich nale-
pení na danou pneumatiku. Po nalepení štítků 
pneumatika s detailní informací pokračuje do-

zem a pokládá je na dopravník. Zde máme zaříze-
ní, které nabere celou řadu pneumatik najednou 
a na pás postupně upouští jednu za druhou. Jed-
notlivé kusy směřují k označovači, jenž automatic-
ky vytiskne a nalepí štítek pro retail. Pneumatika 
potom cestuje do nákladního vozu pomocí tele-
skopického pásu. Jedině v této fázi se pneumatiky 
dotkne lidská ruka, protože nakládáme manuálně.

Za jak dlouho návěs naložíte?

V tuto chvíli dosahujeme času 350–400 gum za 
hodinu. V poslední době zákazníci neobjednáva-
jí plně vytížené kamiony. Ten uveze přes 10 tun 
pneumatik.

Zmiňoval jste, že se gumy vozí volně 
ložené. Jak se dopravci vyrovnávají se 
stabilitou nákladu?

Někteří s tím mají určité problémy. Někteří dopravci 
přistavují návěsy se zpevněnou plachtou s hustými 
kurty, propletenými shora dolů a zleva doprava. To 
je výhoda, protože díky takové síti, která jde na-
příč kamionem, se gumy nevyvalují ven. Jiní zase 
používají prkenné příčnice, které sice fungují, ale 
některé návěsy jich mají málo. V tu chvíli nakladač 
nenaplní auto úplně a klesneme ve vytížení třeba 
o pět procent objemu nakládky. Celkově je to velký 
rozdíl od kolegů v Jižní Koreji, kde se z 90 procent 
nakládá do plechových kontejnerů.

poskládat jednotlivé typy pneumatik do komínků, 
jež obsahují čtyři až pět gum na sobě. Stohy pneu-
matik jsou následně přesunuty v požadovaném 
počtu na paletu, která se přes dopravní kolejový 
systém RGV přesouvá k automatickým zaklada-
čům. Ty ukládají palety na zvolenou pozici. Pro 
co nejvyšší vytížení skladových kapacit robot – 
nejčastěji v noci nebo brzy ráno – přeskládává 
zásoby tak, aby na každé paletě bylo maximum 
pneumatik.

Jaké priority má sklad 
nastavené?

Zpravidla používáme FIFO, kte-
ré preferuje většina zákazníků, 
avšak například ti ze sektoru au-
tomotive ne zcela. Proto umíme nastavení změnit 
podle přání klienta. Celé rozdělení na skladové 
pozice je nastaveno tak, aby sklad uměl efektiv-
ně pracovat se všemi devíti jeřáby v jednu chvíli. 
Naskladňuje pneumatiky pro každou pozici a regál 
různě. Je to proto, aby všech devět stackerů mohlo 
jet v jednu chvíli tam a v jednu chvíli zpátky.

pravníkovým systémem až k fyzickému naložení 
do kamionu. Vše probíhá bez jakéhokoli zásahu 
operátora, který je připraven intervenovat pouze 
v případě chybového hlášení zařízení. Tento systém 
tak fi rmě přináší úsporu pracovních míst, prakticky 
nulovou chybovost, přehlednost a rychlost proce-
su. Čárový kód zabezpečuje přesnost jak fyzickou, 
tak systémovou. Každý jednotlivý pohyb po skladu 
je snadno zpětně dohledatelný, což vytváří přehled-

nost skladových zásob. Rychlost 
vyskladnění a naskladnění je 
závislá pouze na nastavení zaří-
zení. Celý sklad dokáže vyvézt až 
25 000 gum za den, máme tedy 
určitou rezervu oproti maximální 
denní výrobě, která činí přibližně 
12 000 pneumatik.

Když robot vyskladní 
z automatického skladu, 
gumy jdou už na expedici?

Jeřábový robot, který máme před skladem, se na-
chází i za ním. Vychystané pneumatiky vyskládá na 

Nexen Tire Europe 
u Žatce

 8/2019:  ofi ciální otevření evropské 
továrny Nexen Tire 
v Bitozevsi u Žatce.

 12 000  vyrobených pneumatik 
denně.

 11  milionů pneumatik ročně 
chce Nexen Tire vyrábět do 
roku 2022.

 1300  pracovních míst chce fi rma 
nabídnout v roce 2022.

 22  miliardy korun by měla 
činit celková investice 
(po dokončení zvažované 
druhé fáze).

„Ve hře je druhá 
linka, která 

zdvojnásobí počet 
našich produktů.“

Mobilní počítače usnadňují díky připojení 
k dynamickým back-end systémům operáto-
rům vysokozdvižných vozíků každodenní úko-
ly jako vychystávání a ukládání zboží. Připev-
nění odolného zařízení přímo v kabině vozíku 
umožňuje operátorům mít všechny informace 
stále na dosah ruky. Mohou snadno optima-
lizovat pracovní činnosti a dochází k minima-
lizaci chyb.

Společnost Panasonic nabízí široký sortiment 
mobilních zařízení pro logistiku a warehou-
sing. Od malého TOUGHBOOKU N1, který se 
snadno vejde i do kapsy, po dvanáctipalcový 
TOUGHBOOK 33 – všechna zařízení se vyzna-
čují mimořádnou odolností a robustností, aby 
odolala náročným podmínkám, ve kterých se 
používají.

Panasonic vybavil všechna odolná zařízení ze 
své dílny dotykovým displejem, nejmodernější 
technologií a operačními systémy pro optima-
lizaci práce ve skladech. Tablety disponují rov-
něž spolehlivým mobilním a wi-fi připojením.

Důležitým parametrem u mobilních zařízení 
pro vysokozdvižné vozíky je také systém je-
jich upevnění v kabině. Společnost Panasonic 
nabízí k odolným zařízením také příslušenství 
v podobě ergonomicky tvarované a vysoce 
odolné dokovací stanice a držáků k připevně-
ní zařízení na sloupky, na sklo nebo ze střechy. 
Snadná montáž držáku k vysokozdvižnému 
vozíku zaručuje rychlé zavedení odolných mo-
bilních zařízení Panasonic do provozu. Mezi 
oblíbené doplňky odolných zařízení pro sklady 
patří například mobilní tiskárna na štítky.

E-mail: Jan.Splichal@eu.panasonic.com

MOBILNÍ TOUGHBOOKY PANASONIC ZARUČÍ 
VE SKLADECH VYŠŠÍ EFEKTIVITU I BEZPEČNOST

Více na forklift.panasonic.eu
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Od vašich zákazníků nepřichází 
požadavek na to, abyste dodávali ve 
skupinovém balení, s nímž by se lépe 
manipulovalo?

Je třeba říci, že byť systém dopravy vypadá nároč-
něji, logistický dopočet vychází pořád lépe. Dvě ho-
diny nakládáme, ale přes Evropu pak vezeme o pě-
tinu gum více. Chystáme však dodávky přímo pro 
automobilový průmysl, a ty budou vypadat jinak.

Na návěsu může být několik desítek 
různých typů pneumatik. Když 
se vykládá, vše se opět skenuje 
a rozřazuje?

Systém vykládky již jde mimo nás, takže nemohu 
komentovat, jakým způsobem probíhá. Zákazník 
od nás dostane přesný seznam toho, jakým způso-
bem se nakládalo. Tento seznam je důležitý proto, 
aby se dobře zorientoval v organizaci jednotlivých 
produktů. Už se nám stalo, že jsme nakládali třeba 
65 různých typů pneumatik.

Máte zavedena časová okna pro 
nakládku?

Na přesném dodržování časových oken jsme se 
s dopravci nedohodli. Zvláště ne nyní, kdy situa-

ce na dopravním trhu není jednoduchá. Nakládky 
proto objednáváme na čas, ale protože se často 
nedodrží, u vedlejší brány máme prázdné návěsy 
a ty ve volném čase dokládáme. Samotnou naklád-
ku, tedy ruční naložení, provádějí lidé od dopravce.

Kdy máte největší peak?

S nadsázkou řečeno fungujeme jako výrobci vá-
nočních ozdob. Naše sezona je zejména v září a říj-
nu a poté v únoru a březnu. Prodáváme celoročně, 
ale největší objem expedice máme právě v těchto 
čtyřech měsících.

Kolik lidí pracuje na logistice?

Rád říkám, že jsem vedoucí skladu bez skladníků. 
A je to paráda. Pro dvanáctihodinovou směnu jsou 
na logistice pouze čtyři operátoři a směnový mistr. 
Z toho jeden zaměstnanec má na starosti pouze 
dopravu, protože se k nám sjíždějí řidiči z celé Ev-
ropy. Dále zde máme člověka, který dohlíží na to, 
aby pneumatiky správně vyjížděly ze skladu. Dva 
lidé sledují monitory a kontrolují, zda robotizovaná 
zařízení pracují bez potíží.

Které logistické činnosti pro vás 
představují největší výzvu?

Interní logistiku máme zvládnutou a je ve velmi 
vysoké míře automatizována. Největší výzvu pro 
nás představuje najít vhodné a spolehlivé partnery 
v oblasti celovozové přepravy.

Kudy se podle vás bude ubírat obor 
výroby a distribuce pneumatik?

Obor bude přirozeně následovat trend čím dál vyšší 
míry automatizace a robotizace výrobních proce-
sů. Nastupující elektromobilita, autonomní řízení 
a s tím související specifi cké požadavky zákazníků 
budou klást na nás, výrobce pneumatik, vyšší ná-
roky na vývoj a výrobu speciálních produktů uzpů-
sobených těmto novým trendům.

Vojtěch Fukal v číslech

2018: Začal pracovat ve společnosti 
Nexen Tire Europe na pozici 
manažera logistiky.

20 let pracoval v sektoru automotive, 
z toho 10 let v logistice.    

Mobilní počítače usnadňují díky připojení 
k dynamickým back-end systémům operáto-
rům vysokozdvižných vozíků každodenní úko-
ly jako vychystávání a ukládání zboží. Připev-
nění odolného zařízení přímo v kabině vozíku 
umožňuje operátorům mít všechny informace 
stále na dosah ruky. Mohou snadno optima-
lizovat pracovní činnosti a dochází k minima-
lizaci chyb.

Společnost Panasonic nabízí široký sortiment 
mobilních zařízení pro logistiku a warehou-
sing. Od malého TOUGHBOOKU N1, který se 
snadno vejde i do kapsy, po dvanáctipalcový 
TOUGHBOOK 33 – všechna zařízení se vyzna-
čují mimořádnou odolností a robustností, aby 
odolala náročným podmínkám, ve kterých se 
používají.

Panasonic vybavil všechna odolná zařízení ze 
své dílny dotykovým displejem, nejmodernější 
technologií a operačními systémy pro optima-
lizaci práce ve skladech. Tablety disponují rov-
něž spolehlivým mobilním a wi-fi připojením.

Důležitým parametrem u mobilních zařízení 
pro vysokozdvižné vozíky je také systém je-
jich upevnění v kabině. Společnost Panasonic 
nabízí k odolným zařízením také příslušenství 
v podobě ergonomicky tvarované a vysoce 
odolné dokovací stanice a držáků k připevně-
ní zařízení na sloupky, na sklo nebo ze střechy. 
Snadná montáž držáku k vysokozdvižnému 
vozíku zaručuje rychlé zavedení odolných mo-
bilních zařízení Panasonic do provozu. Mezi 
oblíbené doplňky odolných zařízení pro sklady 
patří například mobilní tiskárna na štítky.

E-mail: Jan.Splichal@eu.panasonic.com

MOBILNÍ TOUGHBOOKY PANASONIC ZARUČÍ 
VE SKLADECH VYŠŠÍ EFEKTIVITU I BEZPEČNOST

Více na forklift.panasonic.eu
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Ptejte se 
Vojtěcha Fukala

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky

různější typy automatických dopravníků. Každé 
výrobní oddělení má svůj automatický sklad, ve 
všech případech se jedná o plně automatizované 
zakladačové systémy. Základem logistiky je pak 
plně robotizovaný sklad typu ASRS.

Jakým způsobem umísťujete čárový 
kód na pneumatiku?

Čárový kód je přímo integrovaný v patce pneumati-
ky, což má praktický význam napříč dodavatelským 
řetězcem. Umožňuje tak sledování produktu ve 
všech logistických systémech, které pracují s ně-
jakou formou načítání kódů. Kód nese základní 
informaci pro identifi kaci daného produktu. Po 
načtení a propojení s výrobním programem lze 
u každé pneumatiky zjistit rozměr, typ nebo datum 
vulkanizace.

Využíváte klasické 1D kódy. 
Nezvažujete 2D provedení?

V našem případě není 2D provedení nutné. Na 
patku se vejde právě jen čárový kód v 1D. Před 

Interview: VOJTĚCH FUKAL, NEXEN TIRE EUROPE

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



patnácti lety, kdy kolegové v Jižní Koreji začínali 
s 1D kódy, QR kódy v podstatě neexistovaly. Vzhle-
dem k tomu, že používáme 1D napříč celým vý-
robním procesem i logistikou, byl by přechod na 
2D nejen komplikovaný, ale i ekonomicky náročný. 
Softwarově se čárový kód připojí k referenci v MES 
nebo WMS, kde se nacházejí všechna data. Poté 
už nepotřebujeme QR kód, který tyto data nese 
jednotlivě.

Srdcem logistiky je plně 
automatizovaný sklad. Jaké jsou jeho 
parametry?

Sklad zaujímá plochu přibližně 50 metrů na výšku, 
50 metrů na šířku a 80 metrů na délku. Disponuje 
celkovým počtem 18 000 paletových pozic v 18 
řadách na výšku. Zaskladnění a vyskladnění má 
na starosti devět automatických robotů. Do skladu 
se vejde až 360 000 pneumatik, přičemž je scho-
pen naskladnit a vyskladnit až 18 000 pneumatik 
denně.

Jak probíhá zaskladňování hotových 
pneumatik?

Pneumatika s čárovým kódem na patce je nasmě-
rována a rozdělena dopravníkovým systémem ke 
stohovacímu robotu. Toto zařízení je vybaveno 
senzory na zachycení pneumatiky a odměření 
vzdálenosti robota od země. Robot je tak schopen 

Co se děje, pokud do skladu přichází 
interní objednávka na vyskladnění?

Při požadavku na vyskladnění je informace o jed-
notlivé pneumatice a její pozici na paletě předána 
vyskladňovacímu robotu. Tato informace je dále 
použita pro automatický tisk štítků a jejich nale-
pení na danou pneumatiku. Po nalepení štítků 
pneumatika s detailní informací pokračuje do-

zem a pokládá je na dopravník. Zde máme zaříze-
ní, které nabere celou řadu pneumatik najednou 
a na pás postupně upouští jednu za druhou. Jed-
notlivé kusy směřují k označovači, jenž automatic-
ky vytiskne a nalepí štítek pro retail. Pneumatika 
potom cestuje do nákladního vozu pomocí tele-
skopického pásu. Jedině v této fázi se pneumatiky 
dotkne lidská ruka, protože nakládáme manuálně.

Za jak dlouho návěs naložíte?

V tuto chvíli dosahujeme času 350–400 gum za 
hodinu. V poslední době zákazníci neobjednáva-
jí plně vytížené kamiony. Ten uveze přes 10 tun 
pneumatik.

Zmiňoval jste, že se gumy vozí volně 
ložené. Jak se dopravci vyrovnávají se 
stabilitou nákladu?

Někteří s tím mají určité problémy. Někteří dopravci 
přistavují návěsy se zpevněnou plachtou s hustými 
kurty, propletenými shora dolů a zleva doprava. To 
je výhoda, protože díky takové síti, která jde na-
příč kamionem, se gumy nevyvalují ven. Jiní zase 
používají prkenné příčnice, které sice fungují, ale 
některé návěsy jich mají málo. V tu chvíli nakladač 
nenaplní auto úplně a klesneme ve vytížení třeba 
o pět procent objemu nakládky. Celkově je to velký 
rozdíl od kolegů v Jižní Koreji, kde se z 90 procent 
nakládá do plechových kontejnerů.

poskládat jednotlivé typy pneumatik do komínků, 
jež obsahují čtyři až pět gum na sobě. Stohy pneu-
matik jsou následně přesunuty v požadovaném 
počtu na paletu, která se přes dopravní kolejový 
systém RGV přesouvá k automatickým zaklada-
čům. Ty ukládají palety na zvolenou pozici. Pro 
co nejvyšší vytížení skladových kapacit robot – 
nejčastěji v noci nebo brzy ráno – přeskládává 
zásoby tak, aby na každé paletě bylo maximum 
pneumatik.

Jaké priority má sklad 
nastavené?

Zpravidla používáme FIFO, kte-
ré preferuje většina zákazníků, 
avšak například ti ze sektoru au-
tomotive ne zcela. Proto umíme nastavení změnit 
podle přání klienta. Celé rozdělení na skladové 
pozice je nastaveno tak, aby sklad uměl efektiv-
ně pracovat se všemi devíti jeřáby v jednu chvíli. 
Naskladňuje pneumatiky pro každou pozici a regál 
různě. Je to proto, aby všech devět stackerů mohlo 
jet v jednu chvíli tam a v jednu chvíli zpátky.

pravníkovým systémem až k fyzickému naložení 
do kamionu. Vše probíhá bez jakéhokoli zásahu 
operátora, který je připraven intervenovat pouze 
v případě chybového hlášení zařízení. Tento systém 
tak fi rmě přináší úsporu pracovních míst, prakticky 
nulovou chybovost, přehlednost a rychlost proce-
su. Čárový kód zabezpečuje přesnost jak fyzickou, 
tak systémovou. Každý jednotlivý pohyb po skladu 
je snadno zpětně dohledatelný, což vytváří přehled-

nost skladových zásob. Rychlost 
vyskladnění a naskladnění je 
závislá pouze na nastavení zaří-
zení. Celý sklad dokáže vyvézt až 
25 000 gum za den, máme tedy 
určitou rezervu oproti maximální 
denní výrobě, která činí přibližně 
12 000 pneumatik.

Když robot vyskladní 
z automatického skladu, 
gumy jdou už na expedici?

Jeřábový robot, který máme před skladem, se na-
chází i za ním. Vychystané pneumatiky vyskládá na 

Nexen Tire Europe 
u Žatce

 8/2019:  ofi ciální otevření evropské 
továrny Nexen Tire 
v Bitozevsi u Žatce.

 12 000  vyrobených pneumatik 
denně.

 11  milionů pneumatik ročně 
chce Nexen Tire vyrábět do 
roku 2022.

 1300  pracovních míst chce fi rma 
nabídnout v roce 2022.

 22  miliardy korun by měla 
činit celková investice 
(po dokončení zvažované 
druhé fáze).

„Ve hře je druhá 
linka, která 

zdvojnásobí počet 
našich produktů.“

Mobilní počítače usnadňují díky připojení 
k dynamickým back-end systémům operáto-
rům vysokozdvižných vozíků každodenní úko-
ly jako vychystávání a ukládání zboží. Připev-
nění odolného zařízení přímo v kabině vozíku 
umožňuje operátorům mít všechny informace 
stále na dosah ruky. Mohou snadno optima-
lizovat pracovní činnosti a dochází k minima-
lizaci chyb.

Společnost Panasonic nabízí široký sortiment 
mobilních zařízení pro logistiku a warehou-
sing. Od malého TOUGHBOOKU N1, který se 
snadno vejde i do kapsy, po dvanáctipalcový 
TOUGHBOOK 33 – všechna zařízení se vyzna-
čují mimořádnou odolností a robustností, aby 
odolala náročným podmínkám, ve kterých se 
používají.

Panasonic vybavil všechna odolná zařízení ze 
své dílny dotykovým displejem, nejmodernější 
technologií a operačními systémy pro optima-
lizaci práce ve skladech. Tablety disponují rov-
něž spolehlivým mobilním a wi-fi připojením.

Důležitým parametrem u mobilních zařízení 
pro vysokozdvižné vozíky je také systém je-
jich upevnění v kabině. Společnost Panasonic 
nabízí k odolným zařízením také příslušenství 
v podobě ergonomicky tvarované a vysoce 
odolné dokovací stanice a držáků k připevně-
ní zařízení na sloupky, na sklo nebo ze střechy. 
Snadná montáž držáku k vysokozdvižnému 
vozíku zaručuje rychlé zavedení odolných mo-
bilních zařízení Panasonic do provozu. Mezi 
oblíbené doplňky odolných zařízení pro sklady 
patří například mobilní tiskárna na štítky.

E-mail: Jan.Splichal@eu.panasonic.com
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Hlavní téma

V
Zpětné toky zboží, materiálu nebo obalů jsou běžnou součástí logistické praxe mnoha 
společností. Takzvaná reverzní logistika je ale silně spojena především s online prode-
jem. A s tím, jak se v posledních měsících navyšuje odbyt e-shopů, má i zpětná logistika 
tendenci k růstu. Jak se s tím fi rmy vypořádávají?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Věk e-commerce otevřel maloobchodníkům svět 
nových příležitostí. Obliba nakupování přes inter-
net nepřetržitě roste. Spolková asociace pro elek-
tronický obchod a zásilkové obchody v Německu 
uvádí, že od letošního dubna do června tamní 
spotřebitelé utratili 20‚2 miliardy eur v online 
obchodech (to je o přibližně tři miliardy eur více 
než ve stejném období vloni). Podle odhadů české 
Asociace pro elektronickou komerci zdejší e-shopy 
očekávají, že během vánoční sezony dále poros-
tou obraty. Podle říjnové predikce by meziroční růst 
online retailu v porovnání s rokem 2019 mohl být 
25 %, což by v celkových obratech znamenalo více 
než 190 miliard korun.

Expanze e-commerce však pro maloobchodníky 
představuje také růst poptávky po službě vracení 
zásilek. „Nárůst podílu internetového prodeje je na 
objemu vratek jasně patrný. Projevuje se jednak 
celkovým růstem jejich objemů, kdy v mnoha obo-
rech e-commerce je podíl vratek výrazně vyšší než 
v kamenných obchodech, a jednak v jejich roztříš-
těnosti. Vratky internetových obchodů jsou častě-
ji jednokusové než v tradičním retailu,“ říká Petr 
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žijeme logistikou
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Připravte svůj byznys
na období po Brexitu
Gerlach je připraven postarat se
nejen o celní odbavení vašich zásilek
z/do Velké Británie, ale také poskytnout vám
již nyní potřebné informace,
jak se na změnu připravit.

Neváhejte nás kontaktovat.

  800 100 088   obchod@gerlach.cz    gerlach-customs.com/cz-cz/

VRATKY JSOU ORGANICKOU 
SOUČÁSTÍ ONLINE PRODEJE

„Pohodlné vracení zboží 
posiluje loajalitu“

 V letošním roce, který provázejí mimořádná 
opatření proti šíření epidemie koronaviru, je 
na maloobchodníky více než kdy jindy vyvíjen 
tlak, aby poskytovali vysoce kvalitní a fl exibil-
ní doručovací služby s možností vracení zási-
lek. Nakupující se přizpůsobují nové otevírací 
době a uzavírání obchodů a mnoho z nich chce 
zůstat v bezpečí a raději nakupují z domova. 
Maloobchodníci jim vycházejí vstříc prodlouže-
ním doby pro vrácení zboží, aby si zákazníci ne-
museli dělat starosti s případným okamžitým 
vrácením zboží. Provozní týmy tak získají více 
času na pečlivé zpracování nákupních položek 
a prodloužení doby pro vrácení může také vý-
znamně přispět k posílení loajality a u nových 
zákazníků být i motivací pro další nakupování.

VÁCLAV KUKLÍK
country sales manager pro CR
UPS
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Sklady i výroba koronaviru odolávají – výstavba nepolevuje, 
neobsazenost klesá. Více na www.systemylogistiky.cz.

Jahoda, general manager společnosti Sony DADC 
Czech Republic. A dodává: „V našem provozu je 
to zjevné na první pohled – po rozbalení vratek 
z jedné palety zbudou na jedné straně velké hro-
mady lepenkových obalů s logy známých e-shopů, 
vracené výrobky samotné na straně druhé tvoří jen 
zlomek objemu.“

TŘETINA ONLINE NAKUPUJÍCÍCH 
VRACÍ ZBOŽÍ
I když se to provozovatelům e-shopů nemusí líbit, 
vracení zásilky bylo, je a také zřejmě bude součástí 
tohoto podnikání. „Zavedení efektivního systému 
zpětné neboli reverzní logistiky proto nemá být pou-
ze úkonem, který je třeba řešit až v návaznosti na 
realizaci prodeje. Reverzní logistika hraje naprosto 
klíčovou roli pro uskutečnění prodeje,“ domnívá se 
Václav Kuklík, country sales manager pro CR spo-
lečnosti UPS. Podle zjištění studie UPS Pulse of the 
Online Shopper study 2019 lidé nakupující přes 
internet upřednostňují transparentnost poplatků, 
kontrolu nad doručením, věrnostní odměny a také 
jasnou politiku pro vracení zboží. „Možnost vrácení 
zásilky je i nadále klíčem k budování vztahů se zá-
kazníky a k vytváření zákaznické loajality, přičemž 
73 % dotázaných spotřebitelů uvedlo, že možnost 

vrácení zásilky ovlivnila jejich rozhodnutí pokra-
čovat v online nákupu. Celosvětově podle studie 
UPS vrací zboží více než třetina online zákazníků,“ 
připomíná Václav Kuklík.

Zkušenosti z trhu nicméně ukazují, že současný 
růst e-commerce nemusí nutně znamenat zvý-
šený celkový podíl vratek. Je to ovšem dáno ne-

všední situací se stopkou pro některé distribuční 
cesty. „Vratky v našem e-shopu jsou v porovnání 
s loňským rokem na stejné výši. Nedostupnost 
vlastní služby cross-channel a nemožnost vy-
zvednutí zboží v našich obchodech vzhledem 
k jejich uzavření navýšila množství vratek, jelikož 
zákazníci si nemohou zboží před nákupem osob-
ně prohlédnout a vyzkoušet,“ vysvětluje Berk Te-
muroglu, ředitel e-commerce společnosti Tchibo 
Praha. Současně však dodává: „Na druhou stra-
nu uzavření obchodů snížilo množství vraceného 
zboží z e-shopu v kamenných obchodech, takže 
nárůst a pokles vratek napříč prodejními kanály 
se navzájem vyrovnal.“

KVALITNÍ PREZENTACE 
A TRANSPARENTNÍ PROCES NÁVRATU
Co by fi rmy nebo e-shopy měly udělat, aby snížily 
objem reverzní logistiky? „V oblasti B2B je nutné 
zlepšovat předpovědní modely prodejů a je dobré 
začít využívat nástroje umělé inteligence,“ říká 
Petr Jahoda. U spotřebitelského prodeje podle 
něj efekt přináší poctivá práce při ověřování toho, 
co přesně zákazník doopravdy chce, a měření 
a rychlá reakce na poruchové a jinak nevyhovující 
položky sortimentu.

Připravte svůj byznys
na období po Brexitu
Gerlach je připraven postarat se
nejen o celní odbavení vašich zásilek
z/do Velké Británie, ale také poskytnout vám
již nyní potřebné informace,
jak se na změnu připravit.

Neváhejte nás kontaktovat.

  800 100 088   obchod@gerlach.cz    gerlach-customs.com/cz-cz/

Připravte svůj byznys
na období po Brexitu

INZERCE

„Pořádně zabalit“

Jak snižovat objem reverzní logistiky? Jde o to, 
jak a jakým způsobem nejvíce eliminovat po-
škození a jiné nepředpokládané náležitosti, 
které mohou vzniknout při přepravě k zákazní-
kovi. To znamená připravit (zabalit) zásilku tak, 
aby byla doručena k zákazníkovi v pořádku. To 
je jen jedna z věcí, která může vygenerovat re-
verzní zásilku. Další náležitosti – podněty, kte-
ré generují reverzní logistiku – jsou na straně 
zákazníka, který si objednává dané zboží.

RADEK JECH
ředitel 

distribučních 
skladů

Pilulka Lékárny
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době a uzavírání obchodů a mnoho z nich chce 
zůstat v bezpečí a raději nakupují z domova. 
Maloobchodníci jim vycházejí vstříc prodlouže-
ním doby pro vrácení zboží, aby si zákazníci ne-
museli dělat starosti s případným okamžitým 
vrácením zboží. Provozní týmy tak získají více 
času na pečlivé zpracování nákupních položek 
a prodloužení doby pro vrácení může také vý-
znamně přispět k posílení loajality a u nových 
zákazníků být i motivací pro další nakupování.

VÁCLAV KUKLÍK
country sales manager pro CR
UPS



Hlavní téma

„E-shop by se měl snažit o kvalitní zalistování svých 
produktů, aby produktová stránka co nejvíce odpo-
vídala tomu, co zákazník skutečně najde v zásilce. 
Nejdůležitější je to v kategorii módy a sportu, kde 
zákazníci očekávají například perfektně padnoucí 
obuv nebo stejnou barvu šatů, jako viděli na inter-
netu,“ vysvětluje Petr Boroš, zakladatel služby Reti-
no. Zároveň se však na svět B2C e-commerce dívá 
realisticky: „Nakupování po internetu má prostě 
svá specifi ka ve zpětných tocích. Pokud se má čím 
dál větší procento maloobchodu přesouvat do on-
line světa, ruku v ruce s tím bude narůstat i objem 
reverzní logistiky. Vzhledem k tomu, že e-shopy jsou 
pro zákazníky čím dál pohodlnější, očekáváme, 
že i reverzní toky budou narůstat.“ Ze zkušeností 
Retina vyplývá, že odstoupení od kupní smlouvy 
kopíruje prodeje s týdenním až dvoutýdenním 
zpožděním. Nárůst tržeb tedy logicky pro-
vází zvýšení počtu vratek. Podobně je 
to s reklamacemi, kdy však tento 
proces nastupuje v delším časo-
vém období a není tak patrný.

S popisovanou realitou naku-
pování online souhlasí i mar-
ketingový ředitel PPL Milan 
Loidl: „Textil, obuv, ale i dal-
ší sortiment se dnes běžně 
prodává s etiketou pro zpětné 
odeslání nevyhovujících kusů. 
Oblíbenost této služby neustále 
roste a e-shopy jsou s tím smíře-
ny. Většinou totiž platí, že na jeden 
vrácený kus připadá X navíc prodaných.“ 
Zároveň však upozorňuje, že nikdo nechce vi-
dět odmítnuté nebo nedoručené zásilky. Podle PPL 
je největší problém v tom, že některé e-shopy sice 
deklarují zboží na skladě, ale reálně tomu tak ne 
vždy je. „V odeslání pak vznikne prodleva někdy 
i týden a zákazník se zároveň neobtěžuje objed-
návku stornovat. I jako balíkový přepravce musíme 
dodržet parametry služby, sdělit příjemci, kdy bude 
zboží doručeno, a termín dodržet. S každým dnem 
zpoždění roste pravděpodobnost odmítnutí zásilky 
adresátem,“ doplňuje Milan Loidl.

Pokud jde o další tipy, jak snížit zpětné toky, tak na-
příklad UPS fi rmám radí, aby proces vracení zboží 
byl pochopitelný a snadno proveditelný. Doporu-
čuje maloobchodníkům, aby k možnosti vrácení 
zboží poskytovali jasné a stručné informace, a to 
minimálně ve dvou jazycích. Obchodníci mohou 
také zajistit další podporu pro zpětnou logistiku 
prostřednictvím nástrojů, jako jsou odkazy na do-
movskou stránku nebo nákupní košík e-shopu či 
na stránku s častými dotazy. Osvědčuje se také 
možnost kladení otázek na živém chatu s pracov-
níkem oddělení zákaznické podpory.

OPTIMALIZACE REVERZNÍ 
LOGISTIKY V PRAXI
Podobně, jako fi rmy realizují logistické projekty v ji-
ných oblastech, se pouštějí i do optimalizace zpět-
ných toků. Jeden ze zajímavých projektů reverzní 
logistiky společnosti Pilulka Lékárna je stahování 
nevyužitých léčivých přípravků od zákazníků po-
mocí služby Pilulka Auto. „Zde nabízíme našim zá-
kazníkům, že jim při dodání objednávky svezeme 
(zdarma) nevyužité léčivé přípravky, které by jinak 
mohli vrátit v kterékoli lékárně. Tímto krokem jsme 

přispěli k lepšímu stahování léčivých přípravků, 
které by jinak také mohly skončit na místech, kte-
rá k tomu nejsou určena,“ poukazuje Radek Jech, 
ředitel distribučních skladů společnosti. Kurýr Pi-
lulka Auta má u sebe kontejner na nevyužitá léčiva 
podobně, jako je musí mít kterákoliv lékárna.

„Poslední dva roky vidíme na trhu silný trend vratky 
a reverzní logistiku outsourcovat těm, kdo se na ně 
specializují a kdo v nich mají velké obraty. Naše 
divize zpětné logistiky tak neustále pracuje na po-
ptávkách a nedávno jsme například zahájili zpra-
cování vratek pro velkého německého distributora 
zboží zábavního průmyslu,“ říká Petr Jahoda. Jeho 
fi rma rovněž investuje do zefektivnění interních 
procesů zpětné logistiky. V prvním pololetí ve spo-

lupráci s experty Západočeské univerzity v Plz-
ni vyvinula třídicí stojan na vratky v pev-

ných krabičkách, které šetří čas. 
„Aktuálně pracujeme na projektu 

automatizace zpracování doku-
mentace k vratkám od velké-
ho e-tailera prostřednictvím 
robotizace procesu. Tím by 
se mohl zrychlit příjem kaž-
dé relevantní vratky až o 50 
procent,“ uvádí Petr Jahoda 
s tím, že takovou pozornost 

reverzní logistice lze věnovat 
jen v případě shromáždění 

poměrně velkých objemů od 
různých klientů.

Retino letos spustilo službu zpětné dopra-
vy pro koncové zákazníky. V případě, že e-shop 

nechce zpětnou dopravu u odstoupení od kupní 
smlouvy zákazníkovi proplácet (a takových e-shopů 
je většina), nabídne zákazníkovi vlastní dopravu, kte-
rá je levnější a pohodlnější než dostupné alternativy. 
„Provozujeme tuto službu několik měsíců s partnery 
PPL, GLS a Liftago. Jde o velmi populární službu, 
podstatná část zákazníků ji využívá. Aktuálně chystá-
me další rozšíření této služby,“ doplňuje Petr Boroš.

Projekt pro reverzní logistiku spustil nedávno i balí-
kový doručovatel PPL. „Byť jsme vybraným zákazní-
kům v minulosti technicky umožňovali vkládat ode-

sílatelům etiketu pro zpětné zaslání, od letošního 
roku máme ofi ciální a jednoduchý produkt PPL Par-
cel CZ Return, který mohou využít všechny s námi 
spolupracující e-shopy,“ popisuje Milan  Loidl. Ob-
chod si může vybrat, jakým způsobem objednatel 
zboží předá zpětnou zásilku do přepravy. Na výběr 
má dvě možnosti – odevzdat ji může na podacím 
nebo výdejním místě nebo využije vyzvednutí zásil-
ky řidičem na adrese. Díky zákaznickým aplikacím 
má e-shop přehled o vytvořených a do přepravy 
předaných zpětných zásilkách.

BRZDA JMÉNEM KORONAVIRUS
Ne všechny projekty zpětné logistiky se však uká-
žou jako životaschopné – a mnohdy jsou na vině 
objektivní překážky. Například Bageterie Boule-
vard v březnu spustila zpětný odběr boxů. Takzva-
ná služba BB Box měla za cíl zajistit recyklaci ma-
ximálního množství využitých cateringových obalů. 
Kurýr při předání nové objednávky automaticky 
přebral prázdné BB Boxy z té předchozí a posta-
ral se o jejich vytřídění. „Projekt zpětného odběru 
a následné recyklace prázdných boxů jsme bohu-
žel museli po několika týdnech pilotního provozu 
přerušit, protože do něj zasáhla v té době začína-
jící první vlna koronaviru v České republice,“ říká 
projektový manažer služby BB Box Levon Ter-Gha-
zaryan. A dále vysvětluje: „Nové standardy předá-
vání objednávek nám ani v současné situaci ne-
umožňují zpětný odběr boxů, protože se snažíme 
minimalizovat kontakt našich kurýrů se zákazníky 
a chránit tak zdraví všech.“ Ke zpětnému odběru 
se fi rma plánuje vrátit hned, jakmile to epidemio-
logická situace dovolí.

S koncem koronavirové pandemie zpětné toky 
zřejmě zásadně nevymizí. „Navzdory tomu, že ří-
zení zpětné logistiky bude vždy součástí podnikání 
v éře e-commerce, se nemusí stát přítěží,“ dodá-
vá Václav Kuklík. Při zavedení efektivního systému 
vracení zásilek mohou společnosti naopak přilákat 
potenciální zákazníky, kteří dosud váhají, zda si 
zboží „na dálku“ vůbec pořídit.

Jak řešíte zpětné 
toky ve vaší fi rmě?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky

 Rozmach objednávek 
z e-shopů má i své stinné 
stránky. Jak uvádí společnost 
Continental, přepravci najedou 
při dodávkách objednaného 
zboží v Evropě a USA zhruba 
60 miliard kilometrů, z toho je 
téměř 17 miliard kilometrů se 
zbožím vráceným nebo z důvodu 
nepřevzetí ze strany zákazníka. 
Každé čtvrté nákladní vozidlo se 
používá k vrácení zboží a každý 
rok se v tomto procesu vytvoří 
okolo 1‚5 miliardy kilogramů 
oxidu uhličitého.

37 %

Koronavirus mění chování spotře-
bitelů. V průběhu prvního nouzového 
stavu nakupovalo na internetu více 

než obvykle 37 % zákazníků. I po jeho 
skončení pak e-shopy začalo využí-
vat o 23 % nakupujících více, než 

tomu bylo před vládními ome-
zeními. Zdroj: APEK

„Lepší popisy a fotky“

V poslední době jsme sice nerealizovali žádný 
významný projekt v oblasti reverzní logistiky, 
ale průběžně pracujeme na popisech a vizua-
lizacích produktových stránek našeho v e-sho-
pu. To je totiž pro nás jediný způsob, jak objem 
zpětných toků snížit.

BERK TEMUROGLU
ředitel e-commerce

Tchibo Praha
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inteligentních tažných souprav ve vaší firmě.
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Hlavní téma

„E-shop by se měl snažit o kvalitní zalistování svých 
produktů, aby produktová stránka co nejvíce odpo-
vídala tomu, co zákazník skutečně najde v zásilce. 
Nejdůležitější je to v kategorii módy a sportu, kde 
zákazníci očekávají například perfektně padnoucí 
obuv nebo stejnou barvu šatů, jako viděli na inter-
netu,“ vysvětluje Petr Boroš, zakladatel služby Reti-
no. Zároveň se však na svět B2C e-commerce dívá 
realisticky: „Nakupování po internetu má prostě 
svá specifi ka ve zpětných tocích. Pokud se má čím 
dál větší procento maloobchodu přesouvat do on-
line světa, ruku v ruce s tím bude narůstat i objem 
reverzní logistiky. Vzhledem k tomu, že e-shopy jsou 
pro zákazníky čím dál pohodlnější, očekáváme, 
že i reverzní toky budou narůstat.“ Ze zkušeností 
Retina vyplývá, že odstoupení od kupní smlouvy 
kopíruje prodeje s týdenním až dvoutýdenním 
zpožděním. Nárůst tržeb tedy logicky pro-
vází zvýšení počtu vratek. Podobně je 
to s reklamacemi, kdy však tento 
proces nastupuje v delším časo-
vém období a není tak patrný.

S popisovanou realitou naku-
pování online souhlasí i mar-
ketingový ředitel PPL Milan 
Loidl: „Textil, obuv, ale i dal-
ší sortiment se dnes běžně 
prodává s etiketou pro zpětné 
odeslání nevyhovujících kusů. 
Oblíbenost této služby neustále 
roste a e-shopy jsou s tím smíře-
ny. Většinou totiž platí, že na jeden 
vrácený kus připadá X navíc prodaných.“ 
Zároveň však upozorňuje, že nikdo nechce vi-
dět odmítnuté nebo nedoručené zásilky. Podle PPL 
je největší problém v tom, že některé e-shopy sice 
deklarují zboží na skladě, ale reálně tomu tak ne 
vždy je. „V odeslání pak vznikne prodleva někdy 
i týden a zákazník se zároveň neobtěžuje objed-
návku stornovat. I jako balíkový přepravce musíme 
dodržet parametry služby, sdělit příjemci, kdy bude 
zboží doručeno, a termín dodržet. S každým dnem 
zpoždění roste pravděpodobnost odmítnutí zásilky 
adresátem,“ doplňuje Milan Loidl.

Pokud jde o další tipy, jak snížit zpětné toky, tak na-
příklad UPS fi rmám radí, aby proces vracení zboží 
byl pochopitelný a snadno proveditelný. Doporu-
čuje maloobchodníkům, aby k možnosti vrácení 
zboží poskytovali jasné a stručné informace, a to 
minimálně ve dvou jazycích. Obchodníci mohou 
také zajistit další podporu pro zpětnou logistiku 
prostřednictvím nástrojů, jako jsou odkazy na do-
movskou stránku nebo nákupní košík e-shopu či 
na stránku s častými dotazy. Osvědčuje se také 
možnost kladení otázek na živém chatu s pracov-
níkem oddělení zákaznické podpory.

OPTIMALIZACE REVERZNÍ 
LOGISTIKY V PRAXI
Podobně, jako fi rmy realizují logistické projekty v ji-
ných oblastech, se pouštějí i do optimalizace zpět-
ných toků. Jeden ze zajímavých projektů reverzní 
logistiky společnosti Pilulka Lékárna je stahování 
nevyužitých léčivých přípravků od zákazníků po-
mocí služby Pilulka Auto. „Zde nabízíme našim zá-
kazníkům, že jim při dodání objednávky svezeme 
(zdarma) nevyužité léčivé přípravky, které by jinak 
mohli vrátit v kterékoli lékárně. Tímto krokem jsme 

přispěli k lepšímu stahování léčivých přípravků, 
které by jinak také mohly skončit na místech, kte-
rá k tomu nejsou určena,“ poukazuje Radek Jech, 
ředitel distribučních skladů společnosti. Kurýr Pi-
lulka Auta má u sebe kontejner na nevyužitá léčiva 
podobně, jako je musí mít kterákoliv lékárna.

„Poslední dva roky vidíme na trhu silný trend vratky 
a reverzní logistiku outsourcovat těm, kdo se na ně 
specializují a kdo v nich mají velké obraty. Naše 
divize zpětné logistiky tak neustále pracuje na po-
ptávkách a nedávno jsme například zahájili zpra-
cování vratek pro velkého německého distributora 
zboží zábavního průmyslu,“ říká Petr Jahoda. Jeho 
fi rma rovněž investuje do zefektivnění interních 
procesů zpětné logistiky. V prvním pololetí ve spo-

lupráci s experty Západočeské univerzity v Plz-
ni vyvinula třídicí stojan na vratky v pev-

ných krabičkách, které šetří čas. 
„Aktuálně pracujeme na projektu 

automatizace zpracování doku-
mentace k vratkám od velké-
ho e-tailera prostřednictvím 
robotizace procesu. Tím by 
se mohl zrychlit příjem kaž-
dé relevantní vratky až o 50 
procent,“ uvádí Petr Jahoda 
s tím, že takovou pozornost 

reverzní logistice lze věnovat 
jen v případě shromáždění 

poměrně velkých objemů od 
různých klientů.

Retino letos spustilo službu zpětné dopra-
vy pro koncové zákazníky. V případě, že e-shop 

nechce zpětnou dopravu u odstoupení od kupní 
smlouvy zákazníkovi proplácet (a takových e-shopů 
je většina), nabídne zákazníkovi vlastní dopravu, kte-
rá je levnější a pohodlnější než dostupné alternativy. 
„Provozujeme tuto službu několik měsíců s partnery 
PPL, GLS a Liftago. Jde o velmi populární službu, 
podstatná část zákazníků ji využívá. Aktuálně chystá-
me další rozšíření této služby,“ doplňuje Petr Boroš.

Projekt pro reverzní logistiku spustil nedávno i balí-
kový doručovatel PPL. „Byť jsme vybraným zákazní-
kům v minulosti technicky umožňovali vkládat ode-

sílatelům etiketu pro zpětné zaslání, od letošního 
roku máme ofi ciální a jednoduchý produkt PPL Par-
cel CZ Return, který mohou využít všechny s námi 
spolupracující e-shopy,“ popisuje Milan  Loidl. Ob-
chod si může vybrat, jakým způsobem objednatel 
zboží předá zpětnou zásilku do přepravy. Na výběr 
má dvě možnosti – odevzdat ji může na podacím 
nebo výdejním místě nebo využije vyzvednutí zásil-
ky řidičem na adrese. Díky zákaznickým aplikacím 
má e-shop přehled o vytvořených a do přepravy 
předaných zpětných zásilkách.

BRZDA JMÉNEM KORONAVIRUS
Ne všechny projekty zpětné logistiky se však uká-
žou jako životaschopné – a mnohdy jsou na vině 
objektivní překážky. Například Bageterie Boule-
vard v březnu spustila zpětný odběr boxů. Takzva-
ná služba BB Box měla za cíl zajistit recyklaci ma-
ximálního množství využitých cateringových obalů. 
Kurýr při předání nové objednávky automaticky 
přebral prázdné BB Boxy z té předchozí a posta-
ral se o jejich vytřídění. „Projekt zpětného odběru 
a následné recyklace prázdných boxů jsme bohu-
žel museli po několika týdnech pilotního provozu 
přerušit, protože do něj zasáhla v té době začína-
jící první vlna koronaviru v České republice,“ říká 
projektový manažer služby BB Box Levon Ter-Gha-
zaryan. A dále vysvětluje: „Nové standardy předá-
vání objednávek nám ani v současné situaci ne-
umožňují zpětný odběr boxů, protože se snažíme 
minimalizovat kontakt našich kurýrů se zákazníky 
a chránit tak zdraví všech.“ Ke zpětnému odběru 
se fi rma plánuje vrátit hned, jakmile to epidemio-
logická situace dovolí.

S koncem koronavirové pandemie zpětné toky 
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v éře e-commerce, se nemusí stát přítěží,“ dodá-
vá Václav Kuklík. Při zavedení efektivního systému 
vracení zásilek mohou společnosti naopak přilákat 
potenciální zákazníky, kteří dosud váhají, zda si 
zboží „na dálku“ vůbec pořídit.

Jak řešíte zpětné 
toky ve vaší fi rmě?
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 Rozmach objednávek 
z e-shopů má i své stinné 
stránky. Jak uvádí společnost 
Continental, přepravci najedou 
při dodávkách objednaného 
zboží v Evropě a USA zhruba 
60 miliard kilometrů, z toho je 
téměř 17 miliard kilometrů se 
zbožím vráceným nebo z důvodu 
nepřevzetí ze strany zákazníka. 
Každé čtvrté nákladní vozidlo se 
používá k vrácení zboží a každý 
rok se v tomto procesu vytvoří 
okolo 1‚5 miliardy kilogramů 
oxidu uhličitého.

37 %

Koronavirus mění chování spotře-
bitelů. V průběhu prvního nouzového 
stavu nakupovalo na internetu více 

než obvykle 37 % zákazníků. I po jeho 
skončení pak e-shopy začalo využí-
vat o 23 % nakupujících více, než 

tomu bylo před vládními ome-
zeními. Zdroj: APEK

„Lepší popisy a fotky“

V poslední době jsme sice nerealizovali žádný 
významný projekt v oblasti reverzní logistiky, 
ale průběžně pracujeme na popisech a vizua-
lizacích produktových stránek našeho v e-sho-
pu. To je totiž pro nás jediný způsob, jak objem 
zpětných toků snížit.

BERK TEMUROGLU
ředitel e-commerce

Tchibo Praha



Doprava

DDistribuce zboží je důležitý prvek celkového do-
davatelského řetězce, na který je kladen vysoký 
důraz s ohledem na různorodé potřeby všech an-
gažovaných stran v rámci přepravy, přičemž cíl je 
stejný: doručení ve správný čas na správné místo. 
Výrazným trendem v rámci distribuce je stále vět-
ší podíl takových přeprav, kdy přepravci vozí na-
jednou např. chlazené zboží spolu s ambientním, 
chlazené s mraženým, případně zboží ve všech 
třech režimech současně. Jednoznačným poža-
davkem na distribuci zboží z pohledu vozového 
parku je zkracování dopravních časů, tedy rych-
lejší dodávka od objednávky po doručení do pro-
dejny nebo koncovému zákazníkovi. S tím souvisí 
i rostoucí trend prodejů koncovým zákazníkům po 
internetu s doručením domů, což vyžaduje potřebu 
mít více malých dodávkových vozů.

Článek připravil Petr Neckař

DISTRIBUCE ZBOŽÍ:
RŮZNORODÉ POTŘEBY, STEJNÝ CÍL

Vozidla Mitsubishi Fuso Eco Hybrid mají kombinaci naftového motoru a elektromotoru s baterií dobíjenou rekuperací.
FOTO: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
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VYŠŠÍ TLAK NA EKOLOGIČNOST PŘEPRAV
Větší a korporátní společnosti se intenzivně věnují 
oblasti ekologie přeprav, své cíle v environmentální 
politice často přenášejí na své dodavatele a hledají 
s nimi vhodný způsob spolupráce. Řeší především 
otázku stáří vozového parku, vytížení vozidel a také 
využití alternativních pohonů a paliv. „V posledních 
dvou letech proto výrazně investujeme a omlazu-
jeme fl otilu vozidel. Máme více než 75 % vozidel 
mladších pěti let, která splňují emisní normy Euro 
5 a 6. V těchto investicích do vozového parku bu-
deme i nadále pokračovat,“ konstatuje Štěpán 
Dlouhý, COO společnosti ESA logistika. Tato fi rma 
současně testovala vozidla na zkapalněný zemní 
plyn (LNG) a chtěla by tahače na tento pohon v bu-
doucnu zařadit do své fl otily. „Disponovat vozidly 

Zejména sekundární distribuce 
do obytných částí měst 
vyžaduje menší vozy a stále 
více se objevují automobily 
s úspornějšími nebo 
alternativními pohony. Jde 
například o dodávky na CNG, 
elektromobily nebo v poslední 
době také cargo kola. 

20 LE
T

žijeme logistikou

Distribuce se zpravidla rozděluje na primární a sekundární. 
Jako primární se většinou označuje rozvoz do distribučních 
center, do velkoobchodů nebo na pobočky velkých klientů. 
Sekundární jsou rozvozy přímo do prodejen, zpravidla ze 
segmentu nezávislého trhu. Každá z nich potřebuje něco 
jiného: jiné časy, jinou dopravní techniku, jinou organizaci. 
Jaké jsou v oblasti distribuce ty nejaktuálnější trendy?
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Základem efektivity je správně 
naplánovaná trasa.

FOTO: Petr Neckař
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s nejvyšší emisní třídou je určitým trendem dnešní 
doby, nicméně je to považováno za určitý standard, 
za který zákazníci nepřiplácejí žádné dodatečné po-
platky,“ podotýká Luděk Kohout, vedoucí obchodní-
ho oddělení společnosti Emons Spedice.

Poptávka po ekologických řešeních ze strany zá-
kazníků trvá, vždy ale musí jít ruku v ruce s ekono-
mikou řešení. „Zatím ji v ČR nicméně nevnímáme 
jako velký trend, začínáme však ve velkých měs-
tech vnímat tlak ze strany municipalit po udržitel-
ném řešení dopravy při zásobování center měst. 
Ten je již velmi patrný v západní a severní Evropě, 
kde jsme otestovali a převedli do praxe řadu řeše-
ní od vozidel na alternativní pohon až po instalaci 
mikrohubů a distribuci na poslední míli pomocí 
nákladních elektrokol,“ říká Jan Polter, obchodní 
ředitel společnosti Dachser Czech Republic. Dodá-
vá, že budoucnost tzv. city logistiky spočívá v chyt-
rých a udržitelných konceptech vyvinutých na míru 
každé metropoli. Nedávno byl například spuštěn 
testovací provoz konsolidovaného mikrohubu pro 
zásobování pěších tříd Prahy 1 pomocí elektrokol.

LNG, CNG, NEBO VODÍK?
„Trendem je využívání vozidel na alternativní poho-
ny. Snažíme se naše externí dopravce, kteří nám 
zajišťují sekundární distribuci, motivovat k jejich 
pořízení. Jde o CNG/LNG paliva v případě kamio-

nové dopravy a elektrický pohon v případě rozvo-
zů do hospod a menších prodejen,“ říká Michael 
Kutscher, distribution leader společnosti Heineken 
Česká republika. Tato fi rma začátkem letošního 
roku například zařadila ve spolupráci se svým ex-
terním dopravcem do své fl otily kamion s pohonem 
na CNG. „Vozy na alternativní paliva, tedy elektro-
mobily, CNG, LNG nebo vozy s vodíkovými pohony, 
budou ve většině fl otil pro městské doručování 

postupně hrát stále důležitější roli a nahradí vozy 
s běžnými motory,“ uvádí Tomáš Holomoucký, ře-
ditel společnosti DB Schenker.

Důraz na ekologii potvrzuje i Daniel Sychra, jed-
natel společnosti Logex logistics, který uvádí: „Při 
řešení tendrů, které zákazníci nasmlouvávají na 
následující měsíce a roky, je jedním z důležitých 
parametrů uhlíková stopa. V předchozí době se to 

„Recept na efektivní 
distribuci“

Receptem na zajištění efektivní distribuce 
jsou pro nás spolehliví a fl exibilní dopravci 
podpoření naším zkušeným dispečinkem. Pro 
dispečink jsou klíčové ty nejmodernější opti-
malizační nástroje na plánování tras, které 
pracují s aktuálními mapovými podklady, lo-
kálními restrikcemi, časovými okny zákazníků, 
specifi ky jednotlivých vozidel atd.

MICHAEL KUTSCHER
distribution leader

Heineken Česká republika
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Doprava

lety rozhodli pro znovuzavedení vlastního vozové-
ho parku pro sekundární distribuci v Praze,“ uvádí 
Jakub Tuháček, manažer distribuce společnosti 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Každopádně specifikem letošního 
roku je pro společnost Coca-Co-
la HBC Česko a Slovensko změna 
skladby objednávek v době omeze-
ní v segmentu horeca. „Tomu jsme 
se na jaře museli rychle přizpůsobit 
a v některých případech jsme se 
na učili být efektivnější. Často jsme 
zažité postupy změnili k udržení nákladové úrov-
ně i při snížených přepravených objemech, a to 
s minimálním vlivem na kvalitu servisu. Nyní, na 
podzim, jsme již věděli, jak postupovat,“ podotýká 
Jakub Tuháček.

SPRÁVNÝ SOFTWARE KLÍČEM K ÚSPĚCHU
Současným trendem je plánování přeprav pomocí 
moderních optimalizačních nástrojů využívajících 
aktuální mapové podklady pracující s lokálními 
omezeními, časovými okny zákazníků, specifi ky 
jednotlivých vozidel atd. Manuální plánování tras 
využívající znalosti a zkušenosti dispečerů a různé 
excelové tabulky jsou dnes již minulostí.

Důležitá je tedy správná volba a nastavení systé-
mu, který trasy rozvozů plánuje a optimalizuje. „Je 
potřeba, aby byl systém především připraven na 
značné množství dat, nazývejme je masterdaty, 
s nimiž bude pracovat. Je proto nutné vždy ověřit 
fungování optimalizačního modulu uvnitř takového 
softwaru, tedy zda oproti manuálnímu plánování 
vytváří nejen úspory z hlediska času dispečera, ale 
hlavně zda funguje v denním provozu rozvážkových 
vozidel s respektováním jejich provozních omezení 
a podmínek koncových míst na přejímku zboží,“ 
vysvětluje Jakub Svatoň, technology department 

týkalo převážně společností s návazností na auto-
mobilový průmysl, ale v současné chvíli se začínají 
tyto požadavky objevovat i u společností, které se 
zabývají výrobou a distribucí jiných produktů.“

ROSTOU POŽADAVKY NA KVALITU 
SERVISU
V oblasti sekundární distribuce přicházejí zákazní-
ci s většími nároky na kvalitu a fl exibilitu servisu. 
„Časová okna se však zkracují, omezení v cent-
rech měst přibývá, požadavky na častější a rychlej-
ší závozy jdou často proti nákladové efektivitě. Sa-
mozřejmě dalším trendem v dopravě je ekologie. 
I to je jeden z důvodů, proč jsme se před dvěma 

manager společnosti ESA logistika. Doplňuje, že 
systém musí zohledňovat, zda jde v rámci rozvozu 
o místa bez nakládkových ramp, která vyžadují pro 
vykládku hydraulické čelo. V úvahu musí brát i prů-
jezdnost (úzké uličky v centrech měst), výšku pod-

jezdů, nosnosti mostů a také ome-
zení vjezdů do historických center 
měst (časově limitované průjezdy pro 
zásobování apod.). Klíčové je ovšem 
zaměřit se na aktuálnost masterdat.

Pro výběr správného IT řešení si musí 
každá společnost určit, co potřebuje 

pro své správné řízení a fungování. „Setkáváme 
se s tím, že některé společnosti mají programové 
vybavení, které vlastně vůbec nevyužívají a platí za 
to nemalé částky, a na druhou stranu potřebují im-
plementovat další řešení, které ale jejich současný 
poskytovatel nenabízí,“ popisuje zkušenost z praxe 
Daniel Sychra.

Jak uvádí Jiří Brunclík, manažer sekundární distri-
buce Budějovického Budvaru, všechny trendy dis-
tribuce a funkcionality nabízených systémů není 
možné obsáhnout, proto velmi záleží na konkrétní 
situaci. Vše má svá pro a proti, z toho důvodu je 
nutné dobře analyzovat a vyhodnocovat všechny 
faktory, než se fi rma rozhodne pro daný systém.

„ČASOVÁ OKNA SE 
ZKRACUJÍ, OMEZENÍ 
V CENTRECH MĚST 

PŘIBÝVÁ.“

„Systém musí zohlednit maximum 
možných omezení“

 Kritická omezení pro efektivní plánování sekundární distribuce jsou pro nás 
časová okna a podmínky vykládky u zákazníků, omezení silniční sítě zejména 
v centrech měst, okolí obchodních center nebo například v horských oblastech. 
Důležité je, aby specializovaný optimalizační software dokázal zohlednit co 
nejvíce těchto omezení, a přitom byl uživatelsky přístupný a přehledný tak, aby 
poslední slovo mohl mít zkušený dispečer. Kritické jsou také kvalitní mapové 
podklady s fl exibilně nastavitelnými omezeními pro nákladní vozidla a nejlépe 
s rozdílnými vrstvami pro různé kategorie vozidel.

JAKUB TUHÁČEK
manažer distribuce

Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko

„Zkracuje se doba 
od objednávky po 

požadovaný termín 
doručení“

Kromě trendů z širšího pohledu, jako je kon-
centrace skladových sítí spojená s centralizací 
skladů, úzká kooperace výrobních a distribuč-
ních organizací, standardizace zásobovacích 
systémů či crossdocking, se v oblasti FMCG 
zvyšují požadavky zákazníků na zkracování 
času mezi dobou od doručení objednávky 
a požadovaným termínem dodání kombino-
vané s omezováním otvírací doby na příjmu 
zboží u odběratelů nebo dnes již standardním 
přidělováním časových oken k vyložení zboží ve 
velkoobchodech a distribučních centrech. To 
má nemalý vliv na distribuční náklady a vyšší 
ekologickou zátěž.

JIŘÍ 
BRUNCLÍK

manažer 
sekundární 

distribuce
Budějovický 

Budvar
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Doprava

lety rozhodli pro znovuzavedení vlastního vozové-
ho parku pro sekundární distribuci v Praze,“ uvádí 
Jakub Tuháček, manažer distribuce společnosti 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Každopádně specifikem letošního 
roku je pro společnost Coca-Co-
la HBC Česko a Slovensko změna 
skladby objednávek v době omeze-
ní v segmentu horeca. „Tomu jsme 
se na jaře museli rychle přizpůsobit 
a v některých případech jsme se 
na učili být efektivnější. Často jsme 
zažité postupy změnili k udržení nákladové úrov-
ně i při snížených přepravených objemech, a to 
s minimálním vlivem na kvalitu servisu. Nyní, na 
podzim, jsme již věděli, jak postupovat,“ podotýká 
Jakub Tuháček.

SPRÁVNÝ SOFTWARE KLÍČEM K ÚSPĚCHU
Současným trendem je plánování přeprav pomocí 
moderních optimalizačních nástrojů využívajících 
aktuální mapové podklady pracující s lokálními 
omezeními, časovými okny zákazníků, specifi ky 
jednotlivých vozidel atd. Manuální plánování tras 
využívající znalosti a zkušenosti dispečerů a různé 
excelové tabulky jsou dnes již minulostí.

Důležitá je tedy správná volba a nastavení systé-
mu, který trasy rozvozů plánuje a optimalizuje. „Je 
potřeba, aby byl systém především připraven na 
značné množství dat, nazývejme je masterdaty, 
s nimiž bude pracovat. Je proto nutné vždy ověřit 
fungování optimalizačního modulu uvnitř takového 
softwaru, tedy zda oproti manuálnímu plánování 
vytváří nejen úspory z hlediska času dispečera, ale 
hlavně zda funguje v denním provozu rozvážkových 
vozidel s respektováním jejich provozních omezení 
a podmínek koncových míst na přejímku zboží,“ 
vysvětluje Jakub Svatoň, technology department 

týkalo převážně společností s návazností na auto-
mobilový průmysl, ale v současné chvíli se začínají 
tyto požadavky objevovat i u společností, které se 
zabývají výrobou a distribucí jiných produktů.“

ROSTOU POŽADAVKY NA KVALITU 
SERVISU
V oblasti sekundární distribuce přicházejí zákazní-
ci s většími nároky na kvalitu a fl exibilitu servisu. 
„Časová okna se však zkracují, omezení v cent-
rech měst přibývá, požadavky na častější a rychlej-
ší závozy jdou často proti nákladové efektivitě. Sa-
mozřejmě dalším trendem v dopravě je ekologie. 
I to je jeden z důvodů, proč jsme se před dvěma 

manager společnosti ESA logistika. Doplňuje, že 
systém musí zohledňovat, zda jde v rámci rozvozu 
o místa bez nakládkových ramp, která vyžadují pro 
vykládku hydraulické čelo. V úvahu musí brát i prů-
jezdnost (úzké uličky v centrech měst), výšku pod-

jezdů, nosnosti mostů a také ome-
zení vjezdů do historických center 
měst (časově limitované průjezdy pro 
zásobování apod.). Klíčové je ovšem 
zaměřit se na aktuálnost masterdat.

Pro výběr správného IT řešení si musí 
každá společnost určit, co potřebuje 

pro své správné řízení a fungování. „Setkáváme 
se s tím, že některé společnosti mají programové 
vybavení, které vlastně vůbec nevyužívají a platí za 
to nemalé částky, a na druhou stranu potřebují im-
plementovat další řešení, které ale jejich současný 
poskytovatel nenabízí,“ popisuje zkušenost z praxe 
Daniel Sychra.

Jak uvádí Jiří Brunclík, manažer sekundární distri-
buce Budějovického Budvaru, všechny trendy dis-
tribuce a funkcionality nabízených systémů není 
možné obsáhnout, proto velmi záleží na konkrétní 
situaci. Vše má svá pro a proti, z toho důvodu je 
nutné dobře analyzovat a vyhodnocovat všechny 
faktory, než se fi rma rozhodne pro daný systém.

„ČASOVÁ OKNA SE 
ZKRACUJÍ, OMEZENÍ 
V CENTRECH MĚST 

PŘIBÝVÁ.“

„Systém musí zohlednit maximum 
možných omezení“

 Kritická omezení pro efektivní plánování sekundární distribuce jsou pro nás 
časová okna a podmínky vykládky u zákazníků, omezení silniční sítě zejména 
v centrech měst, okolí obchodních center nebo například v horských oblastech. 
Důležité je, aby specializovaný optimalizační software dokázal zohlednit co 
nejvíce těchto omezení, a přitom byl uživatelsky přístupný a přehledný tak, aby 
poslední slovo mohl mít zkušený dispečer. Kritické jsou také kvalitní mapové 
podklady s fl exibilně nastavitelnými omezeními pro nákladní vozidla a nejlépe 
s rozdílnými vrstvami pro různé kategorie vozidel.

JAKUB TUHÁČEK
manažer distribuce

Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko

„Zkracuje se doba 
od objednávky po 

požadovaný termín 
doručení“

Kromě trendů z širšího pohledu, jako je kon-
centrace skladových sítí spojená s centralizací 
skladů, úzká kooperace výrobních a distribuč-
ních organizací, standardizace zásobovacích 
systémů či crossdocking, se v oblasti FMCG 
zvyšují požadavky zákazníků na zkracování 
času mezi dobou od doručení objednávky 
a požadovaným termínem dodání kombino-
vané s omezováním otvírací doby na příjmu 
zboží u odběratelů nebo dnes již standardním 
přidělováním časových oken k vyložení zboží ve 
velkoobchodech a distribučních centrech. To 
má nemalý vliv na distribuční náklady a vyšší 
ekologickou zátěž.

JIŘÍ 
BRUNCLÍK

manažer 
sekundární 

distribuce
Budějovický 

Budvar

INZERCE

Jak už dávno víte, protože jsme o tom  
psali v SL News už 29. října 2020.

Výroba silničních vozidel 
dohání jarní ztráty!

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

Jednoduchá 
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Doprava 20 LE
T

žijeme logistikou

O KOMBINOVANOU DOPRAVU JE 
ZÁJEM, ROZVOJI BRÁNÍ ÚZKÁ HRDLA

Kombinovaná doprava je ekologická, ekonomická a dokáže být i velmi rychlá.
FOTO: Gefco Česká republika
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HUSTOPEČE  Strategic location next 
to the D2 motorway (EXIT 25)

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

  Built-to-suit development opportunity 

  Public transportation at walking distance of the site

TOTAL LETTABLE AREA 
FOR BUILT-TO-SUIT  

32 600 sqm
DELIVERY TIME 

6–8 months

Minimum unit
2 000 sqm

Column grid
12 x 24 m

Clear height
10 m

Floor loading capacity 
5 t/sqm

Laurent Jechoux, Business Director
E: laurent.jechoux@contera.cz
M: +420 724 852 820
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Aktuální stav využívání kombinované dopravy v ČR odpovídá kapacitním možnostem 
hlavních železničních tratí a veřejně přístupných překladišť kombinované dopravy. 
Infrastruktura je velmi využita nejen na území České republiky, ale i na železniční 
síti sousedních zemí. To má negativní dopady na rychlost přepravy, ale především na 
spolehlivost dodání zásilek v plánovaném čase.

Článek připravil Petr Neckař



27Předvánoční období bude pro obchod i logistiku zátěžovým testem. 
Více na www.systemylogistiky.cz.
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Kombinovaná doprava by nepochybně byla vy-
užívaná v mnohem vyšším rozsahu, pokud by se 
spolehlivost železniční nákladní dopravy dařilo 
zásadním způsobem zvýšit. „Nedostatečná pro-
pustnost hlavních železničních tratí snižuje spo-
lehlivost včasného dodání, čímž brání rychlejší-
mu rozvoji kombinované dopravy. Úspěšné řešení 
úzkých hrdel na infrastruktuře je nejdůležitějším 
předpokladem pro další rozvoj železniční náklad-
ní a potažmo i kombinované dopravy,“ konstatuje 
Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakom-
bi. Doplňuje, že přeprava, při které zboží na své 
cestě k příjemci nemusí být doprovázeno řidiči, 
je ukázkou bezkontaktní formy přepravy. Kom-
binovaná doprava se proto v krizovém období 
pandemie podle slov Vladimíra Fišera stala velmi 
poptávanou službou.

NIŽŠÍ FLEXIBILITA, NEDOSTATEČNÁ 
INFRASTRUKTURA
Většímu rozvoji kombinované dopravy brání menší 
fl exibilita kombinované dopravy proti samotné sil-
niční dopravě, málo vyvinutá infrastruktura v ně-
kterých oblastech a v neposlední 
řadě i vysoké ceny překládky na 
překladištích. „Pro rozvoj je potře-
ba průběžná modernizace želez-
niční infrastruktury, modernizace 
a rozšíření stávajících překlád-
kových terminálů, zvýšení jejich 
počtu a organizace regionálních 
logistických center,“ uvádí Jakub 
Indrák, vedoucí mezinárodního 
oddělení společnosti Interfracht. 
Dodává, že z ekonomického hle-
diska platí pravidlo, že čím delší je vzdálenost od 
místa samotné nakládky, resp. vykládky, k termi-
nálu, na kterém se uskutečňuje překládka k využití 
železniční přepravy, tím méně je výhodné konečné 
využití kombinace doprav.

Klíčem k požadovanému zlevňování přeprav je 
důmyslnější a četnější využívání multimodálních 
přeprav, hlavně tedy železnice. „Pokud je zavedena 
elektrifi kace trati, je to velmi ekonomický a ekolo-
gický způsob přepravy. Bohužel železniční spojení 
ne vždy zapadají do požadované rychlosti dodání či 
vhodného trasování zásilek či kontejnerů. Konkrét-

ně v ČR je pro tento způsob dopra-
vy omezená infrastruktura, a tak 
je nutné vždy na tzv. last mile do-
ručení vždy tahači, tedy po silnici, 
kde je infrastruktura dostatečná,“ 
říká Jakub Havránek, LCL man-
ager společnosti DSV air & sea. 
Spousta velkých, zpravidla nadná-
rodních fi rem využívá vlečku, zboží 
tedy lze doručit např. v kontejne-
rech či výměnných nástavbách 
přímo do areálu fi rmy. „Tyto fi rmy 

u nás jsou, ale v řádu jednotek společností. Kro-
mě nákladné údržby vlečkových tratí je také nutné 
disponovat vhodnou manipulační technikou, která 
pro odbavení např. kontejnerových zásilek šplhá do 
desítek milionů,“ upozorňuje Jakub Havránek.

JE POTŘEBA POSÍLIT KAPACITY 
PŘEKLADIŠŤ
Kombinovaná doprava je dlouhodobě populární, 
protože je díky různým kombinacím rychlosti a způ-
sobu přepravy a ceny vhodná pro přepravy různých 
typů zboží – od maloobchodu až po automobilové 
díly nebo strojírenské celky. „Receptem na další 
rozvoj kombinovaných přeprav by z praktického 
hlediska bylo nejen posílení silničních a železnič-
ních přepravních kapacit, ale také kapacit překla-
dišť na logistických uzlech, aby byly tyto přepravy 
rychlejší, efektivnější a v konečném důsledku pro 
zákazníka také levnější,“ shrnuje Tomáš Holo-
moucký, ředitel společnosti DB Schenker. Doplňu-
je, že v kombinaci s lodní přepravou je nedostatek 
splavných říčních úseků.

Je zřejmé, že investice do infrastruktury jsou nut-
né. O tom nikdo nepochybuje. „Brusel je v tomto 
směru připravený poskytovat mohutné dotace, zá-
leží jen na tom, do jaké míry to každý z členských 
států dokáže využít,“ říká Vladimír Fišer. Dodává, 
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„Intermodální přepravy jako doplněk 
urgentní logistiky“

 Jedním z aktuálních trendů je využití intermodální přepravy jako doplňku ur-
gentní logistiky. Pokud dojde ke zpoždění v pravidelných tocích, připravujeme 
pro zákazníka individuální návrh, jak vykrýt mezeru v dodávkách, aby nedošlo 
například k zastavení výrobní linky. Nezbytně nutné množství je tedy posíláno 
prvním odletem v režimu time critical solutions, další várka je odeslána letec-
kou economy třídou v průběhu následujících dnů a za ní pak následuje kom-
binovaná doprava zbývajícího množství na dobu, než dorazí opožděná zásilka. 
Obvykle jde o kombinaci silniční a železniční nebo silniční a námořní dopravy. 
Už jsme ale realizovali i kombinaci námořní a letecké dopravy.

MARTIN HRBEK
obchodní ředitel 
divize air & sea

Gefco Česká republika

„ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ 
NE VŽDY ZAPADAJÍ DO 

POŽADOVANÉ RYCHLOSTI 
DODÁNÍ ČI VHODNÉHO 
TRASOVÁNÍ ZÁSILEK 
NEBO KONTEJNERŮ.“
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Doprava

chassis, ale i s běžnými návěsy či soly,“ zmiňuje 
Jakub Havránek. Říká, že to vnímá jako daleko 
horší problém, protože přesně kvůli úbytku těchto 
dodavatelů se bude především zdražovat koncové 
zboží v obchodech, e-shopech a dalších prodejních 
platformách.

A projeví se v cenách ekologické 
hledisko? „Dnes už jsou, přede-
vším v západních zemích, zákazníci 
ochotni zaplatit za železnici o něco 
více kvůli jejímu menšímu dopadu 
pro životní prostředí. To je šance 
pro železniční a kombinovanou 
dopravu,“ je přesvědčen Jakub In-
drák. Bude to tak vnímáno i v ČR? 

že konkrétně v České republice spatřuje zásadní 
problém ve zmíněné nedostatečné infrastruktuře 
veřejných překladišť, tedy terminálů kombinova-
né dopravy na české železniční síti. Potíž spočívá 
i v omezené propustnosti železničních tratí spoju-
jících Českou republiku s Německem, a tím i do 
zemí, s nimiž nás pojí největší obchodní výměna.

Kombinovaná doprava by měla vyřešit logistické 
nesnáze především tam, kde tomu brání problémy 
jakéhokoliv rázu: ať už přístupové cesty, přímá ne-
dostupnost železniční vlečky, skladovací možnosti, 
technologie nakládky a vykládky atp. Např. společ-
nost Interfracht se v poslední době aktivně věnuje 
několika projektům kombinované dopravy. Jedním 
z nich je přeprava volně loženého cukru z cukrovaru 
Dobrovice do Rumunska. V cukrovaru v současné 
době není možné nakládat volně ložený cukr pří-
mo do vagonů, ale pouze do speciálně upravených 
kontejnerů přistavených na tahačích. Kontejnery po 
nakládce poputují do nedalekého terminálu v Lovo-
sicích, kde budou přeloženy na vagony a pojedou až 
do rumunského pohraničního terminálu v Curtici, 
kde budou opět přeloženy na tahače a po silnici 
směrovány ke koncovému příjemci.

VZROSTLY CENY PŘEPRAV 
Z ČÍNY DO EVROPY
A jak se aktuální koronakrize projevila v oblasti cen 
kombinovaných přeprav? „Zatímco evropské toky 
zůstaly na stejné cenové hladině, jaká byla před vy-
puknutím pandemie, u cen přeprav 
z Číny do Evropy došlo k nárůstu,“ 
prozrazuje Martin Hrbek, obchodní 
ředitel divize air & sea společnosti 
Gefco Česká republika.

Očekává se, že fi rmy dříve nebo 
později začnou šetřit. „To bude mo-
ment, kdy tlak na kombinovanou 
přepravu bude ještě vyšší, než je 
teď. Paradoxně tím mohou utrpět 
další subjekty vstupující do námořních či želez-
ničních přeprav, což jsou truckeři. Již nyní vnímá-
me úbytek dopravců, a to nejen s kontejnerovými 

Kombinovaná doprava, tedy 
především překládka nákladu, 
který by putoval po silnici, na 
železnici, má velký potenciál 
pro snížení zátěže na životní 
prostředí. Problémem jsou 
nedostatečná propustnost 
železniční sítě i vytížení 
překladišť. Evropská unie má 
pro kombinovanou přepravu 
vyhrazené fi nanční prostředky, 
a bude tedy velmi záležet na 
České republice, jak je bude 
schopna využít. 

To ukáže čas. „Z hlediska uživatelů dopravy je po-
chopitelně na prvním místě kvalita, tedy spolehli-
vost a rychlost přepravy, a přijatelná cena. Když 
úroveň těchto dvou faktorů odpovídá požadavkům 
zákazníků, přichází na řadu i ekologické hledisko. 
Taková je realita, ze které musíme vycházet,“ kon-
statuje Vladimír Fišer.

BUDOUCNOST: 
VĚTŠÍ KOMBINACE PŘEPRAV
Svět se neustále zrychluje a přepravy s ním musí 
držet krok. Nejen v kombinovaných přepravách se 
tak bude dělat vše pro to, aby byly přepravy rychlejší 
a efektivnější. V budoucnu bude docházet k ještě 
větší kombinaci druhů přepravy, které jsou z dneš-
ního pohledu teprve ve vývoji. Tomáš Holomoucký 
uvádí možný příklad: „Zboží doputuje do Evropy po 
železnici, mezi průmyslovými a obchodními centry 
převeze zboží kolona autonomních kamionů, do 
regionálních překladišť ho přepraví elektromobily 
a tzv. poslední míli zajistí v centru měst třeba pře-
prava na kole nebo naopak dron v méně obydle-
ných oblastech.“ Co nás skutečně čeká, ukáže čas, 
nicméně popsané trendy jsou zřejmé.

Jaké jsou vaše 
zkušenosti 

s kombinovanou 
dopravou?
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„Uvnitř kontinentu je 
kombinovaná doprava 

na začátku rozvoje“

Přepravy kontejnerů z a do námořních přístavů 
jsou v naprosté většině realizovány po železnici 
už dnes. Kombinovaná doprava v tomto přípa-
dě prokázala své přednosti a dokázala se velmi 
dobře prosadit. Je proto nutné počítat s tím, že 
dynamika dalšího růstu tohoto segmentu kom-
binované dopravy bude v příštích letech záviset 
jen na dalším vývoji zámořských přeprav. Zato 
uvnitř kontinentu je kombinovaná doprava stá-
le ještě teprve na začátku svého rozvoje, po-
tenciál je ale obrovský. Je natolik velký, že pro 
jeho zvládnutí bude zapotřebí vybudovat nejen 
potřebnou infrastrukturu terminálů, v nichž 
bude možné realizovat překládku přepravních 
jednotek ze železnice na silnici, ale bezpochyby 
také podstatně zvyšovat kapacity hlavních že-
lezničních tratí mezinárodního významu.

VLADIMÍR 
FIŠER

jednatel
Bohemiakombi

„JAKMILE FIRMY 
ZAČNOU ŠETŘIT, TLAK 
NA KOMBINOVANOU 

PŘEPRAVU BUDE JEŠTĚ 
VYŠŠÍ, NEŽ JE TEĎ.“

Překládky cukru v big-bags na nádraží Praha-Libeň. 
Překládku organizovalo ČD Cargo.
FOTO: Interfracht



Čtyři prezentace speciálně pro logistické profesionály

Chcete se zúčastnit?
Registrujte se na www.obalko.cz/registrace

Srdečně
vás zveme
na 8. ročník
obalového
kongresu 

UNIKÁTNÍ PROJEKT SKUPINY

8

ÚVODNÍ ŘEČNÍK Z AUTOMOTIVE: 
POHLED NEJVETŠÍHO OBALOVÉHO 
ZÁKAZNÍKA  

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

JANA VOLFOVÁ, ŠKODA AUTO

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

MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ: 
SNOUBENÍ UDRŽITELNOSTI 
S FUNKČNOSTÍ A PRAKTIČNOSTÍ  

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

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

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

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

MICHAL VOSYKA, HOPI HOLDING
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2021

Aquapalace
Hotel Prague
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Doprava

chassis, ale i s běžnými návěsy či soly,“ zmiňuje 
Jakub Havránek. Říká, že to vnímá jako daleko 
horší problém, protože přesně kvůli úbytku těchto 
dodavatelů se bude především zdražovat koncové 
zboží v obchodech, e-shopech a dalších prodejních 
platformách.

A projeví se v cenách ekologické 
hledisko? „Dnes už jsou, přede-
vším v západních zemích, zákazníci 
ochotni zaplatit za železnici o něco 
více kvůli jejímu menšímu dopadu 
pro životní prostředí. To je šance 
pro železniční a kombinovanou 
dopravu,“ je přesvědčen Jakub In-
drák. Bude to tak vnímáno i v ČR? 

že konkrétně v České republice spatřuje zásadní 
problém ve zmíněné nedostatečné infrastruktuře 
veřejných překladišť, tedy terminálů kombinova-
né dopravy na české železniční síti. Potíž spočívá 
i v omezené propustnosti železničních tratí spoju-
jících Českou republiku s Německem, a tím i do 
zemí, s nimiž nás pojí největší obchodní výměna.

Kombinovaná doprava by měla vyřešit logistické 
nesnáze především tam, kde tomu brání problémy 
jakéhokoliv rázu: ať už přístupové cesty, přímá ne-
dostupnost železniční vlečky, skladovací možnosti, 
technologie nakládky a vykládky atp. Např. společ-
nost Interfracht se v poslední době aktivně věnuje 
několika projektům kombinované dopravy. Jedním 
z nich je přeprava volně loženého cukru z cukrovaru 
Dobrovice do Rumunska. V cukrovaru v současné 
době není možné nakládat volně ložený cukr pří-
mo do vagonů, ale pouze do speciálně upravených 
kontejnerů přistavených na tahačích. Kontejnery po 
nakládce poputují do nedalekého terminálu v Lovo-
sicích, kde budou přeloženy na vagony a pojedou až 
do rumunského pohraničního terminálu v Curtici, 
kde budou opět přeloženy na tahače a po silnici 
směrovány ke koncovému příjemci.

VZROSTLY CENY PŘEPRAV 
Z ČÍNY DO EVROPY
A jak se aktuální koronakrize projevila v oblasti cen 
kombinovaných přeprav? „Zatímco evropské toky 
zůstaly na stejné cenové hladině, jaká byla před vy-
puknutím pandemie, u cen přeprav 
z Číny do Evropy došlo k nárůstu,“ 
prozrazuje Martin Hrbek, obchodní 
ředitel divize air & sea společnosti 
Gefco Česká republika.

Očekává se, že fi rmy dříve nebo 
později začnou šetřit. „To bude mo-
ment, kdy tlak na kombinovanou 
přepravu bude ještě vyšší, než je 
teď. Paradoxně tím mohou utrpět 
další subjekty vstupující do námořních či želez-
ničních přeprav, což jsou truckeři. Již nyní vnímá-
me úbytek dopravců, a to nejen s kontejnerovými 

Kombinovaná doprava, tedy 
především překládka nákladu, 
který by putoval po silnici, na 
železnici, má velký potenciál 
pro snížení zátěže na životní 
prostředí. Problémem jsou 
nedostatečná propustnost 
železniční sítě i vytížení 
překladišť. Evropská unie má 
pro kombinovanou přepravu 
vyhrazené fi nanční prostředky, 
a bude tedy velmi záležet na 
České republice, jak je bude 
schopna využít. 

To ukáže čas. „Z hlediska uživatelů dopravy je po-
chopitelně na prvním místě kvalita, tedy spolehli-
vost a rychlost přepravy, a přijatelná cena. Když 
úroveň těchto dvou faktorů odpovídá požadavkům 
zákazníků, přichází na řadu i ekologické hledisko. 
Taková je realita, ze které musíme vycházet,“ kon-
statuje Vladimír Fišer.

BUDOUCNOST: 
VĚTŠÍ KOMBINACE PŘEPRAV
Svět se neustále zrychluje a přepravy s ním musí 
držet krok. Nejen v kombinovaných přepravách se 
tak bude dělat vše pro to, aby byly přepravy rychlejší 
a efektivnější. V budoucnu bude docházet k ještě 
větší kombinaci druhů přepravy, které jsou z dneš-
ního pohledu teprve ve vývoji. Tomáš Holomoucký 
uvádí možný příklad: „Zboží doputuje do Evropy po 
železnici, mezi průmyslovými a obchodními centry 
převeze zboží kolona autonomních kamionů, do 
regionálních překladišť ho přepraví elektromobily 
a tzv. poslední míli zajistí v centru měst třeba pře-
prava na kole nebo naopak dron v méně obydle-
ných oblastech.“ Co nás skutečně čeká, ukáže čas, 
nicméně popsané trendy jsou zřejmé.
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zkušenosti 

s kombinovanou 
dopravou?
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„Uvnitř kontinentu je 
kombinovaná doprava 

na začátku rozvoje“

Přepravy kontejnerů z a do námořních přístavů 
jsou v naprosté většině realizovány po železnici 
už dnes. Kombinovaná doprava v tomto přípa-
dě prokázala své přednosti a dokázala se velmi 
dobře prosadit. Je proto nutné počítat s tím, že 
dynamika dalšího růstu tohoto segmentu kom-
binované dopravy bude v příštích letech záviset 
jen na dalším vývoji zámořských přeprav. Zato 
uvnitř kontinentu je kombinovaná doprava stá-
le ještě teprve na začátku svého rozvoje, po-
tenciál je ale obrovský. Je natolik velký, že pro 
jeho zvládnutí bude zapotřebí vybudovat nejen 
potřebnou infrastrukturu terminálů, v nichž 
bude možné realizovat překládku přepravních 
jednotek ze železnice na silnici, ale bezpochyby 
také podstatně zvyšovat kapacity hlavních že-
lezničních tratí mezinárodního významu.

VLADIMÍR 
FIŠER

jednatel
Bohemiakombi

„JAKMILE FIRMY 
ZAČNOU ŠETŘIT, TLAK 
NA KOMBINOVANOU 

PŘEPRAVU BUDE JEŠTĚ 
VYŠŠÍ, NEŽ JE TEĎ.“

Překládky cukru v big-bags na nádraží Praha-Libeň. 
Překládku organizovalo ČD Cargo.
FOTO: Interfracht



Skladování

KKoronavirová krize zasáhla všechny segmenty re-
gálového trhu, včetně mobilních regálů. Přesto ale 
podle aktuálního stavu projektů investoři nevníma-
jí mobilní regály jako spotřební zboží na několik 
let, ale plánují s „chladnou hlavou“ do budoucna. 
„Celkově je trh opatrnější a poptávka po logistic-
kých systémech mírně ochladla. Mobilní regály ale 
nejsou nijak výjimečné ani jedním směrem. Projek-
ty se spíše zpozdily, případně odložily,“ komentuje 
aktuální situaci Lukáš Novotný, projektový mana-
žer společnosti Jungheinrich (ČR).

KDYŽ NENÍ EXTRÉMNÍ TLAK 
NA OBRÁTKOVOST…
Mobilní regály jsou vhodné pro skladování palet 
a také materiálů, které svými rozměry kladou vel-
ké nároky na šířku manipulační uličky. Jedná se 

MOBILNÍ REGÁLY: ZVÝŠENÍ KAPACITY 
SKLADU O DESÍTKY PROCENT

Mobilní paletové regály patří do skupiny tzv. blokového nebo kompaktního skladování, 
kam se kromě mobilních regálů řadí i regály vjezdové, spádové a radioshuttly. Patří 
mezi stabilní „sortiment“, který se konstrukčně příliš nemění. Inovace tak spočívají 
hlavně v provázání se softwarem. Některé změny, především projektové, přinesla také 
koronakrize.

Článek připravil Petr Neckař

například o skladování dlouhých profi lů. Většinou 
jsou mobilní regály navrhovány tam, kde je nižší 
obrátkovost, minimalizace vychystávání a primár-
ně jde o dosažení maximální kapacity při zajištění 
přístupu ke každé položce. Využívány jsou tedy 
i ve skladech vlastní výroby atd. Nejde však jen 
o investici do samotných regálů. Jak uvádí Vladi-
mír Přikryl, ředitel společnosti BEG Bohemia, pro 
provoz mobilních regálů je třeba přizpůsobit někte-
ré technické parametry stavby, například dimenzi 
a rovinnost podlahy, únosnost podloží atd.

„Mobilní regály oproti jiným typům regálů určeným 
pro blokové skladování nabízejí volný přístup k ja-
kékoliv paletě, samozřejmě po přesunutí regálů 
a vytvoření příslušné uličky. V praxi to znamená, že 
počet artiklů je totožný s počtem paletových míst,“ 
popisuje Petr Švejnoha, jednatel společnosti Stow 
ČR. Navíc je výhodou to, že do těchto konstrukcí je 
možné uložit jakékoliv zboží, tj. palety všeho druhu, 
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Mobilní regály potřebují pro svůj 
pohyb energii. Tu však dokážou 
také šetřit tím, že je potřeba 
menší plocha skladu, tedy 
zastavěného území. Tento fakt 
má příznivý dopad na provozní 
náklady skladů v teplotních 
režimech. 
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kovost skladu. V takovém případě může řešení 
s mobilními regály podstatně navýšit celkovou 
kapacitu. „Díky efektivnímu využití prostoru je 
tento systém vhodný zejména do chladírenských 
a mrazírenských skladů v případě, že je vyžadován 
selektivní přístup ke každé paletě,“ říká Zdeněk 
Karban, obchodní specialista pro logistická řešení 
společnosti Toyota Material Handling CZ. Pro zmí-
něné mrazírenské a chladírenské sklady, u kterých 
je energetická, tedy nákladová náročnost velmi vy-
soká, je tato technologie hodně zajímavá z důvodu 
relativně krátké časové návratnosti této investice.

deskový materiál, role koberců nebo geotextilie, ty-
čový materiál apod. Samozřejmě že pro tyčový ma-
teriál jsou vhodnější mobilní regály konzolové. „Při 
manipulaci je potřeba počítat s tím, že přesun pod-
vozků, tedy vytvoření uličky, trvá necelou minutu. 
Během této doby není možné žádné vychystávání 
palet,“ upozorňuje Petr Švejnoha.

Použití mobilních paletových regálů je na místě 
všude tam, kde lze instalovat koleje pro mobilní 
regály, počet požadovaných paletových míst se 
blíží počtu artiklů a není tlak na extrémní obrát-

„Kvůli ekonomice � rmy 
zvažují etapové výstavby“

U mobilních regálů se jedná o dlouhodobě  plánované 
investice. Firmy nyní z ekonomického hlediska zvažují 
například etapovou výstavbu, kdy se položí kolejový 
systém na celý budoucí rozsah dodávky a následně se 
objekt vybavuje postupně, tedy etapově, podle kapa-
citní potřeby.

VLADIMÍR PŘIKRYL
ředitel

BEG Bohemia

Méně regálových uliček přináší 
vyšší kapacitu skladování.
FOTO: Petr Neckař

Doplňme, že úspora místa se odvíjí od velikosti 
skladu. „Čím větší sklad se realizuje na mobilních 
podvozcích, tím více pracovních uliček se eliminuje 
a tím více dodatečného místa získáme,“ konstatu-
je Lukáš Novotný.

KOLEJNICE ČASTO INSTALOVÁNY PŘEDEM
Není výjimkou, že se při výstavbě nových hal často 
počítá s možností instalace mobilních regálů již 
ve fázi projektu. Mnoho fi rem si tak již dopředu 
nechá instalovat kolejnice do podlahy a v případě 
budoucího požadavku na navýšení skladové ka-
pacity jsou připraveny k instalaci podvozků. „To je 
možnost, jak s minimálními náklady zajistit před-
poklad růstu. Mnoho zákazníků si také vyhodnotilo 
mobilní regály jako opravdu fi nančně nejvýhodněj-
ší řešení, kde souhrn nákladů na regálový systém, 
manipulační techniku a samotnou stavbu vychází 
v přepočtu na paletové místo nejlevněji,“ uvádí Pa-
trik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky spo-
lečnosti Linde Material Handling Česká republika. 
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Bezpečnost při otevírání a zavírání uličky je 
zajištěna mimo jiné světelnými závorami.
FOTO: Proman

Skladování

KKoronavirová krize zasáhla všechny segmenty re-
gálového trhu, včetně mobilních regálů. Přesto ale 
podle aktuálního stavu projektů investoři nevníma-
jí mobilní regály jako spotřební zboží na několik 
let, ale plánují s „chladnou hlavou“ do budoucna. 
„Celkově je trh opatrnější a poptávka po logistic-
kých systémech mírně ochladla. Mobilní regály ale 
nejsou nijak výjimečné ani jedním směrem. Projek-
ty se spíše zpozdily, případně odložily,“ komentuje 
aktuální situaci Lukáš Novotný, projektový mana-
žer společnosti Jungheinrich (ČR).

KDYŽ NENÍ EXTRÉMNÍ TLAK 
NA OBRÁTKOVOST…
Mobilní regály jsou vhodné pro skladování palet 
a také materiálů, které svými rozměry kladou vel-
ké nároky na šířku manipulační uličky. Jedná se 

MOBILNÍ REGÁLY: ZVÝŠENÍ KAPACITY 
SKLADU O DESÍTKY PROCENT

Mobilní paletové regály patří do skupiny tzv. blokového nebo kompaktního skladování, 
kam se kromě mobilních regálů řadí i regály vjezdové, spádové a radioshuttly. Patří 
mezi stabilní „sortiment“, který se konstrukčně příliš nemění. Inovace tak spočívají 
hlavně v provázání se softwarem. Některé změny, především projektové, přinesla také 
koronakrize.

Článek připravil Petr Neckař

například o skladování dlouhých profi lů. Většinou 
jsou mobilní regály navrhovány tam, kde je nižší 
obrátkovost, minimalizace vychystávání a primár-
ně jde o dosažení maximální kapacity při zajištění 
přístupu ke každé položce. Využívány jsou tedy 
i ve skladech vlastní výroby atd. Nejde však jen 
o investici do samotných regálů. Jak uvádí Vladi-
mír Přikryl, ředitel společnosti BEG Bohemia, pro 
provoz mobilních regálů je třeba přizpůsobit někte-
ré technické parametry stavby, například dimenzi 
a rovinnost podlahy, únosnost podloží atd.

„Mobilní regály oproti jiným typům regálů určeným 
pro blokové skladování nabízejí volný přístup k ja-
kékoliv paletě, samozřejmě po přesunutí regálů 
a vytvoření příslušné uličky. V praxi to znamená, že 
počet artiklů je totožný s počtem paletových míst,“ 
popisuje Petr Švejnoha, jednatel společnosti Stow 
ČR. Navíc je výhodou to, že do těchto konstrukcí je 
možné uložit jakékoliv zboží, tj. palety všeho druhu, 
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Mobilní regály potřebují pro svůj 
pohyb energii. Tu však dokážou 
také šetřit tím, že je potřeba 
menší plocha skladu, tedy 
zastavěného území. Tento fakt 
má příznivý dopad na provozní 
náklady skladů v teplotních 
režimech. 



Skladování

INZERCE

O něco náročnější je instalace mobilních regálů do 
existujících prostor, na stávající podlahy. Většinou 
i taková řešení jsou technicky možná. Firma však 
musí počítat s fi nančními náklady souvisejícími 
s novou podlahou, případně s její úpravou. „Mo-
bilní regály jsou připraveny na plnou automatizaci 
ve skladech, takové sklady lze tedy řídit bez lidské 
obsluhy,“ doplňuje Zdeněk Karban.

POZOR NA PODLAHY
Mobilní regály jsou velmi specifi cké zařízení a je-
jich aplikaci je vždy nutné posuzovat individuálně 
při navrhování každého skladu. „Zásadní infor-
mací pro rozhodování, zda tento typ zařízení lze 
 implementovat, je, jestli se jedná o stávající skla-
dový objekt nebo je regálová technologie navrho-
vána do nově projektovaného skladu. U stávají-
cích skladů je instalace kolejí velice komplikovaná 
vzhledem k nutnosti řezání drážek do podlahy,“ 
říká Pavel Halouska, obchodní zástupce společ-
nosti Proman. Jak doplňuje, v horším případě, 
kdy únosnost podlahy nevyhoví, je nutné stávající 
podlahu kompletně zrušit a vytvořit nový betonový 

podklad. Instalace pojízdných regálů v rámci nově 
budovaného skladu je tak ekonomičtější a techno-
logicky jednodušší.

Limitujícím faktorem u pojízdných regálů je ome-
zený počet uliček, který lze aktuálně obsluhovat. 
Pro každý blok pojízdných regálů je většinou 
uvažována pouze jedna obslužná ulička a tento 
aspekt se musí brát v potaz při zvažování varianty 
pojízdných regálů.

INOVACE JSOU ZEJMÉNA 
V OBLASTI SOFTWARU
U mobilních paletových regálů můžeme říci, že 
se jejich konstrukce v zásadě nemění. Za posled-
ní roky lze vyzdvihnout zejména inovaci v oblasti 
softwaru. „Veškeré operace mobilních regálů jsou 
řízeny přes diagnostický displej na rozvaděči. Přes 
tento displej jsou řízeny všechny úkony či diagnos-
tikovány veškeré poruchy zařízení. V případě poru-
chy na zařízení lze jednoduše zjistit, kde je zásadní 
problém, a lze rychle a operativně chybu odstranit,“ 
popisuje Pavel Halouska. Dodává, že bezpečnost 
obsluhy je chráněna několika způsoby. Přístupy do 
uliček mezi podvozky jsou chráněny dvojím jiště-
ním, tj. čelními a podvozkovými 
optickými závorami. V případě 
přerušení světelného paprsku, 
např. z důvodu vstupu osoby, do-
jde k automatickému zastavení 
celého regálového bloku. Při 
vlastním pojezdu bývá zapnuta 
zvuková a světelná signalizace, 
která informuje o možném riziku 
nebezpečí.

Apel na maximální zabezpečení je samozřejmostí. 
„Při plánování mobilních regálů vždy doporuču-
jeme provést důkladnou analýzu logistických dat 
a na jejich základě zvolit, pro jaké položky jsou 
mobilní regály vhodné,“ říká Patrik Gescheidt. Vel-
kým přínosem může být také implementace řídicí-
ho systému do skladu, který může optimalizovat 
trasy vozíků s tím, že se například bude držet vozík 
v jedné uličce, dokud nevykoná všechny operace, 
které se k ní váží. „Touto i dalšími optimalizacemi 
můžeme dnes využít mobilní regály i do provozů, 
kde to dříve nebylo úplně myslitelné. Mobilní regály 

můžeme případně využít pouze pro položky s nižní 
obrátkovostí, např. B a C, nebo také pro zásobu 
těch nejobrátkovějších položek či pro doplňování 
vychystávacích pozic ve standardních stacionár-
ních regálech,“ specifi kuje Patrik Gescheidt.

Je zřejmé, že i přes počáteční 
vyšší náklady tam, kde je to 
z hlediska logistiky vhodné, 
odborníci doporučují investovat 
do technologie, která výrazněji 
navýší kapacitu skladu ve vlast-
ním areálu. Většinou pak odpa-
dají vícenáklady na externí skla-
dování a samotný převoz zboží.

„Rozdělování 
zakázek kvůli 

rychlosti odbavení“

 Regálový systém s pojízdnými regály je srd-
cem skladu a je rozdělen do osmi sekcí. Každá 
z nich má čtyři řady regálů o sedmi patrech 
a obsluhuje ji jeden retrak. Zaskladňujeme 
a vyskladňujeme záměrně chaoticky tak, aby 
bylo zboží stejného druhu rozmístěno na více 
lokacích v každé z osmi zón. Každou dodávku 
tedy dělí informační systém osmi. To znamená, 
že v jedné sekci skladu je maximálně osmina 
zakázky. Důvodem je rychlost odbavení za-
kázky, kdy v systému pojízdných regálů může 
v jedné sekci pracovat jen jeden vozík.

JIŘÍ VOTROUBEK
jednatel

Bohemiatex

„Zajímavost: mobilní 
regály a bezobslužná 

technika“

Jakkoliv se moderní logistika vyvíjí směrem 
k plné automatizaci, u mobilních paletových 
regálů se žádné překotné změny nedějí. Samo-
zřejmě se ovládání mobilních regálů napojuje 
na WMS, ale to již považujeme za standard. 
Zajímavým řešením jsou paletové mobilní re-
gály obsluhované bezobslužnou manipulační 
technikou.

PETR 
ŠVEJNOHA

jednatel
Stow ČR

„INSTALACE POJÍZDNÝCH 
REGÁLŮ V NOVĚ BUDOVANÉM 
SKLADU JE EKONOMIČTĚJŠÍ 

A TECHNOLOGICKY 
JEDNODUŠŠÍ.“

Plánujete 
investovat do 
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s novou podlahou, případně s její úpravou. „Mo-
bilní regály jsou připraveny na plnou automatizaci 
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Skladování

CCílem lean logistiky je úspora. Jak úspora plochy, 
tak i nákladů. Logistické vláčky do konceptu štíh-
lých řešení optimálně zapadají. Zvyšují efektivitu 
zásobování výroby i odvozu produktů z výrobních 
hal. Šetří také pracovní síly, což je při nedostatku 
pracovníků mnohdy ještě významnější a potřebněj-
ší efekt. Potvrzuje se, že zavádět inovace do praxe 
má svůj efekt. „Logistické vláčky jsou velkým příno-
sem. Dokážou zásobovat více operací na montážní 
lince v rámci jedné jízdy. Léta praxe nám dala mno-
ho zkušeností, naučili jsme se hodně. Postupné 
obměny vozíků a zdokonalování přípojných vozíků 
jsou pro nás nyní výhodou,“ konstatuje David Str-
nad, vedoucí logistiky značky Škoda Auto.

VLÁČKY NEJSOU 
VŠESTRANNÝM LÉKEM
U souprav je standardem použití elektrických ta-
hačů s tažnou kapacitou do osmi tun pro vnitřní 
provoz, pro venkovní nasazení lze aplikovat i větší 
tahače s tažnou kapacitou až do 25 tun. K taha-
čům se připojují různé varianty přívěsných vozíků, 
často i specializovaných, které nabízejí možnost 
zvednutí a spuštění nákladu na zem. „Nasazení 
tažných souprav a logistických vláčků není vše-
stranným lékem na efektivitu a je třeba jejich využi-
tí dobře plánovat s ohledem na přepravní a výrobní 
špičky obsluhovaných provozů, aby 
nedošlo k přetížení dopravní kapa-
city a vzniku prostojů ve výrobě,“ 
říká Vladislav Záveský, specialista 
na protizátěžové a elektrické vozíky 
společnosti Linde Material Hand-
ling Česká republika.

Tahače se používají elektrické, v poslední době 
hlavně v kombinaci s lithium-iontovými bateriemi. 
„Efektivita logistických vláčků je závislá hlavně 
na kvalitě nastavení procesu celého zásobování 

VLÁČKY ANO, NEBO NE?
ZÁLEŽÍ NA KVALITĚ 

ZÁSOBOVÁNÍ 
VÝROBNÍCH LINEK

Zásobování výroby pomocí logistických vláčků patří mezi charakteristické as-
pekty štíhlé logistiky, která až „žárlivě“ střeží přímé náklady na výrobní logis-
tiku a jde cestou náhrady klasických čelních vysokozdvižných vozíků tažnou 
soupravou složenou z tahače a několika přívěsů. Tato forma dopravy v hori-
zontální úrovni přináší úsporu investičních a provozních nákladů.

Článek připravil Petr Neckař

výrobních linek tak, aby nedocházelo k ne zcela 
vytíženým jízdám. V ideálním případě odjíždí sou-
prava s plně naloženými přívěsy, což je typicky 
čtyři až šest přívěsů, a během cyklu současně 
sbírá prázdné manipulační jednotky,“ sděluje 
Pavel Králík, produktový manažer společnosti 
Jungheinrich (ČR).

VYŠŠÍ EFEKTIVITA I BEZPEČNOST
Pomocí jednoho tahače, tzn. i jednoho řidiče, do-
káže fi rma přepravit v jednom časovém úseku více 
přepravních jednotek oproti manipulaci stejného 
objemu s využitím jiné manipulační techniky. Při-
danou hodnotou je i zvýšená bezpečnost provozu. 
„Méně manipulační techniky znamená menší rizi-
ko incidentu. Tahače pro logistické vláčky jsou vždy 
elektrické. Diskutovanou otázkou je většinou jen 
to, jaký druh baterie se použije. Zda standardní 
olověná nebo Li-Ion,“ uvádí Václav Jung, projektový 
manažer společnosti Still ČR.

Dodává, že dalším kritériem pro výběr správné 
koncepce logistického vláčku by měla být také 
možnost oboustranné nakládky a vykládky pře-
pravních jednotek, pokud je to pro logistický proces 
důležité. Samozřejmě je potřeba velmi podrobně 
kalkulovat počet logistických vláčků.

Důležité je správně nastavit jízdní 
řád vláčků. „Jízdní řád lze vyladit, 
to je ten nejmenší problém, navíc 
v této oblasti může docházet k mno-
ha změnám ve výrobním provozu. 
Může jít o změnu tras, nové trasy, 
nové zastávky či jiné intervaly zá-
sobování,“ specifi kuje Jan Kohák, 

produktový manažer pro skladovou techniku spo-
lečnosti Toyota Material Handling CZ. Doplňuje, že 
v rozumné míře lze měnit počet vozíků v soupravě 
nebo měnit typy vozíků v soupravě. V kritické situaci 

„V ROZUMNÉ MÍŘE LZE 
MĚNIT POČET A TYP 

VOZÍKŮ V SOUPRAVĚ.“
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„Volba řešení záleží na 
plynulosti a směnnosti 

provozu!“

Přeprava nákladů a materiálů v horizontální 
úrovni tvoří logistické operace jen s malou 
přidanou hodnotou, proto představují ideální 
možnost pro nasazení plně automatizovaných 
souprav. Volba, zda nasadit automatický stroj 
nebo použít tahač s manuální obsluhou, závisí 
na plynulosti a směnnosti provozu. Obecně lze 
konstatovat, že automatizace je vhodná pro 
nepřetržité nebo třísměnné provozy s pravidel-
ným tokem nákladů balených či přepravova-
ných v jednotných obalech a paletách stálých 
rozměrů. Při velké míře opakovanosti toků 
a vysoké směnnosti se lze přiblížit návratnosti 
od tří let výše.

VLADISLAV ZÁVESKÝ
specialista na protizátěžové a elektrické vozíky

Linde Material Handling Česká republika
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CESTA ROZUMNÉ AUTOMATIZACE
Podívejme se do provozu společnosti Kiekert-CS. 
„Ještě stále máme soupravy s řidičem, protože 
náš dodavatel kvůli koronaviru posunul dodávku 
automatických tahačů. Nyní je již ale každým dnem 
očekáváme. Ani poté se však ne-
bude jednat o plně automatizova-
ný proces. Vláček bude sám jez-
dit mezi skladem a výrobní halou. 
V té do něj nasedne řidič, který 
materiál rozveze po výrobě, naloží 

je možné např. přidat tahač, zkrátit přestávky nebo 
zvýšit rychlost pojezdu, pokud je vozík zpomalen.

Jan Kohák doplňuje: „Pamatuji případ, kdy fi rma 
tahač nahradila zpět vidlicovými vozíky. Šlo o vý-
robní provoz, kde tahač nadiktovala lokálnímu 
managementu centrála, ale protože vzdálenost ze 
skladu materiálu a komponentů pro výrobu byla 
krátká, tahač se v praxi ukázal jako neefektivní. 
Čas mezi napojením a odpojením vozíku u výroby 
byl velmi krátký. Zdržovalo to, tahač totiž jede vět-
šinou pomaleji než vidlicový vozík.“

Pomocí jednoho tahače, tzn. i jednoho řidiče, 
dokáže fi rma přepravit v jednom časovém 
úseku více přepravních jednotek.
FOTO: Linde Material Handling Česká republika

hotovou produkci a souprava zase sama dojede 
do skladu,“ prozrazuje Petr Kuchyňa, generální ře-
ditel společnosti Kiekert-CS. Doplňuje, že pro toto 
řešení se fi rma rozhodla z několika důvodů. Jedním 
z nich jsou neustálé změny layoutu ve výrobní hale, 
protože přicházejí nové projekty, stávající linky se 

modernizují a upravují na zákazní-
ky požadovanou kapacitu. Dalším 
důvodem je množství vykládacích 
a nakládacích pozic. „Kdybychom 
měli zautomatizovat i proces na-
kládky a vykládky, znamenalo by 
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„Automatizace nakládky 
a vykládky tahačů“

V oblasti logistických vláčků se prosazuje automati-
zace. K navážení materiálu k montážní lince využívá-
me logistické vláčky s řidičem i plně automatizova-
ná řešení. Tam, kde je možné využít automatizaci, ji 
využíváme pomocí automatických AGV. Zásobování 
automatickou technikou není závislé na obsluze a je 
v provozu 24 hodin denně bez přestávek. Technologie 
tahačů je na vysoké úrovni. Do budoucna bychom se 
proto chtěli věnovat automatizaci nakládky a vyklád-
ky těchto tahačů.

DAVID STRNAD
vedoucí logistiky 

značky
Škoda Auto

„MÉNĚ MANIPULAČNÍ 
TECHNIKY ZNAMENÁ MENŠÍ 

RIZIKO INCIDENTU.“

Skladování

CCílem lean logistiky je úspora. Jak úspora plochy, 
tak i nákladů. Logistické vláčky do konceptu štíh-
lých řešení optimálně zapadají. Zvyšují efektivitu 
zásobování výroby i odvozu produktů z výrobních 
hal. Šetří také pracovní síly, což je při nedostatku 
pracovníků mnohdy ještě významnější a potřebněj-
ší efekt. Potvrzuje se, že zavádět inovace do praxe 
má svůj efekt. „Logistické vláčky jsou velkým příno-
sem. Dokážou zásobovat více operací na montážní 
lince v rámci jedné jízdy. Léta praxe nám dala mno-
ho zkušeností, naučili jsme se hodně. Postupné 
obměny vozíků a zdokonalování přípojných vozíků 
jsou pro nás nyní výhodou,“ konstatuje David Str-
nad, vedoucí logistiky značky Škoda Auto.

VLÁČKY NEJSOU 
VŠESTRANNÝM LÉKEM
U souprav je standardem použití elektrických ta-
hačů s tažnou kapacitou do osmi tun pro vnitřní 
provoz, pro venkovní nasazení lze aplikovat i větší 
tahače s tažnou kapacitou až do 25 tun. K taha-
čům se připojují různé varianty přívěsných vozíků, 
často i specializovaných, které nabízejí možnost 
zvednutí a spuštění nákladu na zem. „Nasazení 
tažných souprav a logistických vláčků není vše-
stranným lékem na efektivitu a je třeba jejich využi-
tí dobře plánovat s ohledem na přepravní a výrobní 
špičky obsluhovaných provozů, aby 
nedošlo k přetížení dopravní kapa-
city a vzniku prostojů ve výrobě,“ 
říká Vladislav Záveský, specialista 
na protizátěžové a elektrické vozíky 
společnosti Linde Material Hand-
ling Česká republika.

Tahače se používají elektrické, v poslední době 
hlavně v kombinaci s lithium-iontovými bateriemi. 
„Efektivita logistických vláčků je závislá hlavně 
na kvalitě nastavení procesu celého zásobování 

VLÁČKY ANO, NEBO NE?
ZÁLEŽÍ NA KVALITĚ 

ZÁSOBOVÁNÍ 
VÝROBNÍCH LINEK
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Článek připravil Petr Neckař

výrobních linek tak, aby nedocházelo k ne zcela 
vytíženým jízdám. V ideálním případě odjíždí sou-
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Skladování

to obrovské investice, které by se nám nevrátily. 
Samozřejmě existují technologie umožňující plně 
automatický provoz, ale my jdeme cestou rozum-
né automatizace, tedy automatizovat tam, kde to 
dává smysl,“ tvrdí Petr Kuchyňa.

Automatické tahače mají ale každopádně velkou 
budoucnost. „Již dnes se prosazují, a to nejen díky 
vyšší produktivitě lidské práce, ale i díky vyšší míře 
bezpečnosti při průjezdu soupravy v často stísně-
ných podmínkách. Jedinou překážkou ve využití 
plně automatických tahačů je tak nutnost změny 
procesů při odebírání materiálu z přívěsů na jed-
notlivých stanovištích,“ podotýká Pavel Králík.

VĚTŠÍ TLAK NA ŠTÍHLOU VÝROBU
S ohledem na aktuální pandemii lze očekávat 
ještě větší tlak na prosazování principů štíhlé lo-
gistiky a hledání nových cest pro zvýšení efektivity 

v procesu stabilizace, který bude charakteristický 
pro rok 2021. „Zvláště důležité to bude pro sektor 
automotive, který nyní prožívá vážný pokles prode-
jů. Implementace logistických vláčků bude určitě 
jednou z cest, jak snížit náklady na intralogistiku,“ 
zmiňuje Vladislav Záveský. Předpokládá, že vzhle-
dem k potřebným vyšším investicím na automati-
zované soupravy lze očekávat v příštím roce spíše 
zájem o soupravy s řidičem a v následujících letech 
pak opět růst zájmu o zavádění automatizovaných 
souprav. Mnohé fi rmy se v současné době chovají 
celkově obezřetně. „Firem, které si nemusejí dě-
lat starosti se stávajícím stavem, je opravdu velmi 
málo. Nicméně letos registrujeme zvýšený zájem 
o automatizaci, tedy i o automatizované logistické 
vláčky,“ uvádí Václav Jung. Uvidíme tedy, co násle-
dující rok i v tomto směru přinese.

K tahačům se připojují různé varianty 
přívěsných vozíků.

FOTO: Still ČR
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„Při navyšování výroby není potřeba 
přijímat další zaměstnance“

 Logistické vláčky u nás používáme k dopravě materiálu ze skladu do výrob-
ní haly, včetně rozvozu po výrobních linkách a zpětnému transportu vratných 
obalů a hotové výroby. Vláček uveze najednou čtyři palety, takže při navyšování 
výroby už nemusíme přijímat další zaměstnance. Díky podvozkům pod palety se 
také zjednodušila manipulace s materiálem a hotovou výrobou na výrobních lin-
kách, nepotřebujeme žádnou další manipulační techniku. Protože vláčky jezdí 
přímo po výrobní hale, řešili jsme i otázku bezpečnosti. Všechny soupravy jsou 
tak kromě majáčku vybavené i světelnou šipkou.

PETR KUCHYŇA
generální ředitel

Kiekert-CS

Díky jednomu tahači lze v jednom úseku manipulovat více přepravních 
jednotek, obvykle tři nebo čtyři. Tím se spoří nejen náklady na nutnou 
manipulační techniku a personál, ale také na energii vyžadovanou například 
pro dopravu materiálu k výrobní lince. 

Vyplatí se 
vám vláčky 

s řidičem, nebo 
automatizované 

soupravy?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky



Komerční prezentace

Při první zmínce o EDI zkušeného manažera ihned napadnou přímé úspory nákladů vznikající optimalizací procesů. Proto jsou 
elektronické objednávky (ORDERS) a faktury (INVOIC) v rámci EDI těmi zdaleka nejvyužívanějšími zprávami. Přímo nahrazují 
jejich původní papírovou podobu. EDI však nabízí výrazně širší procesní koncepty, které „v papíru“ prakticky nejde realizovat. 
Mezi ty aktuální patří zejména potvrzení objednávky, paletové elektronické dodací listy s SSCC kódy nebo automatické zpraco-
vání pravidelných reportů o stavu zboží na skladě. Přínosy těchto procesů mezi obchodními partnery dnes nabývají na důležitosti 
též z legislativních důvodů. Oproti tomu však zatím stále stojí nedostatečná podpora ze strany výrobců ERP systémů. 

Položkové potvrzení přijaté objednávky – ORDRSP 
Zásadním zkvalitněním objednávkového procesu je zpětná vazba od doda-
vatele v podobě potvrzení přijaté objednávky. K tomu slouží zpráva ORDRSP 
(Purchase ORDer ReSPonse message). Dodavatel takto posílá obchodníkovi 
jednu ze tří možných odpovědí – kompletní potvrzení či zamítnutí objed-
návky, příp. pouze částečné potvrzení dodávky. Hlavním smyslem ORDRSP 
je tedy velmi rychlá zpětná vazba v řádu minut, hodin, maximálně jednotek 
dnů. Obchodník tak může na vzniklou situaci podle dalších možností ade-
kvátně reagovat. 

Další motivací ze strany řady obchodních řetězců (zejména v ČR) je povin-
nost vyhovět zákonu o významné tržní síle (č. 395/2009 Sb., resp. novele 
č. 50/2016 Sb.) a jejím zneužití. Ten vyžaduje akceptaci objednávky ze 
strany dodavatele danými formami, např. právě zasláním elektronického 
potvrzení objednávky prostřednictvím EDI. Zájem o zavedení ORDRSP bude 
proto v nejbližších letech dále stoupat. Výrobci ERP systémů by měli své SW 
o tyto procesy určitě obohatit.

Paletové dodací listy s SSCC kódy – DESADV 
Elektronický dodací list DESADV (DESpatch ADVice message) je dnes již 
poměrně rozšířenou zprávou, jelikož nahrazuje její tištěnou podobu a díky 
importu do ERP výrazně usnadňuje a zrychluje příjem zboží. Ve volné návaz-
nosti na požadovaný proces potvrzení objednávky má rovněž svou oporu 
v novele zákona o tržní síle, jelikož je alternativním způsobem písemné 
akceptace objednávky. 

Budoucnost DESADV však tkví především v její „vyšší“ paletové verzi 
s kódem SSCC (Serial Shipping Container Code), což umožňuje další urych-
lení zpracování dodávky. Paletová verze DESADV obsahuje datovou struk-

turu dodávky uspořádání zboží po jednotlivých paletách (logistických jed-
notkách) s jejich označením v podobě SSCC kódu. Jde o 18místné číslo 
v podobě čárového kódu typu GS1-128. Celou paletu je tak možno prak-
ticky „jedním pípnutím“ snímače identifi kovat ve WMS či ERP systému. Opět 
nezbývá než doufat v širší budoucí podporu zpracování SSCC v ERP, jelikož 
poptávka na jejich využití bude stoupat.

Sdílení informací o stavu skladových zásob – zpráva INVRPT
Další nevyužitý potenciál v EDI dřímá v oblasti zpracování pravidelně gene-
rovaných reportů např. při využití zprávy INVRPT (INVentory RePorT). Zpráva 
poskytuje informace nejen o stavu zásob jednotlivých položek zboží, ale 
i o jejich pohybech za období od předchozí INVRPT. Zprávy jsou generovány 
pravidelně (denně, týdně), obvykle na úrovni distribuce balení s GTIN kódy 
a zpravidla za jednotlivé sklady či prodejny. Lze tak monitorovat např. distri-
buci nově uváděných výrobků na trh, jejich prodejnost, sledovat anomálie 
v distribuci, předpovídat prodeje a plánovat výrobu. 

ERP systémy přitom stále nejsou na zpracování dat z INVRPT připraveny. 
V letošním roce proto byla v rámci pilotního projektu ECR (spolupráce 
obchodníků, dodavatelů a technologických fi rem) uvedena do provozu 
služba OSA Monitor, kterou poskytují společnosti EDITEL CZ a REPORTING.
cz. Služba zpracovává obsah dat z INVRPT a poskytuje variabilní uživatelské 
rozhraní pro jejich zobrazení a interpretaci. V příštích letech očekáváme její 
další rozšíření a rozvoj. 

Těch několik výše uvedených příkladů spolehlivě dokazuje, že „svět EDI“ 
v sobě stále ukrývá nezměrný potenciál, který je třeba vzájemnou spolu-
prací jeho uživatelů, ale především též aktivní účastí poskytovatelů techno-
logií neustále objevovat a utvářet. 

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL EDI

Viktor Petráš, Sales Director, EDITEL CZ/SK

Skladování

to obrovské investice, které by se nám nevrátily. 
Samozřejmě existují technologie umožňující plně 
automatický provoz, ale my jdeme cestou rozum-
né automatizace, tedy automatizovat tam, kde to 
dává smysl,“ tvrdí Petr Kuchyňa.

Automatické tahače mají ale každopádně velkou 
budoucnost. „Již dnes se prosazují, a to nejen díky 
vyšší produktivitě lidské práce, ale i díky vyšší míře 
bezpečnosti při průjezdu soupravy v často stísně-
ných podmínkách. Jedinou překážkou ve využití 
plně automatických tahačů je tak nutnost změny 
procesů při odebírání materiálu z přívěsů na jed-
notlivých stanovištích,“ podotýká Pavel Králík.

VĚTŠÍ TLAK NA ŠTÍHLOU VÝROBU
S ohledem na aktuální pandemii lze očekávat 
ještě větší tlak na prosazování principů štíhlé lo-
gistiky a hledání nových cest pro zvýšení efektivity 

v procesu stabilizace, který bude charakteristický 
pro rok 2021. „Zvláště důležité to bude pro sektor 
automotive, který nyní prožívá vážný pokles prode-
jů. Implementace logistických vláčků bude určitě 
jednou z cest, jak snížit náklady na intralogistiku,“ 
zmiňuje Vladislav Záveský. Předpokládá, že vzhle-
dem k potřebným vyšším investicím na automati-
zované soupravy lze očekávat v příštím roce spíše 
zájem o soupravy s řidičem a v následujících letech 
pak opět růst zájmu o zavádění automatizovaných 
souprav. Mnohé fi rmy se v současné době chovají 
celkově obezřetně. „Firem, které si nemusejí dě-
lat starosti se stávajícím stavem, je opravdu velmi 
málo. Nicméně letos registrujeme zvýšený zájem 
o automatizaci, tedy i o automatizované logistické 
vláčky,“ uvádí Václav Jung. Uvidíme tedy, co násle-
dující rok i v tomto směru přinese.

K tahačům se připojují různé varianty 
přívěsných vozíků.

FOTO: Still ČR
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„Při navyšování výroby není potřeba 
přijímat další zaměstnance“

 Logistické vláčky u nás používáme k dopravě materiálu ze skladu do výrob-
ní haly, včetně rozvozu po výrobních linkách a zpětnému transportu vratných 
obalů a hotové výroby. Vláček uveze najednou čtyři palety, takže při navyšování 
výroby už nemusíme přijímat další zaměstnance. Díky podvozkům pod palety se 
také zjednodušila manipulace s materiálem a hotovou výrobou na výrobních lin-
kách, nepotřebujeme žádnou další manipulační techniku. Protože vláčky jezdí 
přímo po výrobní hale, řešili jsme i otázku bezpečnosti. Všechny soupravy jsou 
tak kromě majáčku vybavené i světelnou šipkou.

PETR KUCHYŇA
generální ředitel

Kiekert-CS

Díky jednomu tahači lze v jednom úseku manipulovat více přepravních 
jednotek, obvykle tři nebo čtyři. Tím se spoří nejen náklady na nutnou 
manipulační techniku a personál, ale také na energii vyžadovanou například 
pro dopravu materiálu k výrobní lince. 

Vyplatí se 
vám vláčky 

s řidičem, nebo 
automatizované 

soupravy?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky
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EEDI slouží primárně k rychlému a přesnému pře-
nosu transakčních dat ve standardizovaném for-
mátu. A jelikož fi rmy působící v automotive, FMCG 
i elektronické komerci patří k tahounům v digi-
talizaci, logicky jsou premianty také v rámci EDI 
komunikace.

Konkrétně v případě automobilového průmyslu 
hrají roli kromě obvyklé technologické vyspělosti 
i další aspekty. „Z pohledu automotive roste míra 
využívání EDI dlouhodobě. Důvod je jednoduchý, 
automobilky jiný způsob komunikace neumožňují 
a WebEDI portály jsou většinou krátkodobá řeše-
ní,“ sděluje Jan Stočes, director cloud & integration 
solutions ve společnosti Aimtec. I proto se podle 
něj z pohledu využívání EDI komunikace v automo-
tive může ČR měřit s vyspělým světem.

Naproti tomu existuje řada fi rem v různých odvět-
vích, v nichž je stále běžnou praxí využívání převáž-
ně papírových dokumentů. Případně leda tak po-
sílání PDF nebo využití excelových tabulek. „Avšak 
v době, kdy je potřeba pracovat na dálku, zazna-
menáváme zvýšený zájem o elektronickou výměnu 
dat i od těchto společností. V důsledku koronavi-
rové krize začala totiž řada fi rem přehodnocovat 
svoje procesy a do centra pozornosti se dostala 
právě digitalizace coby nezbytný předpoklad pro 
práci na dálku,“ upozorňuje Hana Strahlová, EDI 
manager v organizaci GS1 Czech Republic.

NEJEN OBJEDNÁVKY A FAKTURY
Které typy EDI zpráv se v dnešní době často vy-
užívají? A jak se tyto zprávy uplatňují třeba právě 
v automobilovém průmyslu či maloobchodu včetně 
rychloobrátkového zboží?

K nejrozšířenějším zprávám patří mimo jiné objed-
návka (ORDERS), potvrzení objednávky ( ORDRSP), 
avízo o odeslání zboží (DESADV) a samozřejmě fak-
tura (INVOIC). Využívá je například řetězec Lidl, kte-
rý se v uplynulých měsících na zavedení EDI komu-
nikace napříč několika svými odděleními zaměřil. 
Speciálně pro efektivní fungování logistiky vyzdvi-
huje Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl 
Česká republika, zprávy DESADV: „Díky nim došlo 

k urychlení procesu na příjmu zboží, kdy pracovníci 
v příjmové kanceláři mohou odbavit více řidičů za 
kratší čas, protože už není potřeba zadávat ručně 
dodací listy do interního systému.“

Logistika v segmentu FMCG je komunikačně ná-
ročná oblast, kde každým rokem roste rozsah 
přenášených strukturovaných dat k zajištění po-
žadované úrovně služby. „K tomu je EDI ideální,“ 
poznamenává Michal Durda, vedoucí IT Analýza 

ve společnosti Hopi Holding. „Pokud například 
ještě před příjezdem vozidla dodavatele obdržíme 
veškeré potřebné údaje o samotné přepravě i ma-
nipulačních jednotkách, čímž dodavatel může dis-
ponovat a nám pomocí EDI s předstihem předat, 
lze minimalizovat odbavovací časy na vykládku 
i samotný příjem s uskladněním,“ vysvětluje. Sou-
běžně se zprávami doprovázejícími tok materiálů 
na příjmu a výdeji využívají v Hopi pro inventari-
zaci, změny stavů a pohyby zásob obvyklé zprávy 
INVRPT a HANMOV. „Nelze samozřejmě opomi-
nout kmenová data – zprávy typu PRICAT, PRODAT 
a PARTIN,“ dodává Michal Durda.

Rovněž společnost Škoda Auto používá v logistice 
různé EDI zprávy. „Mezi nejfrekventovanější typy se 
řadí VDA4984 pro odvolávky a VDA4987 pro elek-
tronické dodací listy,“ vyjmenovává David Strnad, 
vedoucí logistiky značky Škoda ve společnosti Ško-
da Auto, a pokračuje: „Naší snahou je sjednocení 
a standardizace veškerých formátů, aby vznikla 
jednotná platforma, která by sloužila jako základ 
pro transparenci v inbound procesech a online sle-
dování dodávek materiálu do naší automobilky.“ 
EDI komunikace je předpokladem pro automati-
zovanou a transparentní komunikaci s dodavateli 
automobilky.

PROSTŘEDEK PRO STANDARDIZACI
Které formáty EDI zpráv naopak nejsou prozatím 
příliš rozšířené a co je příčinou? „Na rozdíl od 
elektronických dodacích listů (DESADV) nejsou 
příliš rozšířeny zprávy, které se používají pro řízení 
zboží ve skladech logistického partnera,“ podotý-
ká David Reichel, business development manager 
ve společnosti Grit, s tím, že tuzemské logistické 

Automobilový průmysl, dále segment rychloobrátkového zboží (FMCG) a také odvětví 
e-commerce. Právě v těchto oborech je využití EDI komunikace v tuzemsku na vysoké 
úrovni. V některých jiných oborech pak EDI na masivnější uplatnění dosud čeká.

Článek připravil David Čapek

„ERP systémy často 
nejsou dostatečně 

připraveny“

Ve chvíli, kdy je EDI nastaveno a mezi partnery 
řádně odladěno, funguje plně automatizovaně 
a skrytě v pozadí ostatních ERP, logistických, 
velkoskladových a obchodně-marketingových 
systémů, které se však bez kvalitního a včas-
ného datového obsahu neobejdou. Stále je 
zde však řada dalších procesů, které díky EDI 
výrazně zlepší obchodní vazby mezi partne-
ry. V poslední době se jedná zejména o zprá-
vy ORDRSP, DESADV s SSCC kódy, případně 
zpracování dat z INVRPT. Potenciál těchto 
zpráv však prozatím zůstává do značné míry 
nevyužit. Hlavní potíž spatřuji v nedostatečné 
připravenosti ERP systémů na tyto procesy 
a jejich unifi kaci napříč sektorem, pro který 
znamenají přidanou hodnotu. EDI zprávy pro 
výměnu takovýchto dat jsou oproti tomu dávno 
k dispozici.

VIKTOR 
PETRÁŠ

sales and 
marketing 

director
Editel CZ&SK

MÍRA ROZŠÍŘENÍ 
EDI ROSTE, ALE NE 

ROVNOMĚRNĚ
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fi rmy v míře využití EDI komunikace nezřídka po-
kulhávají. Sdílení a standardizace dat napříč doda-
vatelsko-odběratelským řetězcem dosud zdaleka 
nejsou optimální.

Plošnější zavedení EDI by přispělo k efektivnější lo-
gistice jako celku. „Aktuálně to totiž funguje tak, že 
logistický provider se snaží (logicky) svému zákaz-
níkovi poskytnout co nejlepší a nejkomplexnější 

službu. Často se tedy navzájem přizpůsobují svým 
požadavkům a ve výsledku se jedná o unikátní im-
plementaci specifi cké komunikace, která je na dal-
šího zákazníka jen těžko přenositelná,“ objasňuje 
David Reichel. EDI přitom podle něj přináší cestu, 
jak tyto procesy mezi logistickými operátory a uži-
vateli jejich služeb standardizovat a unifi kovat. To 
pak pro nové implementace šetří čas a náklady 
oběma stranám.

INZERCE

Které typy EDI 
zpráv využíváte ve 

vaší fi rmě?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky

„Zpráva o stavu zásob 
informuje i o pohybu 

zboží“

Velký potenciál nabízí například zpráva 
 INVRPT. Tato zpráva poskytuje informace 
o stavu skladových zásob jednotlivých položek 
zboží. Může nás ale také informovat o pohybu 
zboží za určité časové období, které uplynulo 
od zaslání předchozí zprávy INVRPT. Zprávy 
jsou generovány v pravidelných časových in-
tervalech. Využití zprávy INVRPT také pomáhá 
při sledování prodejů jednotlivých artiklů. Mů-
žeme díky ní předpovídat prodeje konkrétního 
výrobku a následně tak plánovat jeho výrobu 
nebo sledovat, jak si stojí výrobky nově uve-
dené na trh.

HANA STRAHLOVÁ
EDI manager

GS1 Czech Republic
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EEDI slouží primárně k rychlému a přesnému pře-
nosu transakčních dat ve standardizovaném for-
mátu. A jelikož fi rmy působící v automotive, FMCG 
i elektronické komerci patří k tahounům v digi-
talizaci, logicky jsou premianty také v rámci EDI 
komunikace.

Konkrétně v případě automobilového průmyslu 
hrají roli kromě obvyklé technologické vyspělosti 
i další aspekty. „Z pohledu automotive roste míra 
využívání EDI dlouhodobě. Důvod je jednoduchý, 
automobilky jiný způsob komunikace neumožňují 
a WebEDI portály jsou většinou krátkodobá řeše-
ní,“ sděluje Jan Stočes, director cloud & integration 
solutions ve společnosti Aimtec. I proto se podle 
něj z pohledu využívání EDI komunikace v automo-
tive může ČR měřit s vyspělým světem.

Naproti tomu existuje řada fi rem v různých odvět-
vích, v nichž je stále běžnou praxí využívání převáž-
ně papírových dokumentů. Případně leda tak po-
sílání PDF nebo využití excelových tabulek. „Avšak 
v době, kdy je potřeba pracovat na dálku, zazna-
menáváme zvýšený zájem o elektronickou výměnu 
dat i od těchto společností. V důsledku koronavi-
rové krize začala totiž řada fi rem přehodnocovat 
svoje procesy a do centra pozornosti se dostala 
právě digitalizace coby nezbytný předpoklad pro 
práci na dálku,“ upozorňuje Hana Strahlová, EDI 
manager v organizaci GS1 Czech Republic.

NEJEN OBJEDNÁVKY A FAKTURY
Které typy EDI zpráv se v dnešní době často vy-
užívají? A jak se tyto zprávy uplatňují třeba právě 
v automobilovém průmyslu či maloobchodu včetně 
rychloobrátkového zboží?

K nejrozšířenějším zprávám patří mimo jiné objed-
návka (ORDERS), potvrzení objednávky ( ORDRSP), 
avízo o odeslání zboží (DESADV) a samozřejmě fak-
tura (INVOIC). Využívá je například řetězec Lidl, kte-
rý se v uplynulých měsících na zavedení EDI komu-
nikace napříč několika svými odděleními zaměřil. 
Speciálně pro efektivní fungování logistiky vyzdvi-
huje Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl 
Česká republika, zprávy DESADV: „Díky nim došlo 

k urychlení procesu na příjmu zboží, kdy pracovníci 
v příjmové kanceláři mohou odbavit více řidičů za 
kratší čas, protože už není potřeba zadávat ručně 
dodací listy do interního systému.“

Logistika v segmentu FMCG je komunikačně ná-
ročná oblast, kde každým rokem roste rozsah 
přenášených strukturovaných dat k zajištění po-
žadované úrovně služby. „K tomu je EDI ideální,“ 
poznamenává Michal Durda, vedoucí IT Analýza 

ve společnosti Hopi Holding. „Pokud například 
ještě před příjezdem vozidla dodavatele obdržíme 
veškeré potřebné údaje o samotné přepravě i ma-
nipulačních jednotkách, čímž dodavatel může dis-
ponovat a nám pomocí EDI s předstihem předat, 
lze minimalizovat odbavovací časy na vykládku 
i samotný příjem s uskladněním,“ vysvětluje. Sou-
běžně se zprávami doprovázejícími tok materiálů 
na příjmu a výdeji využívají v Hopi pro inventari-
zaci, změny stavů a pohyby zásob obvyklé zprávy 
INVRPT a HANMOV. „Nelze samozřejmě opomi-
nout kmenová data – zprávy typu PRICAT, PRODAT 
a PARTIN,“ dodává Michal Durda.

Rovněž společnost Škoda Auto používá v logistice 
různé EDI zprávy. „Mezi nejfrekventovanější typy se 
řadí VDA4984 pro odvolávky a VDA4987 pro elek-
tronické dodací listy,“ vyjmenovává David Strnad, 
vedoucí logistiky značky Škoda ve společnosti Ško-
da Auto, a pokračuje: „Naší snahou je sjednocení 
a standardizace veškerých formátů, aby vznikla 
jednotná platforma, která by sloužila jako základ 
pro transparenci v inbound procesech a online sle-
dování dodávek materiálu do naší automobilky.“ 
EDI komunikace je předpokladem pro automati-
zovanou a transparentní komunikaci s dodavateli 
automobilky.

PROSTŘEDEK PRO STANDARDIZACI
Které formáty EDI zpráv naopak nejsou prozatím 
příliš rozšířené a co je příčinou? „Na rozdíl od 
elektronických dodacích listů (DESADV) nejsou 
příliš rozšířeny zprávy, které se používají pro řízení 
zboží ve skladech logistického partnera,“ podotý-
ká David Reichel, business development manager 
ve společnosti Grit, s tím, že tuzemské logistické 

Automobilový průmysl, dále segment rychloobrátkového zboží (FMCG) a také odvětví 
e-commerce. Právě v těchto oborech je využití EDI komunikace v tuzemsku na vysoké 
úrovni. V některých jiných oborech pak EDI na masivnější uplatnění dosud čeká.

Článek připravil David Čapek

„ERP systémy často 
nejsou dostatečně 

připraveny“

Ve chvíli, kdy je EDI nastaveno a mezi partnery 
řádně odladěno, funguje plně automatizovaně 
a skrytě v pozadí ostatních ERP, logistických, 
velkoskladových a obchodně-marketingových 
systémů, které se však bez kvalitního a včas-
ného datového obsahu neobejdou. Stále je 
zde však řada dalších procesů, které díky EDI 
výrazně zlepší obchodní vazby mezi partne-
ry. V poslední době se jedná zejména o zprá-
vy ORDRSP, DESADV s SSCC kódy, případně 
zpracování dat z INVRPT. Potenciál těchto 
zpráv však prozatím zůstává do značné míry 
nevyužit. Hlavní potíž spatřuji v nedostatečné 
připravenosti ERP systémů na tyto procesy 
a jejich unifi kaci napříč sektorem, pro který 
znamenají přidanou hodnotu. EDI zprávy pro 
výměnu takovýchto dat jsou oproti tomu dávno 
k dispozici.

VIKTOR 
PETRÁŠ

sales and 
marketing 

director
Editel CZ&SK

MÍRA ROZŠÍŘENÍ 
EDI ROSTE, ALE NE 

ROVNOMĚRNĚ



Dění v klubu…

PETR ZÁVODNÝ
HEAD OF BUSINESS OPERATIONS
DR. MAX PHARMA

„SEHNAT VŮZ NA MKD JE STÁLE TĚŽŠÍ“
Současná situace je poměrně divoká. Hlavním důvodem je spotřebi-
telské chování, které se neustále mění a je velice těžko předvídatelné. 
Dokonce se nezopakoval ani stejný scénář kritického stavu z jara. Pro 
nás to znamená, že máme sklady přeplněné zbožím, které nepotře-
bujeme, a nedostatek zboží (například vitamin D), které je žádané. 
Pokud jde o logistiku samotnou, pozorujeme potíže v mezinárodní pře-
pravě, kdy začíná být problém sehnat vozidlo pro přepravu v teplotním 
režimu pro destinace jako Polsko, Rumunsko nebo Srbsko. Důvodem 
je, že spousta fi rem přestala jezdit – vnímáme tak i pokles kvality 
servisu. Musíme bojovat o auta a ceny dopravy jdou velmi nahoru.

DANIEL KNAISL
JEDNATEL
GEIS CZ

  „EXPLOZE E-COMMERCE“
Očekávám explozi e-commerce, jako 
tomu bylo na jaře. S tím mám však za 
celý logistický trh spojenu jednu obavu. 
Každý podzim a předvánoční sezona zna-
mená extrémní tlak na dopravce – balí-
kové fi rmy nebo fi rmy přepravující pale-
tizované zboží ve směru B2C většinou 
absolutně nestíhají. K tomuto standard-
nímu vzrůstu počtu zásilek přibyl ještě 
lockdown retailu v B2B a v důsledku 
toho zvýšený prodej v e-shopech.

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

„POPTÁVKA PO SKLADECH NEUTUCHÁ“
Na realitním trhu se neprojevuje pokles poptávek, což můžeme potvrdit z naší strany i od deve-
loperů. Trh industriálních nemovitostí, zejména pak skladových hal, je tedy v dobré kondici. 
Vysvětlujeme si to tím, že na současnou situaci reagují fi rmy zvyšováním standardních i bez-
pečnostních zásob. A projevuje se také růst e-commerce. Firmy si uvědomují, že e-shop coby 
standardní prodejní kanál budou muset zavést, aby vůbec přežily. Pokud jde o spekulativní 
výstavbu, ta byla utlumena už v posledních dvou letech. Většina parků funguje tím způsobem, 
že developer má stavební povolení a může připravit jednotku do šesti měsíců od podpisu 
nájemní smlouvy. S výstavbou však developeři nezačínají dříve, než mají pronajatu větší část 
haly. Spekulativně se staví jen v těch nejžádanějších lokalitách v Praze, Brně nebo Ostravě.

 PAVEL PÁNEK
ŘEDITEL 
LOGISTIKY
BUDĚJOVICKÝ 
BUDVAR

„POSÍLILA PRIMÁRNÍ 
DISTRIBUCE“
 Na jaře i na podzim nám v souvislosti 
s pandemií klesla sekundární distribuce, 
protože z distribučních center zavážíme 
i horeca outlety. Posílila však primární 
distribuce, tedy celovozy do řetězců, kde 
byl pouze větší tlak na jiná střediska 
nakládky. Nicméně to jsme vzhledem 
k vysokému stupni automatizace zvládli 
bez výraznějších problémů. Na expedici 
máme běžně zavedené některé postupy 
jako samonakládku ze strany řidičů. 
V tomto období je však samonakládka 
zrušena, což vytváří tlak na naše zdroje – 
vše řešíme přesunem lidí z jiných středi-
sek. Na jaře nás netrápila ani dostupnost 
přepravních kapacit. To bylo samozřejmě 
spojené s tím, že byl vypnutý automotive.

23/10/2020
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VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

JAROSLAV ŽLÁBEK
JEDNATEL
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

„MANAŽEŘI POPTÁVAJÍ AUTOMATIZACI“
Firmy chtějí investovat do obnovy strojů nebo údržby 
– v tomto směru přineslo léto výborné prodeje. Nabí-
zíme hodně automatizaci a sledujeme přesun zájmu. 
V automobilovém průmyslu jsme měli rozjednaných 
hodně zakázek, ty jsou však nyní pozastavené. 
Poptávka po nových projektech ale přichází ze spotře-
bitelského průmyslu a potravinářství a od dodavatelů 
do těchto segmentů. V mnoha případech jde o rela-
tivně jednoduchou automatizaci. Firmy poptávají tři 
nebo čtyři automatické stroje, s nimiž manipulují 
z bodu A do bodu B. To mi indikuje, že pro obyčejné 
manipulační práce není jednoduché sehnat pracov-
níky. Někdo je na ošetřovném, další v karanténě, za 
prací sem nechtějí nebo nemohou přijet zahraniční 
pracovníci, jako jsou Poláci nebo Ukrajinci. Pak se 
společnosti logicky poohlížejí po automatizaci.

PETR ŠVEJNOHA
JEDNATEL
STOW ČR

„NĚKTERÉ INVESTICE SE ODSOUVAJÍ“
Chování zákazníků se mění sektor od sektoru. 
Mám zprávy od velkých logistických fi rem, že 
se jich současná situace příliš nedotkla. Nechci 
konkrétně jmenovat, ale uvádějí, že přišly o jed-
noho nebo dva zákazníky, jež poměrně rychle 
nahradily, a pokračují, jako by se nic nedělo. Od 
těchto fi rem k nám nadále přicházejí poptávky. 
Existují však společnosti, zejména výrobní, jichž 
se dění kolem pandemie dotklo zcela zásadně 
a jež veškeré investice odsouvají. 

Říjnové setkání Klubu logistických manažerů 
se týkalo opět koronaviru a jeho dopadů na 
logistiku a ekonomiku. Firmy jsou v mnohém 
daleko poučenější než při jarním lockdownu.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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Podrobili jsme rozboru nejčastější 
obavy společností z přechodu na 
WMS. Jaké to jsou? Jsou opravdu 
relevantní? A trápí vás také?
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5 NEJČASTĚJŠÍCH 
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WMS

Druhá vlna koronavirové pandemie vrátila Klub lo-
gistických manažerů opět před obrazovky. V dru-
hé polovině října se uskutečnila diskuse, která 
byla rámována tehdy čerstvými nařízeními vlády, 
jež radikálně utlumily život v zemi. Plné komen-
táře členů KLM z posledního virtuálního setkání 
najdete na webu www.systemylogistiky.cz.
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Máte zájem debatovat 

o logistice? Připojte se!

JAN TUREK
BU SUPPLY CHAIN MANAGER CZ/SK
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY

„VÝSTAVBA AUTOMATICKÉHO SKLADU BEZ PŘERUŠENÍ“
Skladové zásoby jsme hned s prvotními náznaky blížící se druhé vlny krize 
začali během září snižovat, a to přesto, že byl původní forecast po úspěš-
ném třetím kvartálu poměrně optimistický. Zejména jsme začali reduko-
vat výrobu malých balení do segmentu horeca (skleněných výrobků, bag-
-in-boxů do postmixů), abychom se vyhnuli značným odpisům zboží nebo 
vstupních surovin. Vláda nám moc nepomáhá s prediktabilitou opatření, 
a proto si děláme vlastní prognózy, jež pak téměř na každodenní bázi revi-
dujeme a na základě toho během kros-funkčního S&OP procesu forecast 
upravujeme. Bylo nám jasné, že se sektorem horeca se opět něco stane. 
Mezitím pokračujeme v investicích a modernizaci – stavíme a přestavu-
jeme nové linky nebo budujeme zcela nový automatický sklad.

PAVEL SOVIČKA
MANAGING DIRECTOR CZ&SK
PANATTONI EUROPE

„DEVELOPMENT JE DALEKO 
KOMPLIKOVANĚJŠÍ NEŽ PŘED 
KORONAKRIZÍ“
Máme klienty a ti píší z evropských centrál na ministerstva s otázkami, co 
se to u nás děje, že není možné povolit výstavbu v rámci expanze průmys-
lové zóny. A to se týká třeba fi rem, které dodávají BMW. Co zakoušíme, 
jsme nezažili ani před koronavirem, kdy jsme volali po tom, aby se zjed-
nodušily procesy spojené s investicemi. Naopak se vše kompletně zasta-
vuje. Ministři a jejich náměstci se vymlouvají na to, že mají strašně práce 
s řešením koronavirové krize. Je to velká skepse a nevím, kdy přijde pro-
zření. Zda ekonomika bude muset padnout opravdu na kolena nebo jestli 
to bude spojené s politickou výměnou. V tuto chvíli je však development 
neskutečně komplikovaný, daleko více než před koronakrizí.

 MIROSLAVA JECHOUX
CEO
DLC NAPAJEDLA

„SNAŽÍME SE REDUKOVAT ZBYTEČNÉ ÚKONY“
Na jaře se nám covid-19 téměř zázračně vyhýbal a nikdo nebyl nakažen ani v karanténě. 
V říjnu jsme měli doma polovinu pickerů z důvodu karantény nebo ošetřovného. Během 
léta jsme se na tuto variantu připravovali a dá se říci, že covid posunul dopředu naši 
efektivitu. Snažíme se redukovat zbytečné úkony, které by mohly pickerům prodlužo-
vat čas vychystávání. Docílili jsme stavu, kdy do jedné vychystávací jednotky jde vyšší 
počet kusů, čímž se zkrátil čas, který jednotlivý picker potřebuje na přípravu objednávky 
do obchodu. V předchozích měsících mohly obchody objednávat například sedm kusů 
zboží z krabice, kde jich bylo deset. To jsme změnili a obchody musí odebírat celá balení.

„CO OVLIVŇUJE LOGISTICKÝ TRH? PŘEDZÁSOBENÍ, VÁNOCE A BREXIT“
 Prvním lockdownem jsme prošli v březnu. Rozsah naší sítě nám v tomto období umožnil zákazníkům poskytnout náležitou 
podporu a ve srovnání s předchozím rokem jsme zaznamenali takřka dvouciferný růst objemu dodávek palet. Pro to, že 
dochází k výrazným výkyvům v poptávce, tedy i ke komplikacím v logistických procesech, existují tři hlavní důvody, jako 
zásadní se v takových podmínkách nicméně jeví spolehlivost partnerství na poli logistiky. Prvním ze zmíněných důvodů 
je rostoucí nejistota spojená s krizí způsobenou šířením covidu-19, jež vedla v očekávání příchodu druhé vlny pandemie 
během podzimu k hromadění zásob. Druhou okolností je vánoční sezona a zahájení výroby pro toto roční období. Třetím 
faktorem, který bude dále nabývat na důležitosti, je brexit s požadavkem na dodávky palet vyhovujících standardu ISPM15.
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Plné znění komentářů členů Klubu 
logistických manažerů najdete na 
webu www.systemylogistiky.cz
v sekci Názory a analýzy.

Dění v klubu…

PETR ZÁVODNÝ
HEAD OF BUSINESS OPERATIONS
DR. MAX PHARMA

„SEHNAT VŮZ NA MKD JE STÁLE TĚŽŠÍ“
Současná situace je poměrně divoká. Hlavním důvodem je spotřebi-
telské chování, které se neustále mění a je velice těžko předvídatelné. 
Dokonce se nezopakoval ani stejný scénář kritického stavu z jara. Pro 
nás to znamená, že máme sklady přeplněné zbožím, které nepotře-
bujeme, a nedostatek zboží (například vitamin D), které je žádané. 
Pokud jde o logistiku samotnou, pozorujeme potíže v mezinárodní pře-
pravě, kdy začíná být problém sehnat vozidlo pro přepravu v teplotním 
režimu pro destinace jako Polsko, Rumunsko nebo Srbsko. Důvodem 
je, že spousta fi rem přestala jezdit – vnímáme tak i pokles kvality 
servisu. Musíme bojovat o auta a ceny dopravy jdou velmi nahoru.

DANIEL KNAISL
JEDNATEL
GEIS CZ

  „EXPLOZE E-COMMERCE“
Očekávám explozi e-commerce, jako 
tomu bylo na jaře. S tím mám však za 
celý logistický trh spojenu jednu obavu. 
Každý podzim a předvánoční sezona zna-
mená extrémní tlak na dopravce – balí-
kové fi rmy nebo fi rmy přepravující pale-
tizované zboží ve směru B2C většinou 
absolutně nestíhají. K tomuto standard-
nímu vzrůstu počtu zásilek přibyl ještě 
lockdown retailu v B2B a v důsledku 
toho zvýšený prodej v e-shopech.

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

„POPTÁVKA PO SKLADECH NEUTUCHÁ“
Na realitním trhu se neprojevuje pokles poptávek, což můžeme potvrdit z naší strany i od deve-
loperů. Trh industriálních nemovitostí, zejména pak skladových hal, je tedy v dobré kondici. 
Vysvětlujeme si to tím, že na současnou situaci reagují fi rmy zvyšováním standardních i bez-
pečnostních zásob. A projevuje se také růst e-commerce. Firmy si uvědomují, že e-shop coby 
standardní prodejní kanál budou muset zavést, aby vůbec přežily. Pokud jde o spekulativní 
výstavbu, ta byla utlumena už v posledních dvou letech. Většina parků funguje tím způsobem, 
že developer má stavební povolení a může připravit jednotku do šesti měsíců od podpisu 
nájemní smlouvy. S výstavbou však developeři nezačínají dříve, než mají pronajatu větší část 
haly. Spekulativně se staví jen v těch nejžádanějších lokalitách v Praze, Brně nebo Ostravě.

 PAVEL PÁNEK
ŘEDITEL 
LOGISTIKY
BUDĚJOVICKÝ 
BUDVAR

„POSÍLILA PRIMÁRNÍ 
DISTRIBUCE“
 Na jaře i na podzim nám v souvislosti 
s pandemií klesla sekundární distribuce, 
protože z distribučních center zavážíme 
i horeca outlety. Posílila však primární 
distribuce, tedy celovozy do řetězců, kde 
byl pouze větší tlak na jiná střediska 
nakládky. Nicméně to jsme vzhledem 
k vysokému stupni automatizace zvládli 
bez výraznějších problémů. Na expedici 
máme běžně zavedené některé postupy 
jako samonakládku ze strany řidičů. 
V tomto období je však samonakládka 
zrušena, což vytváří tlak na naše zdroje – 
vše řešíme přesunem lidí z jiných středi-
sek. Na jaře nás netrápila ani dostupnost 
přepravních kapacit. To bylo samozřejmě 
spojené s tím, že byl vypnutý automotive.

23/10/2020

DRUHÁ VLNA 
PANDEMIE A NEJISTOTY

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

JAROSLAV ŽLÁBEK
JEDNATEL
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

„MANAŽEŘI POPTÁVAJÍ AUTOMATIZACI“
Firmy chtějí investovat do obnovy strojů nebo údržby 
– v tomto směru přineslo léto výborné prodeje. Nabí-
zíme hodně automatizaci a sledujeme přesun zájmu. 
V automobilovém průmyslu jsme měli rozjednaných 
hodně zakázek, ty jsou však nyní pozastavené. 
Poptávka po nových projektech ale přichází ze spotře-
bitelského průmyslu a potravinářství a od dodavatelů 
do těchto segmentů. V mnoha případech jde o rela-
tivně jednoduchou automatizaci. Firmy poptávají tři 
nebo čtyři automatické stroje, s nimiž manipulují 
z bodu A do bodu B. To mi indikuje, že pro obyčejné 
manipulační práce není jednoduché sehnat pracov-
níky. Někdo je na ošetřovném, další v karanténě, za 
prací sem nechtějí nebo nemohou přijet zahraniční 
pracovníci, jako jsou Poláci nebo Ukrajinci. Pak se 
společnosti logicky poohlížejí po automatizaci.

PETR ŠVEJNOHA
JEDNATEL
STOW ČR

„NĚKTERÉ INVESTICE SE ODSOUVAJÍ“
Chování zákazníků se mění sektor od sektoru. 
Mám zprávy od velkých logistických fi rem, že 
se jich současná situace příliš nedotkla. Nechci 
konkrétně jmenovat, ale uvádějí, že přišly o jed-
noho nebo dva zákazníky, jež poměrně rychle 
nahradily, a pokračují, jako by se nic nedělo. Od 
těchto fi rem k nám nadále přicházejí poptávky. 
Existují však společnosti, zejména výrobní, jichž 
se dění kolem pandemie dotklo zcela zásadně 
a jež veškeré investice odsouvají. 

Říjnové setkání Klubu logistických manažerů 
se týkalo opět koronaviru a jeho dopadů na 
logistiku a ekonomiku. Firmy jsou v mnohém 
daleko poučenější než při jarním lockdownu.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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Druhá vlna koronavirové pandemie vrátila Klub lo-
gistických manažerů opět před obrazovky. V dru-
hé polovině října se uskutečnila diskuse, která 
byla rámována tehdy čerstvými nařízeními vlády, 
jež radikálně utlumily život v zemi. Plné komen-
táře členů KLM z posledního virtuálního setkání 
najdete na webu www.systemylogistiky.cz.
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Ř tržní hráči, by se měli shodnout, co je v tomto směru 
dobré a správné, a to aktivně podporovat. V tom pří-
padě tvrdím, že cesta vede skrze udržitelná řešení.“

KOŠILE, NEBO KABÁT?
Lze předpokládat, že velcí hráči na trhu směřování 
k udržitelnosti neopustí. Koneckonců mají takto za-

měřené dlouhodobé strategie a často i přísně 
nastavené závazky, například pokud jde 

o snižování emisí či redukci tzv. uh-
líkové stopy. Nezřídka jde o mezi-

národní koncerny a jejich tuzem-
ské dceřiné společnosti.

U menších a středních fi-
rem však může být situace 
komplikovanější, jak nazna-
čují i výsledky zmíněného 
průzkumu společnosti Ipsos 

v ČR. Tyto podniky skutečně 
mohou vzhledem ke složité 

ekonomické situaci řešit dilema, 
zda do udržitelnosti nadále inves-

tovat nebo nikoliv. Některým může jít 
o samotné přežití a v tom případě bývá „bliž-

ší košile než kabát“. Obzvlášť kdyby kvůli takovým 
investicím byly nuceny zdražovat své produkty či 

služby, což by mohlo znamenat další pokles po-
ptávky zákazníků po nich. Poptávky, která je už tak 
negativně ovlivněna koronakrizí.

Mohou se proto začít „rozevírat nůžky“ mezi jed-
notlivými společnostmi a dosud jednoznačný trend 
udržitelnosti může doznat trhlin. Aby se tak nestalo, 
jsou zásadní především dvě věci. Za prvé jde o to, 
aby se ekonomika jako celek pokud možno rychle 
vzpamatovala napříč různými odvětvími. A za druhé, 
aby se podporovalo to, co je „dobré a správné“ (jak 
již bylo řečeno výše), například formou vhodných da-
ňových úlev pro fi rmy nebo prostřednictvím dotací 
z fondů EU. V obou aspektech hrají nezastupitelnou 
roli jak osvícené fi rmy, respektive jejich vedení, tak 
i kompetentní politická reprezentace.

Řada fi rem se kvůli koronakrizi potýká s poklesem 
poptávky po svých produktech či službách. První 
vlna epidemie sotva odezněla a po částečném let-
ním nadechnutí přišel na podzim druhý atak nákazy. 
Ani blízká budoucnost se nejeví zrovna optimisticky. 
Dramaticky zasažena jsou celá odvětví ekonomiky 
a „hlouběji do kapsy“ už nyní má – a ještě bude mít 
– mnoho společností. Je možné, že přehodnotí své 
priority a investice do pokročilých udržitelných ře-
šení budou omezovat, nebo dokonce škrtat?

UDRŽITELNOST ANO, ALE…
Snížení tržeb očekává v násle-
dujícím půlroce sedm z deseti 
fi rem, z toho 52 % předpoklá-
dá, že půjde o mírný pokles, 
a 17 % očekává pokles vý-
razný. Vyplývá to z průzku-
mu společnosti Ipsos, prove-
deného v říjnu 2020 ve více 
než 130 tuzemských firmách 
do 250 zaměstnanců. Respon-
denty byli majitelé nebo generální 
či fi nanční ředitelé těchto fi rem. A jak 
v uvedené anketě dopadla udržitelnost? Pro 
82 % fi rem je téma udržitelnosti důležité, nicméně 
dvě třetiny dotázaných uvádějí, že obnova ekono-
mického růstu má jednoznačně přednost.

Jak vidí situaci někteří experti oslovení redakcí Sys-
témů Logistiky, ať už působí v segmentu průmyslo-
vého developmentu nebo třeba přepravních obalů? 
„Dopady koronavirové krize v oblasti udržitelnosti 
průmyslové výstavby je těžké odhadnout. Určitě je 
může mít v oblasti snižování rizik nákazy lidí v pro-
vozu a další opatření v oblasti vzduchotechniky/
hygieny. Myslím si však, že případná honba za co 
nejnižší cenou v době útlumu bude naopak o to 
rychleji nahrazena poptávkou po bezpečnějších 
a udržitelnějších budovách,“ domnívá se Pavel 
Sovička, generální ředitel pro ČR a Slovensko ve 
společnosti Panattoni.

V řadě případů platí, že udržitelná řešení nejsou 
„jen“ ekologická, ale také efektivní, a to i v delším 
časovém horizontu. „Udržitelnost – pokud je dob-
ře nastavená – tak ve svém důsledku znamená 
i dlouhodobé ekonomické provozní úspory. Dívat 
se na to tak, že během krize krátkodobě ušetřím, 
například tím, že nebudu snižovat tepelné ztráty, 
je hodně krátkozraké,“ podotýká Petr Narwa, head 
of transaction & consulting services ve společnosti 
Prochazka & Partners.

Na širší aspekty celé problematiky poukazuje Jan 
Soukup, obchodní manažer pro Českou republiku 
ve společnosti CHEP CZ: „Udržitelnost je agenda, 
která se zásadním způsobem dotýká celé společ-
nosti a je třeba věnovat jí pozornost a úsilí nehledě 
na ekonomickou situaci. Vlády, stejně jako hlavní 

„VELCÍ HRÁČI NA 
TRHU SMĚŘOVÁNÍ 
K UDRŽITELNOSTI 

NEOPUSTÍ.“

Ohled na environmentální aspekty hraje stále podstatnější roli v různých oborech podnikání, logistiku 
nevyjímaje. Udržitelnost se stává novým příkazem doby. Logika vývoje k „zelené a ještě zelenější“ ekono-
mice se zdá být nezvratná… Nebo ne? Koronavirová pandemie otřásá mnohými jistotami, které se ještě 
nedávno jevily jako těžko zpochybnitelné. Může být její „obětí“ i tak významný trend, jako je udržitelnost?

Článek připravil David Čapek

FOTO: Unsplash

Zázraky na počkání neumíme.
Nalezení kvalitních kandidátů však zaručíme.

Děkujeme za projevenou důvěru v roce 2020, které si velmi vážíme a těšíme
se na další spolupráci i v příštím roce.

profeskontakt.cz
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V mnoha případech platí, že ekologie a udržitelnost 
nejdou proti výkonovým ukazatelům v podnikání. 
S udržitelnými projekty většinou přichází také 
vyšší efektivita, což ve svém důsledku znamená 
i dlouhodobé ekonomické provozní úspory.

Bude pro vás 
důležitější 

udržitelnost, nebo 
obnova podnikání?
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ZMĚNÍ COVID PŘÍSTUP 
K PĚSTOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI?
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Management

JJedním ze stěžejních kroků je identifi kovat a pojistit 
možná přepravní rizika, která se mohou v průběhu 
přepravy vyskytnout. „Podle pravděpodobnosti vý-
skytu daného rizika nastavujeme interní opatření 
a procesy tak, abychom jej minimalizovali. Přehled 
možných rizik neustále aktualizujeme podle vývoje 
trhu a podnikatelského prostředí,“ komentuje Petr 
Horák, generální ředitel společnosti PPL CZ.

POMŮŽE PŘESNÁ DEFINICE
Neméně podstatné je sladit v otázce pojištění 
přeprav představy zákazníka i dopravce a přesně 
defi novat rozsahy jednotlivých pojištění a krytí, aby 
v případě, že dojde k jejich uplatnění, nebyla žád-
ná ze stran překvapena. „Ve svém oboru se totiž 
setkávám s tím, že představy zákazníků o pojiště-
ní přeprav často přesahují rozsah náhradové po-
vinnosti dopravce v rozsahu mezinárodní úmluvy 
CMR. Tedy toho, co se běžně využívá,“ podotýká 
Marek Heyda, vedoucí oddělení pojistných událostí 
ve společnosti C.S.Cargo.
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U POJIŠTĚNÍ PŘEPRAV BERTE 
V POTAZ CELOU ŠKÁLU RIZIK

Zákazník nezřídka žije v domnění, že dopravce ručí 
za „jakoukoliv“ škodu až do výše hodnoty nákladu 
i ušlých zisků. „Netuší, že (velmi zjednodušeně) 
dopravce ručí určitou částkou za kilogram hrubé 
hmotnosti nákladu, a v případě jiných nároků, 
vyplývajících z pozdního dodání, pouze do výše 
přepravného (dovozného). Velmi nepříjemné pak 
může být třeba zjištění, že náklady na vyproštění 
nákladu, převoz zničeného zboží nebo jeho likvida-
ci nejdou k tíži dopravce, nýbrž si je nese zákazník 
sám, pokud si třeba sám či s pomocí dopravce 
nezařídil dodatečné připojištění,“ dodává Marek 
Heyda. Proto je na počátku spolupráce důležitá 
dohoda, kdy si obě strany nastaví parametry a po-
jištění se přizpůsobí potřebám klienta.

„Každopádně majitel zboží by se neměl spoléhat 
pouze na pojištění odpovědnosti dopravce, který 
přepravu provádí, protože jeho odpovědnost za 
škodu je omezena a náhradová povinnost nemusí 
pokrýt škodu na zásilce v plné výši, zejména pokud 
se jedná o drahé lehké zboží,“ potvrzuje Dorota 
Waclawiková, pojišťovací makléř senior ve společ-

Článek připravil David Čapek

„Pojištění se může 
týkat i ušlého zisku“

Pojištění přepravy se víceméně vždy sjednává 
na bázi „all risk“, tudíž se neřeší, jestli doprav-
ce odpovídá za škodu nebo ne. Navíc při „all 
risk“ pojištění se sjednává na hodnotu zboží 
s možností připojištění imaginárního zisku, za-
tímco při odpovědnostním pojištění je zásilka 
pojištěna na hodnotu pořizovací, maximálně 
však do hmotnostního přepočtu. Ceny za při-
pojištění se významně neliší, je důležité jen 
pohlídat, zda cena neobsahuje skryté výluky.

MICHAL LÁZNIČKA
jednatel

Ekonservis CZ

FOTO: Satum Czech

Kvalitní pojištění patří u nákladní dopravy k záležitostem, jež není radno pod-
cenit. Jak si počínat, aby sjednané pojištění bylo dostatečně obsáhlé, tedy 
komplexně pokrývalo všemožná rizika? A kam až sahá odpovědnost dopravce?



ní zásilky s ohledem na její charakter a způsob 
přepravy. Dorota Waclawiková vysvětluje: „Častou 
chybou je, že klienti se zaměřují pouze na cenu 
pojištění. Neuvědomují si, že důležité je také to, 
zda jsou schopni splnit podmínky dané pojišťov-
nou, které mohou být zásadní pro to, zda škoda 
bude likvidní či nikoliv.“ Pak může být pojištění se 
sebelepším rozsahem plnění prakticky k ničemu. 
Důležité je nepodceňovat rozsah pojištění, jestli 
obsahuje např. škody během nakládky a vyklád-
ky, odcizení apod., a také podmínky a povinnosti 
(způsob zabezpečení, povinnosti přenášené na 
provádějícího dopravce), které se k němu vztahují.

Ve velkých objemech různých přeprav kupříkla-
du pro odvětví automotive, FMCG či stavebnictví 
je třeba pokrýt pojistnou částkou rizika četnosti 
škod v roce při limitaci náhradové povinnosti do-
pravce. „Současně musí být sjednáno připojištění 
nejčastějších rizik souvisejících s přepravou, jako 
je vyproštění nákladu, transport poškozeného ná-
kladu, třídění zboží nebo jeho posouzení znalcem,“ 
vypočítává na závěr Marek Heyda.

45

ní‘ a pro potřeby klienta vyhovující z nabízených 
variant spoluúčasti.“ Kromě toho Radek Starosta 
radí důkladně se seznámit s pojistnými podmínka-
mi pojistitele, obzvláště pak s výlukami pojištění. 
Některé z výluk lze pak připojistit.

Z již zmíněné úmluvy CMR (úmluva o přepravní 
smlouvě v mezinárodní silniční dopravě) vyplývá 
odpovědnost silničního dopravce v hmotnostním 
limitu, který odpovídá zhruba 260 korunám za 
kilogram zásilky. „Pokud tedy hodnota zásilky za 
jeden kilogram překročí tuto hodnotu, neodpovídá 
silniční dopravce za celou hodnotu přepravované 
zásilky. Za podmínek stanovených úmluvou CMR 
a za podmínky sjednání připojištění čl. 24 úmluvy 
CMR lze po dohodě zadavatele přepravy a doprav-
ce provést přepravu zásilky na její plnou hodnotu,“ 
objasňuje Radek Starosta.

POZOR NA CHYBY
Z pohledu konkrétní zásilky by pojištění mělo krýt 
maximální množství příčin poškození nebo zniče-

„Rozsah poškození se 
může lišit“

V případě pojištění přeprav doporučuji zaměřit 
se ideálně na veškerá rizika, která by mohla 
přepravu provázet, a mít pojištěním kryty ško-
dy do výše náhradové povinnosti dopravce. Jiné 
riziko odcizení bude při převozu elektroniky 
nebo obuvi a jiné při převozu např. specifi ckých 
rozměrných součástí větších celků. Stejně tak 
i rozsah poškození při dopravní nehodě bude 
jiný u textilního zboží a jiný u bezpečnostních 
součástek pro automobilový průmysl nebo 
u nápojů ve skleněných obalech.

MAREK HEYDA
vedoucí oddělení pojistných událostí

C.S.Cargo

„Zohlednění velkých i menších rizik“

 Přeprava samotná s sebou nese určitá velká rizika z pohledu pravděpodobnosti 
výskytu dopravní nehody nebo např. živelní pohromy. Tato rizika máme ošetře-
na pojištěním. Vedle velkých rizik pracujeme také s menšími, která se týkají 
poškození nebo ztráty zásilky. V rámci PPL máme dlouhodobě nízký škodní 
průběh. S klienty individuálně nastavujeme spolupráci a konzultujeme např. 
vhodné balení konkrétního typu zásilky tak, abychom poškození předcházeli. 
Pro zásilky s vyšší hodnotou nabízíme klientům připojištění. Pro naše dopravce 
je zase důležité pojištění proti krádeži zásilek i nákladních vozů.

nosti Satum Czech. Dopravce je povinen škodu 
uhradit pouze tehdy, pokud za ni odpovídá. „Proto 
všem majitelům zásilek doporučuji sjednávat car-
go pojištění. Jeho výhodou je, že kryje plnou hod-
notu zásilky s možností připojištění zisku, přeprav-
ného a dalších nákladů souvisejících s přepravou,“ 
doplňuje Dorota Waclawiková. Ve většině případů 
se toto pojištění sjednává v tzv. allriskovém rozsa-
hu, kdy se pojištění vztahuje na odcizení zásilky, 
její poškození a zničení jakoukoli příčinou, která 
není dále vyloučena.

RŮZNÉ VARIANTY
V případě sjednání pojištění odpovědnosti silnič-
ního dopravce je důležitý i výběr územní platnos-
ti pojištění, například je možné volit ve variantě 
„vnit rostátní“ nebo „kombinovaná“, tj. „vnitrostát-
ní + mezinárodní“, jak vyjmenovává Radek Staros-
ta, ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti 
v Kooperativa pojišťovně, a pokračuje: „Dále je 
potřeba si podle hodnoty přepravovaných zásilek 
stanovit v dostatečné výši ‚limitu pojistného plně-

PETR HORÁK
generální ředitel, PPL CZ

savills.cz

Poradenství pro 
Průmyslové nemovitosti, 
které otevírá Příležitosti

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

MYSLÍME 
MIMo
krABICI
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Co je pro vás 
nejdůležitější 

v rámci pojištění 
přeprav?
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přepravy vyskytnout. „Podle pravděpodobnosti vý-
skytu daného rizika nastavujeme interní opatření 
a procesy tak, abychom jej minimalizovali. Přehled 
možných rizik neustále aktualizujeme podle vývoje 
trhu a podnikatelského prostředí,“ komentuje Petr 
Horák, generální ředitel společnosti PPL CZ.

POMŮŽE PŘESNÁ DEFINICE
Neméně podstatné je sladit v otázce pojištění 
přeprav představy zákazníka i dopravce a přesně 
defi novat rozsahy jednotlivých pojištění a krytí, aby 
v případě, že dojde k jejich uplatnění, nebyla žád-
ná ze stran překvapena. „Ve svém oboru se totiž 
setkávám s tím, že představy zákazníků o pojiště-
ní přeprav často přesahují rozsah náhradové po-
vinnosti dopravce v rozsahu mezinárodní úmluvy 
CMR. Tedy toho, co se běžně využívá,“ podotýká 
Marek Heyda, vedoucí oddělení pojistných událostí 
ve společnosti C.S.Cargo.
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sám, pokud si třeba sám či s pomocí dopravce 
nezařídil dodatečné připojištění,“ dodává Marek 
Heyda. Proto je na počátku spolupráce důležitá 
dohoda, kdy si obě strany nastaví parametry a po-
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přepravu provádí, protože jeho odpovědnost za 
škodu je omezena a náhradová povinnost nemusí 
pokrýt škodu na zásilce v plné výši, zejména pokud 
se jedná o drahé lehké zboží,“ potvrzuje Dorota 
Waclawiková, pojišťovací makléř senior ve společ-
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na bázi „all risk“, tudíž se neřeší, jestli doprav-
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s možností připojištění imaginárního zisku, za-
tímco při odpovědnostním pojištění je zásilka 
pojištěna na hodnotu pořizovací, maximálně 
však do hmotnostního přepočtu. Ceny za při-
pojištění se významně neliší, je důležité jen 
pohlídat, zda cena neobsahuje skryté výluky.
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Nová rubrika
Eko

TTuzemští i nadnárodní nájemci průmyslových pro-
stor dnes často požadují vysoký standard skla-
dových či výrobních hal. Nejde zdaleka jen o uži-
vatelský komfort, ale s ohledem na odpovědnou 
politiku jejich mateřských fi rem rovněž ekologický 
a energetický standard.

Certifi kace je zjednodušeně řečeno prestižní razít-
ko od uznávané certifi kační autority. O průmyslové 
budově říká právě to, nakolik splňuje kritéria udrži-
telného rozvoje. „Z certifi kace udržitelnosti se stal 
s ohledem na klimatické změny skoro stejně dů-
ležitý prvek jako ekonomická výhodnost. Je to věc 
prestiže a odpovědnosti vůči životnímu prostředí, 
z níž se stala zásadní hodnota,“ konstatuje Pavel 
Sovička, generální ředitel pro ČR a Slovensko ve 
společnosti Panattoni.

Především pro mezinárodní fi rmy je certifi kace 
do určité míry garancí kvality průmyslové budovy. 
„Jedná se v podstatě o jediný univerzální hodno-
ticí systém budov, který je v zásadě unifi kovaný 
pro všechny země,“ vyzdvihuje Tereza Jelínková, 
senior project manager v oddělení projektového 
managementu společnosti Cushman & Wakefi eld. 
Jednotlivé objekty je tak možné mezi sebou snad-
no porovnávat.

SPOLEČNÉ RYSY, ALE I ROZDÍLY
Nejrozšířenějšími certifi kacemi jsou standardy 
BREEAM a LEED. „Obě certifi kace hodnotí budovy 
z podobných perspektiv, jako například dopad na 
jejich okolí – posuzují přitom spotřebu vody a ener-
gie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí 
a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci,“ vy-
jmenovává Martin Vaidiš, který je ve společnosti 
CTP odpovědný za udržitelný design výstavby. A do-
dává, že každé z těchto dvou schémat sice kate-
gorizuje objekty různě, dá se ale říci, že obě umějí 
hodnotit jak novou budovu (new construction), tak 
i stav již postavených budov (in-use).

Zásadnější rozdíly mezi oběma certifi kacemi spo-
čívají mimo jiné v metodice vyhodnocení. „Zatím-
co BREEAM vychází z metodiky Britské výzkumné 
společnosti, systém LEED pracuje s normami Ame-
rické společnosti pro vytápění, chlazení a vzducho-
techniku. Certifi kace BREEAM vychází z procentu-
álního plnění hodnocených částí, zatímco LEED 
operuje s absolutním počtem získaných ‚bodů‘,“ 
vysvětluje Tomáš Kubín, vedoucí výstavby pro re-
gion střední a východní Evropy ve společnosti P3. 
Celkově je v evropských zemích včetně ČR více 
využíván standard BREEAM.

CERTIFIKACE VYPOVÍDAJÍ 
O KVALITĚ A UDRŽITELNOSTI 
SKLADOVÝCH HAL Zájem o certifi kace udržitelnosti u průmyslových budov již několik 

let roste. Standardy jako BREEAM nebo LEED jsou považovány za 
jisté měřítko kvality, která je navíc kontrolována respektovanou 
nezávislou autoritou.

Článek připravil David Čapek

„Různé úrovně 
certi� kace“

Pokud se v rámci České republiky některý 
developer rozhodl pro využití jedné z do-
stupných certifikací, jedná se především 
o  BREEAM. Zde je ale dále nutné rozlišovat 
úroveň této certifi kace, neboť jednotlivé ver-
ze mají mezi sebou značné rozdíly v požadav-
cích i hodnocení. V současné době se tedy na 
trhu vyskytují budovy s certifi kací podle New 
Construction BREEAM 2009, BREEAM 2013, 
BREEAM 2016 a navíc ještě tzv. BREEAM In-
-Use, který pro své existující portfolio zvolil na-
příklad developer CTP. Za lídry trhu v oblasti 
New Construction se dají označit developeři 
Prologis a Panattoni, kteří ve svých portfoliích 
mají zhruba 20 certifi kovaných budov.

ROBERT SGARIBOLDI
head of Industrial Agency

108 Agency

Česká pobočka společnosti FM Logistic byla založena v roce 1996 a od té doby poskytuje 
své služby známým společnostem z různých odvětví, například FMCG nebo luxusního 
zboží s vysokými bezpečnostními požadavky. FM Logistic v České republice operuje 
v několika teplotních režimech a se svými 500 zaměstnanci se zaměřuje na komplexnost 
portfolia, včetně skladování a manipulace, vnitrostátní a mezinárodní paletové i balíkové 
přepravy a služeb s přidanou hodnotou (co-packingu,  logistiky e-shopu, paletového řízení, 
procurementu, celních služeb). Všechny služby, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, jsou 
koordinovány vlastním nástrojem Control Tower, a to i v případě, že zákazník používá v rámci svého 
dodavatelského řetězce více než jednoho dodavatele. Rozsah služeb FM Logistic se neustále vyvíjí 
v souladu s potřebami zákazníků a to za současného zachování nejvyšších standardů kvality.

Mezinárodní poskytovatel logistických služeb
Optimalizace logistického řetězce našich klientů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti je naším 
cílem ve všech zemích, kde působíme. Díky dokonalé znalosti každého článku logistického řetězce, 
od skladování a manipulace, přes balení, dopravu a distribuci, jsou logistické procesy našich klientů 
bezproblémové. Díky naší odborné znalosti logistiky v hlavních odvětvích, kde se spoléháme na naše 
osvědčené postupy, a díky dovednostem v oblasti poradenství a celkového řízení logistického řetězce,  
jsme schopni optimalizovat vaše současné postupy a předvídat vaše budoucí potřeby.
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Naopak LEED je převažujícím standardem v USA, 
kde zaujímá přes 80 % všech certifi kací. „Stávající 
verze LEED v4 je specifi cká pro posuzování a cer-
tifi kaci výstavby skladů a je obecně považována 
za náročnější než BREEAM z hlediska technických 
požadavků na materiály,“ popisuje Chris LaRue, ře-
ditel – vedoucí oddělení pronájmu průmyslových 
nemovitostí ve společnosti Savills ČR a SR.

SMĚŘOVÁNÍ K VYŠŠÍ ÚROVNI
„Vzhledem k širší škále certifi kátů je možné obdr-
žet certifi kát i na obyčejnou a zcela typickou halu. 
Proto certifi kovaných staveb přibývá. Je však nut-
no říci, že nadnárodní společnosti míří k vyšším 
standardům certifi kací, jakou je např. BREEAM 
Excellent,“ sděluje Tomáš Novotný, head of asset 
management ve skupině Arete.

Jeden z nových trendů, které v současnosti na-
bývají na významu, pak představuje standard 
WELL. Zaměřuje se na kvality vnitřního prostředí 
budovy z pohledu zdraví a kvalitu pracovního pro-
středí pro zaměstnance. Existuje i tuzemský certi-
fi kační nástroj s názvem SBToolCZ. Jde o metodiku 
pro šetrné budovy a obsahuje standardy vhodné 
zejména pro administrativní a školské budovy, ro-
dinné a bytové domy. „V prostředí průmyslových 
budov se příliš nevyužívá a neočekáváme jeho 
rozšíření,“ podotýká Robert Sgariboldi, head of In-
dustrial Agency ve společnosti 108 Agency.

PRIORITOU JSOU KONKRÉTNÍ ZLEPŠENÍ
Mnohá „zelená“ řešení kromě přínosu pro životní 
prostředí také snižují provozní náklady nemovitos-
tí a tím zvyšují efektivitu jejich provozu. „Správná 
(mezinárodně uznávaná) certifi kace může mít po-
zitivní dopad na valuaci nemovitosti a v neposled-
ní řadě funguje jako srozumitelný marketingový 
nástroj,“ dodává Tomáš Kubín.

Tento přístup ovšem není vnímán jen pozitivně. „Je 
škoda, že developeři nejsou schopni daná řešení 
implementovat nezávisle na podmínkách certifi ka-
ce a využívají je spíše jako prodejní a marketingový 
nástroj. Pokud ale povede tento trend k jednoznač-
nému posunu v koncepčním uvažování develope-
rů, je certifi kace jednoznačně přínosná,“ zamýšlí 
se Tomáš Novotný. Přínosem je podle něj i jedno-
značná srovnatelnost parametrů nemovitostí, kte-
rou potenciální investor projektu získá.

Certifi kace by se neměly stát cílem samy o sobě či 
prázdným marketingovým pojmem. Jaroslav Kaizr, 
partner ve společnosti Demaco, upozorňuje: „Stan-
dardy a certifi káty jsou určitě užitečným prostřed-
kem srovnání, nesmějí se však stát pouhým úče-
lem, protože pak ztrácejí svůj smysl a účinek. Není 
přece důležité, kolik certifi kátů a jakého stupně má 
který developer nebo majitel na kontě. Podstatou 
je hovořit o konkrétních opatřeních a o konkrétních 
zlepšeních jednotlivých nemovitostí.“

INZERCE
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„BREEAM je 
provázanější 

s národními předpisy“

Výhodou systému BREEAM oproti LEED je vyšší 
provázání s národními předpisy pomocí sezna-
mu přímo akceptovaných ČSN norem. Rozdíl 
je i v procesu hodnocení – zatímco v systému 
LEED projekt kompletně posuzuje certifi kační 
autorita GBCI, v systému BREEAM jej hodno-
tí tzv. lokální BREEAM Assessor, který tvoří 
jakýsi mezičlánek mezi certifi kační autoritou 
BRE a projektovým týmem. Uživatelům sklado-
vých hal tyto certifi kace garantují především 
komplexní přístup k udržitelnosti celé budovy, 
jež se odráží například v kvalitnějším vnitřním 
prostředí. To má totiž přímý dopad na zdraví 
a pohodu uživatelů. Díky energetické efektivitě 
nebo šetrnému nakládání s vodou jsou díky cer-
tifi kacím též sníženy provozní náklady budovy.

KAROLÍNA 
BARIČ

projektová 
manažerka

Česká rada pro 
šetrné budovy
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z níž se stala zásadní hodnota,“ konstatuje Pavel 
Sovička, generální ředitel pro ČR a Slovensko ve 
společnosti Panattoni.
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pro všechny země,“ vyzdvihuje Tereza Jelínková, 
senior project manager v oddělení projektového 
managementu společnosti Cushman & Wakefi eld. 
Jednotlivé objekty je tak možné mezi sebou snad-
no porovnávat.
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a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci,“ vy-
jmenovává Martin Vaidiš, který je ve společnosti 
CTP odpovědný za udržitelný design výstavby. A do-
dává, že každé z těchto dvou schémat sice kate-
gorizuje objekty různě, dá se ale říci, že obě umějí 
hodnotit jak novou budovu (new construction), tak 
i stav již postavených budov (in-use).

Zásadnější rozdíly mezi oběma certifi kacemi spo-
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álního plnění hodnocených částí, zatímco LEED 
operuje s absolutním počtem získaných ‚bodů‘,“ 
vysvětluje Tomáš Kubín, vedoucí výstavby pro re-
gion střední a východní Evropy ve společnosti P3. 
Celkově je v evropských zemích včetně ČR více 
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ROBERT SGARIBOLDI
head of Industrial Agency

108 Agency

Česká pobočka společnosti FM Logistic byla založena v roce 1996 a od té doby poskytuje 
své služby známým společnostem z různých odvětví, například FMCG nebo luxusního 
zboží s vysokými bezpečnostními požadavky. FM Logistic v České republice operuje 
v několika teplotních režimech a se svými 500 zaměstnanci se zaměřuje na komplexnost 
portfolia, včetně skladování a manipulace, vnitrostátní a mezinárodní paletové i balíkové 
přepravy a služeb s přidanou hodnotou (co-packingu,  logistiky e-shopu, paletového řízení, 
procurementu, celních služeb). Všechny služby, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, jsou 
koordinovány vlastním nástrojem Control Tower, a to i v případě, že zákazník používá v rámci svého 
dodavatelského řetězce více než jednoho dodavatele. Rozsah služeb FM Logistic se neustále vyvíjí 
v souladu s potřebami zákazníků a to za současného zachování nejvyšších standardů kvality.

Mezinárodní poskytovatel logistických služeb
Optimalizace logistického řetězce našich klientů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti je naším 
cílem ve všech zemích, kde působíme. Díky dokonalé znalosti každého článku logistického řetězce, 
od skladování a manipulace, přes balení, dopravu a distribuci, jsou logistické procesy našich klientů 
bezproblémové. Díky naší odborné znalosti logistiky v hlavních odvětvích, kde se spoléháme na naše 
osvědčené postupy, a díky dovednostem v oblasti poradenství a celkového řízení logistického řetězce,  
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DDo oblasti ochrany logistických areálu pronikají 
moderní technologie. „Moderní systémy se sklá-
dají z automatických závor s kamerovým rozpozná-
váním registračních značek nebo samoobslužných 
bezdotykových vstupních zařízení. Cílem je mini-
malizovat lidský faktor a zároveň zvýšit bezpeč-
nost objektů,“ konstatuje Jan Andrejco, technický 
ředitel společnosti Panattoni Europe. Jak doplňuje, 
epidemie covidu-19 přinesla zcela nové výzvy a ná-
roky na ostrahu, kam nyní patří například i automa-
tizované měření teploty všem osobám vstupujícím 
do objektu. Nastupující sítě 5G přinášejí i nové 
možnosti zabezpečení s přenosem nejen  real-time 
obrazu ve vysokém rozlišení, ale i celé řady údajů 
z čidel napojených na bezpečnostní systémy.

REŽIM ZABEZPEČENÍ URČUJE 
SKLADBA NÁJEMCŮ
Z pohledu zabezpečení se rozlišují dva hlavní 
„režimy“ bezpečnostních opatření: zabezpečení 
vybrané budovy nebo zvláštní bezpečnostní režim 
pro celý park. „Obecným standardem pro zabez-
pečení jedné budovy je vnitřní a vnější kamerový 
systém, zabezpečení vstupních dveří, vrat, oken 
a světlíků alarmem. Pokud se bezpečnostní režim 
vztahuje na celý park, pak tato opatření doplňu-
je ostraha, která monitoruje vjezd vozů do areálu 
přes registrační značky či přesný počet lidí v areá-
lu,“ specifikuje Tomáš Míček, 
ředitel P3 pro Českou republiku. 
Dodává ale, že režim zabezpe-
čení areálu vždy určuje sklad-
ba nájemců. „Pokud je v parku 
například prodejna zboží nebo 
výdejna e-shopu, jako v našem 
parku v Horních Počernicích, musí být areál vol-
ně a prakticky nepřetržitě přístupný. Průmyslově 
orientované parky, jako P3 Lovosice, pak zpravi-
dla fungují v přísnějším režimu zabezpečení,“ říká 
Tomáš Míček.

STANDARD: 
NAPOJENÍ NA DOHLEDOVÁ CENTRA
Hovoříme-li o logistických areálech, resp. logis-
tických parcích, kde je více nájemců, je aktuálně 
standardem především zabezpečení kamerovým 
systémem a dalšími technickými prvky ochra-
ny s napojením na dohledové centrum. „Fyzická 
ostraha je v těchto případech obvykle minimali-
zována na pohotovostní výjezd při poplachovém 
výstupu z některého z technických prvků. Další za-
bezpečení, včetně fyzické ostrahy, je obvykle rea-
lizováno každým nájemníkem zvlášť,“ uvádí Fran-
tišek Železňák, ředitel divize průmyslu společnosti 
M2C. Dodává, že v obecné rovině lze konstatovat, 
že obvyklým standardem je zajištění perimetrické 

ochrany (a s tím spojených kon-
trolních mechanismů na vstu-
pech/výstupech) a dále obslu-
ha bezpečnostních technologií, 
reakce na jejich výstupy či jiné 
mimořádné události a pravidel-

ný reporting klientovi, zajištěný především fyzickou 
ostrahou v kombinaci s technickými prvky ochrany.

Martina Němcová, chief sales offi cer společnosti 
Securitas ČR, říká: „Běžným standardem je připo-
jení objektu na pult centrální ochrany, elektronic-
ké zabezpečovací a požární systémy, ve skladech 
často bývají osazené kamery s různě kvalitním 
obrazem, které dávají základní přehled. Jejich 
umístění však často není logické vzhledem ke 
skutečným rizikům.“

PRIM BUDOU HRÁT 
MODERNÍ  TECHNOLOGIE
Moderní technologie zcela určitě budou v zabezpe-
čení průmyslových budov hrát prim. Už dnes jsou 
zabezpečovací prvky na tak vysoké úrovni, že je 
prakticky nemožné je narušit nebo obejít a jejich 
kvalita a úroveň se bude postupem času a s vývo-
jem nových zabezpečovacích technologií zlepšovat 
a zpřesňovat.

„OSAZENÍ KAMER ČASTO 
NENÍ LOGICKÉ VZHLEDEM 

KE SKUTEČNÝM RIZIKŮM.“
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„Budoucnost: 
automatická analýza 

a přijetí opatření“

Budoucnost vidím v technologiích, které umož-
ňují automatizaci a robotizaci, a pochopitelně 
ve stále samostatnější a dokonalejší umělé 
inteligenci. Pomocí těchto technologií lze pří-
padné narušení bezpečnosti predikovat, tedy 
včas eliminovat či mu úplně předejít. Jedná se 
o samoučící systémy, které umějí naprosto ne-
omylně analyzovat vzniklé situace v reálném 
čase a umějí v mnoha ohledech při případných 
anomálních stavech automaticky přijmout po-
třebná opatření.

RADEK 
ARNICAN

head of security 
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Packeta Group

Stejně, jako se mění průmysl a směřuje 
k automatizovaným a digitalizovaným 
provozům, mění se i přístup k ochraně 
průmyslových zón. Tradiční řešení ve 
formě domků ostrahy, odkud se ovládá 
závora na vstupu do areálu, pozvolna 
přechází k tzv. chytré ostraze. Adekvátně 
k Průmyslu 4.0 vzniká Zabezpečení 4.0.
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Selhání systému však nikdy nelze stoprocentně 
vyloučit, proto budou mít svou roli v zabezpečení 
průmyslových areálů i lidé, kteří budou na bezpeč-
nost i nadále dohlížet, vyhodnocovat záběry z ka-
merových systémů a fungovat jako pojistka pro ty 
případy, se kterými si technologie zatím poradit 
nedokáže. „Vidíme jednoznačný posun od využí-
vání lidské síly k moderním technologiím, které 

49

jsou mnohdy spolehlivější a v delším časovém ho-
rizontu i levnější. Rozhodně zde bude snaha cen-
tralizovat tyto služby formou vzdáleného dohledu 
v kombinaci s operativními výjezdovými skupina-
mi,“ tvrdí Tomáš Míček. Předpokládá, že se bude 
postupně upouštět od celoplošně hlídaných areá-
lů s limitovaným vjezdem zejména díky příchodu 
nájemců s různými formami výdejen, showroomů 

a podnikových prodejen. Na druhou stranu bude 
asi větší tlak na samotné nájemce, aby si své pro-
najaté prostory ještě lépe zabezpečovali pomocí 
moderních monitorovacích technologií jak uvnitř, 
tak i vně pronajatých jednotek.

TREND: AUTOMATIZACE VRÁTNICE
Trendem jsou naopak inteligentní kamerové 
systémy s automatickou videoanalýzou. Tyto IP 
kamery mohou být doplněny o reproduktor, se 
kterým může vzdálený operátor systému přímo 
oslovit narušitele, ještě než stačí napáchat ně-
jakou škodu. „Dalším trendem je automatizace 
vrátnice. Takzvaná e-vrátnice dokáže veškerou 
evidenci vozidel, obsluhu závory a řízení vjezdu 
i výjezdu zařídit buď zcela bezobslužně, nebo jen 
s omezeným množstvím personálu určeným pro 
vybraný typ kontroly. Právě specializovaná ostraha 
je dalším trendem – nejde jen o prosté vrátné, ale 
o pracovníky, kteří umějí zacházet s bezpečnostní-
mi rámy a dalšími technologiemi, které podstatně 
zefektivňují kontrolu,“ podotýká Martina Němco-
vá. Doplňuje, že její kolegové v Securitas v USA již 
testují robotické strážné, a tak lze očekávat, že do 
ochrany objektů se brzy zapojí fyzičtí roboti. Než 
k tomu ale dojde, čeká nás podle jejího názoru 
velký pokrok v digitalizaci.

Podle Františka Železňáka lze do budoucna oče-
kávat investice do vývoje a zdokonalování chytrých 
technologií, modernizace stávajících technologií 
klientů, další digitalizace a automatizace proce-
sů. Poklesne poptávka po fyzické ostraze nebo 
vzrostou nároky na její kvalitu (méně strážných za 
vyšší fakturační ceny a tím kvalitnější servis). Dále 
přijde tlak na snižování nákladů a úspory fi rem 
v parcích a související optimalizace bezpečnost-
ních systémů.

U logistických areálů lze v dnešní době považovat za standard 
zabezpečení, které se blíží úrovni zabezpečení letišť a podobných prostor.

FOTO: Petr Neckař

„Posuny v bezpečnosti zřejmě přinesou 
zvýšení nákladů“

 Očekáváme, že bezpečnost logistických areálů se bude v následujících letech 
neustále zvyšovat. Jakýkoliv posun v bezpečnosti bude zřejmě znamenat zvý-
šené náklady. Implementace chytrých technologií a jejich následná údržba se 
bude promítat do celkových provozních nákladů jednotlivých společností, které 
následně budou ovlivňovat i výslednou cenu výstupů. Automatizace procesů, 
implementování vyspělých (AI) technologií zrychlujících tok zboží, které sou-
časně i zvyšují bezpečnost na pracovištích, to je nutnost pro fi rmy, jež chtějí 
být i nadále úspěšné.

KATEŘINA SCHOTLIOVÁ
specialistka PR 

a marketingu
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DDo oblasti ochrany logistických areálu pronikají 
moderní technologie. „Moderní systémy se sklá-
dají z automatických závor s kamerovým rozpozná-
váním registračních značek nebo samoobslužných 
bezdotykových vstupních zařízení. Cílem je mini-
malizovat lidský faktor a zároveň zvýšit bezpeč-
nost objektů,“ konstatuje Jan Andrejco, technický 
ředitel společnosti Panattoni Europe. Jak doplňuje, 
epidemie covidu-19 přinesla zcela nové výzvy a ná-
roky na ostrahu, kam nyní patří například i automa-
tizované měření teploty všem osobám vstupujícím 
do objektu. Nastupující sítě 5G přinášejí i nové 
možnosti zabezpečení s přenosem nejen  real-time 
obrazu ve vysokém rozlišení, ale i celé řady údajů 
z čidel napojených na bezpečnostní systémy.

REŽIM ZABEZPEČENÍ URČUJE 
SKLADBA NÁJEMCŮ
Z pohledu zabezpečení se rozlišují dva hlavní 
„režimy“ bezpečnostních opatření: zabezpečení 
vybrané budovy nebo zvláštní bezpečnostní režim 
pro celý park. „Obecným standardem pro zabez-
pečení jedné budovy je vnitřní a vnější kamerový 
systém, zabezpečení vstupních dveří, vrat, oken 
a světlíků alarmem. Pokud se bezpečnostní režim 
vztahuje na celý park, pak tato opatření doplňu-
je ostraha, která monitoruje vjezd vozů do areálu 
přes registrační značky či přesný počet lidí v areá-
lu,“ specifikuje Tomáš Míček, 
ředitel P3 pro Českou republiku. 
Dodává ale, že režim zabezpe-
čení areálu vždy určuje sklad-
ba nájemců. „Pokud je v parku 
například prodejna zboží nebo 
výdejna e-shopu, jako v našem 
parku v Horních Počernicích, musí být areál vol-
ně a prakticky nepřetržitě přístupný. Průmyslově 
orientované parky, jako P3 Lovosice, pak zpravi-
dla fungují v přísnějším režimu zabezpečení,“ říká 
Tomáš Míček.

STANDARD: 
NAPOJENÍ NA DOHLEDOVÁ CENTRA
Hovoříme-li o logistických areálech, resp. logis-
tických parcích, kde je více nájemců, je aktuálně 
standardem především zabezpečení kamerovým 
systémem a dalšími technickými prvky ochra-
ny s napojením na dohledové centrum. „Fyzická 
ostraha je v těchto případech obvykle minimali-
zována na pohotovostní výjezd při poplachovém 
výstupu z některého z technických prvků. Další za-
bezpečení, včetně fyzické ostrahy, je obvykle rea-
lizováno každým nájemníkem zvlášť,“ uvádí Fran-
tišek Železňák, ředitel divize průmyslu společnosti 
M2C. Dodává, že v obecné rovině lze konstatovat, 
že obvyklým standardem je zajištění perimetrické 

ochrany (a s tím spojených kon-
trolních mechanismů na vstu-
pech/výstupech) a dále obslu-
ha bezpečnostních technologií, 
reakce na jejich výstupy či jiné 
mimořádné události a pravidel-

ný reporting klientovi, zajištěný především fyzickou 
ostrahou v kombinaci s technickými prvky ochrany.

Martina Němcová, chief sales offi cer společnosti 
Securitas ČR, říká: „Běžným standardem je připo-
jení objektu na pult centrální ochrany, elektronic-
ké zabezpečovací a požární systémy, ve skladech 
často bývají osazené kamery s různě kvalitním 
obrazem, které dávají základní přehled. Jejich 
umístění však často není logické vzhledem ke 
skutečným rizikům.“

PRIM BUDOU HRÁT 
MODERNÍ  TECHNOLOGIE
Moderní technologie zcela určitě budou v zabezpe-
čení průmyslových budov hrát prim. Už dnes jsou 
zabezpečovací prvky na tak vysoké úrovni, že je 
prakticky nemožné je narušit nebo obejít a jejich 
kvalita a úroveň se bude postupem času a s vývo-
jem nových zabezpečovacích technologií zlepšovat 
a zpřesňovat.
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a přijetí opatření“

Budoucnost vidím v technologiích, které umož-
ňují automatizaci a robotizaci, a pochopitelně 
ve stále samostatnější a dokonalejší umělé 
inteligenci. Pomocí těchto technologií lze pří-
padné narušení bezpečnosti predikovat, tedy 
včas eliminovat či mu úplně předejít. Jedná se 
o samoučící systémy, které umějí naprosto ne-
omylně analyzovat vzniklé situace v reálném 
čase a umějí v mnoha ohledech při případných 
anomálních stavech automaticky přijmout po-
třebná opatření.

RADEK 
ARNICAN

head of security 
department

Packeta Group

Stejně, jako se mění průmysl a směřuje 
k automatizovaným a digitalizovaným 
provozům, mění se i přístup k ochraně 
průmyslových zón. Tradiční řešení ve 
formě domků ostrahy, odkud se ovládá 
závora na vstupu do areálu, pozvolna 
přechází k tzv. chytré ostraze. Adekvátně 
k Průmyslu 4.0 vzniká Zabezpečení 4.0.
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Případová studie č. 236

Je zřejmé, že klasické špičky o Vánocích, Velikono-
cích a dalších svátcích představují pro lidi i stroje 
největší zápřah. Vánoční obratové křivky začínají 
růst už v září. „Měsíčně vyřídíme až 500 000 

objednávek a každé čtyři hodiny vypravujeme 
jeden kontejner se zásilkami do centrálního hubu 
některé ze zásilkových společností, které doručí 
zásilku konečnému spotřebiteli,“ popisuje Roman 
Havelka. Dodává, že z 99 % jde o adresy v západní 
Evropě, malá část zásilek putuje do ČR nebo na 
Slovensko. K běžným zásilkám je nutné připočí-
tat reklamace. Byť jde jen o promile z uvedených 
denních objemů, jde o další tisíce zásilek, které 
je potřeba odbavit. Reklamace a vrácené zásilky 
tak se zpožděním vytvářejí další náročné období 
navazující na prodejní špičky.

ZVLÁDNUTÉ ŠPIČKY 
I BEZ POSILOVÁNÍ FLOTILY
Některé fi rmy ve špičkách posilují vlastní fl otily 
cíleným krátkodobým pronájmem. Roman Havelka 
má fl otilu nastavenou tak, že krátkodobý proná-
jem nepotřebuje. Má pro to dva důvody: „Vím, že 
Toyota má procesy spojené s krátkodobým proná-
jmem dokonale propracované, ale nevyužíváme 
tuto službu ani v období nejdramatičtějších špi-
ček. Jsme na ně díky promyšlené organizaci inter-
ních procesů i z hlediska nastavení fl otily dobře 
připraveni. Provozujeme velmi specifi cké a téměř 
na míru vyrobené stroje BT Vector VCE150A a BT 
Optio OME100H pro uličky jen 3‚10 m široké, 
které nemusí být k dispozici ani v těch největších 
pronájemních fl otilách a je téměř nemožné sehnat 
je ze dne na den.“ Dodává, že mateřská společ-
nost se snaží velmi podrobně predikovat budoucí 
vývoj a plánovat logistiku včetně mnoha špiček 

E
Společnost Ecologistics byla založena v roce 2017 pro obsluhu e-commerce byznysu. Začala 
s jednou skladovou halou o rozloze 8000 m2 a v krátké době dosáhla výrazného rozvoje. Svoji 
kapacitu rozšířila během dvou let téměř na čtyřnásobek, na současných 30 000 m2 ve třech 
halách v Jenči a v Dobrovízi. Manipulace a vychystávání se aktuálně opírá o třicítku VNA strojů 
z portfolia Toyoty – BT Optio OME100H a BT Vector VCE150A.

Článek připravil Petr Neckař

TŘICÍTKA VNA 
STROJŮ POMÁHÁ 

VYSKLADŇOVAT 
500 000 OBJEDNÁVEK 

MĚSÍČNĚ

Ecologistics je dceřiná společnost fi rmy Good 
Cang, čínského logistického providera s poboč-
kami na všech kontinentech. Zajišťuje skladování, 
vychystávání, balení a distribuci zásilek zákazní-
kům převážně čínských e-shopů, které své zboží 
prodávají prostřednictvím Amazonu, eBay a dal-
ších e-commerce platforem. K tomu ve skladu 
pomáhá manipulační technika značky Toyota.

ULIČKY ŠIROKÉ POUZE 3‚10 M
Operations manager společnosti Ecologistics 
Roman Havelka přibližuje detaily o logistickém 
zázemí fi rmy i kritéria a požadavky, které roz-
hodovaly výběrová řízení pro zmiňovanou apli-
kaci. „Manipulace v obřích halách naplněných 
sortimentem několika set tisíc položek, jejichž 
struktura tvoří živý a proměnlivý organismus, je 
postavena na strojích, kterým stačí velice úzká 
ulička o šířce pouhých 3‚10 metru. V každém ze 
tří skladů pracují dva systémové vozíky BT Vector 
VCE150A, které manipulují s celými paletami.“

Tyto stroje doplňují hlavní sílu, kterou představují 
vychystávací vozíky BT Optio OME100H (celkem 
24), jež zvládnou vychystávání v nejvyšších úrov-
ních a musí zvládnout až 500 000 objednávek 
měsíčně. „Vyhodnotili jsme si vozíky BT Optio jako 
optimální stroje pro tak široký a rozměrově i hmot-
nostně různorodý sortiment, který skladujeme. 
Alternativou bylo například umístění zboží v pat-
rech spojených výtahy, pickování pomocí ručních 
vozíků a transport položek pomocí válečkových 
drah k balení a expedici,“ uvádí Roman Havelka. Vozíku stačí malá šířka uličky, 

což zvyšuje kapacitu skladu.
FOTO: Toyota Material Handling CZ
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i s ročním předstihem. „Ještě se nám nestalo, že 
by nám stroj chyběl,“ podotýká Roman Havelka.

Využívané vozíky jsou vybaveny standardními 
olověnými bateriemi, protože ve špičkách pracují 
bez přestávek. Za všech okolností se stíhá dobí-
jet. Vedoucí skladu si využití strojů bedlivě hlídají. 
Kromě sledování využití flotily 
Roman Havelka také neustále 
počítá s chybujícím lidským fak-
torem, proto pravidelně pracuje 
s daty ze systému správy fl otily 
I_Site. Pavel Pour, obchodník spo-
lečnosti Toyota Material Handling 
CZ, vysvětluje: „I_Site je systém 
správy založený na cloudovém 
systému, který zná vše o fl otile. Díky jeho využí-
vání se docílí vyšší produktivity a snížení nákladů 
a také celkové optimalizace flotily. Dokáže 
dokonce informovat, jak k nehodě dochází, a ana-
lyzovat proč. I_Site také upozorní, když je třeba 
dát k nabíjení baterie.“

MENŠÍ PROSTOR PRO MANÉVROVÁNÍ
Firma postupně vypsala několik výběrových řízení 
na vybavení jednotlivých hal. V každém zvítězila 
Toyota. „Má kromě I_Site i další výhody, které ji 
posunují před ostatní. Rozdíly mezi hlavními kon-
kurenty jsou v technických věcech setřené, ale 

u určitých modelů stále existují. 
Systémový vozík BT Vector je 
jedním z nich. Kloubové řešení 
je unikátní a bylo velkým plu-
sem při výběrovém řízení. Stroj 
je rychlejší, hbitější a výkonnější. 
Navíc potřebuje menší prostor 
pro manévrování,“ specifikuje 
Roman Havelka. Oceňuje také 

spolehlivý a vstřícný servis, což je podle jeho 
slov další kamínek do skládačky, proč kontrakt 
vždy nakonec vyhrála Toyota. Doplnil, že v tomto 
směru znamená hodně i role osob, které s fi rmou 
komunikují. Oceňuje, když obchodník umí navodit 
win-win situaci.

„Okamžitá informace 
má cenu zlata“

Používáme systém I_Site, což je výborná a pří-
nosná věc, využívám všechno. Správu provo-
zu, sleduji nabíjení baterií, díky nárazům vím 
o všech kolizích, kdy k nim došlo a kdo je spá-
chal. Každý řidič se striktně přihlašuje svým 
kódem. Využíval jsem funkci zpomalení stroje 
při těžších nárazech, která mi pomohla odstra-
nit nejhorší prohřešky, ale budu ji muset znovu 
aktivovat, protože se nehody opět množí, je 
stále těžší přinutit řidiče k dodržování pravi-
del, vymýšlejí si, svádějí vinu na chování stro-
je. Neuvědomují si, že I_Site i servisní technik 
jsou schopni příčiny nebo zavinění dohledat. 
Okamžitá informace má pro mě cenu zlata. Ři-
diči si myslí, že když stroj vypnou a odejdou, 
jsou z obliga.

ROMAN HAVELKA
operations manager

Ecologistics

„KLOUBOVÉ ŘEŠENÍ 
SYSTÉMOVÉHO VOZÍKU
 BYLO VELKÝM PLUSEM 

PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ.“

Díky VNA technice je zajištěna vysoká 
efektivita skladových procesů.
FOTO: Toyota Material Handling CZ
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Případová studie č. 236

Je zřejmé, že klasické špičky o Vánocích, Velikono-
cích a dalších svátcích představují pro lidi i stroje 
největší zápřah. Vánoční obratové křivky začínají 
růst už v září. „Měsíčně vyřídíme až 500 000 

objednávek a každé čtyři hodiny vypravujeme 
jeden kontejner se zásilkami do centrálního hubu 
některé ze zásilkových společností, které doručí 
zásilku konečnému spotřebiteli,“ popisuje Roman 
Havelka. Dodává, že z 99 % jde o adresy v západní 
Evropě, malá část zásilek putuje do ČR nebo na 
Slovensko. K běžným zásilkám je nutné připočí-
tat reklamace. Byť jde jen o promile z uvedených 
denních objemů, jde o další tisíce zásilek, které 
je potřeba odbavit. Reklamace a vrácené zásilky 
tak se zpožděním vytvářejí další náročné období 
navazující na prodejní špičky.

ZVLÁDNUTÉ ŠPIČKY 
I BEZ POSILOVÁNÍ FLOTILY
Některé fi rmy ve špičkách posilují vlastní fl otily 
cíleným krátkodobým pronájmem. Roman Havelka 
má fl otilu nastavenou tak, že krátkodobý proná-
jem nepotřebuje. Má pro to dva důvody: „Vím, že 
Toyota má procesy spojené s krátkodobým proná-
jmem dokonale propracované, ale nevyužíváme 
tuto službu ani v období nejdramatičtějších špi-
ček. Jsme na ně díky promyšlené organizaci inter-
ních procesů i z hlediska nastavení fl otily dobře 
připraveni. Provozujeme velmi specifi cké a téměř 
na míru vyrobené stroje BT Vector VCE150A a BT 
Optio OME100H pro uličky jen 3‚10 m široké, 
které nemusí být k dispozici ani v těch největších 
pronájemních fl otilách a je téměř nemožné sehnat 
je ze dne na den.“ Dodává, že mateřská společ-
nost se snaží velmi podrobně predikovat budoucí 
vývoj a plánovat logistiku včetně mnoha špiček 

E
Společnost Ecologistics byla založena v roce 2017 pro obsluhu e-commerce byznysu. Začala 
s jednou skladovou halou o rozloze 8000 m2 a v krátké době dosáhla výrazného rozvoje. Svoji 
kapacitu rozšířila během dvou let téměř na čtyřnásobek, na současných 30 000 m2 ve třech 
halách v Jenči a v Dobrovízi. Manipulace a vychystávání se aktuálně opírá o třicítku VNA strojů 
z portfolia Toyoty – BT Optio OME100H a BT Vector VCE150A.

Článek připravil Petr Neckař

TŘICÍTKA VNA 
STROJŮ POMÁHÁ 

VYSKLADŇOVAT 
500 000 OBJEDNÁVEK 

MĚSÍČNĚ

Ecologistics je dceřiná společnost fi rmy Good 
Cang, čínského logistického providera s poboč-
kami na všech kontinentech. Zajišťuje skladování, 
vychystávání, balení a distribuci zásilek zákazní-
kům převážně čínských e-shopů, které své zboží 
prodávají prostřednictvím Amazonu, eBay a dal-
ších e-commerce platforem. K tomu ve skladu 
pomáhá manipulační technika značky Toyota.

ULIČKY ŠIROKÉ POUZE 3‚10 M
Operations manager společnosti Ecologistics 
Roman Havelka přibližuje detaily o logistickém 
zázemí fi rmy i kritéria a požadavky, které roz-
hodovaly výběrová řízení pro zmiňovanou apli-
kaci. „Manipulace v obřích halách naplněných 
sortimentem několika set tisíc položek, jejichž 
struktura tvoří živý a proměnlivý organismus, je 
postavena na strojích, kterým stačí velice úzká 
ulička o šířce pouhých 3‚10 metru. V každém ze 
tří skladů pracují dva systémové vozíky BT Vector 
VCE150A, které manipulují s celými paletami.“

Tyto stroje doplňují hlavní sílu, kterou představují 
vychystávací vozíky BT Optio OME100H (celkem 
24), jež zvládnou vychystávání v nejvyšších úrov-
ních a musí zvládnout až 500 000 objednávek 
měsíčně. „Vyhodnotili jsme si vozíky BT Optio jako 
optimální stroje pro tak široký a rozměrově i hmot-
nostně různorodý sortiment, který skladujeme. 
Alternativou bylo například umístění zboží v pat-
rech spojených výtahy, pickování pomocí ručních 
vozíků a transport položek pomocí válečkových 
drah k balení a expedici,“ uvádí Roman Havelka. Vozíku stačí malá šířka uličky, 

což zvyšuje kapacitu skladu.
FOTO: Toyota Material Handling CZ



Obaly

Obrovské objemy zásilek a vraceného zboží v e-commerce vyžadují nejen důkladnou 
logistiku a organizaci práce, ale také soustavné hledání úspor. I menší zlepšení v pří-
padě globálních e-shopů znamená značné snížení nákladů. Společnost Amazon využívá 
při balení algoritmus, díky němuž se během několika let podařilo zásadně snížit objem 
obalového materiálu. „Zredukovali jsme použití krabic o 32 procent,“ říká Jan Vavřík, 
senior operations manager dobrovízského centra společnosti Amazon.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

Blíží se vánoční období, které pro 
e-commerce představuje nejsilnější 
část roku. Jak jste se na něj 
připravovali v průběhu uplynulých 
měsíců?

Ve skutečnosti se na Vánoce připravujeme po 
celý rok. Během jednoho kalendářního roku má 
Amazon dva peaky neboli špičky. Jedna přichází 
v létě, nazývá se týden Prime, tedy týden slev, a po-
tom máme špičku druhou, tu vánoční. Konkrétně 
v našem českém distribučním centru se množství 

Díky strojovému učení
jsme o třetinu snížili

množství krabic
Byl letos vůbec patrný zlom 
v sezonnosti? Nenastala hlavní sezona 
už od začátku roku s nástupem 
pandemie covid-19, která přinesla 
masivní zájem o e-commerce?

Výskyt pandemie a její dopad na naši produkci byl 
značný. Díky velmi propracovanému systému pre-
dikce objednávek jsme na nárůst v první polovině 
roku okamžitě zareagovali a zohlednili jej v našich 
kapacitních plánech. Klasickou sezonnost jsme 
schopni regulovat různými mechanismy, a právě 
kvůli pandemii covidu-19 jsme letos přesunuli Pri-
me týden až na říjen.

Jak jste se vyrovnávali s potřebou 
náboru zaměstnanců před vánoční 
sezonou, navíc umocněnou posunem 
Prime týdne?

Máme velmi strukturovaný systém přijímání lidí. 
Zásadou je efektivně zvládnutý nábor a následně 
především vlastní vedení zaměstnanců na praco-
višti. Od prvního dne nástupu poskytujeme každé-
mu nově příchozímu zaměstnanci koučování a od-
borné zaškolení na naše pracovní procesy. Každý 
zaměstnanec má svého vedoucího týmu a mana-
žera, který je s nimi na jejich pracovišti nebo na 
pracovní stanici. Tito lidé nejsou schovaní někde 
v kanceláři, ale jsou aktivní součástí týmu na pra-
covišti. Díky tomu můžeme se všemi zaměstnanci 
komunikovat ještě efektivněji.

Amazon operuje s konceptem 
Frustration-Free Packaging. 
Co to znamená a jak se tento 
koncept vyvíjí?

Od roku 2015 umožnily iniciativy v oblasti udržitel-
nosti týkající se obalů, včetně programu Frustrati-
on-Free Packaging, eliminovat více než 880 000 
tun obalových materiálů. To odpovídá 1‚5 miliardy 
přepravních krabic. Tento program umožňuje pře-

Jak to už dávno víte, protože jsme 
o tom psali na LinkedInu 30. 11. 2020.

Sklady i výroba 
koronaviru odolávají!

Jde to jednoduše 
i z mobilu!

Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete?
Sledujte nás!
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přijímaného a expedovaného zboží téměř zdvojná-
sobí. V době vánoční špičky vytváříme přibližně tři 
tisíce nových sezonních pracovních míst. Aby lidé 
byli motivovaní, musí rozumět tomu, proč konkrétní 
úkony dělají a jaký to má cíl a na jaký fi nální výsle-
dek se připravujeme.

Důležitou roli hraje strategické plánování v hori-
zontu celého roku s granularitou týdnů. Nastavení 
dosažitelných cílů s ohledem na dopad vlivu všech 
proměnných, jež do plánu vstupují, a připravenost 
je úspěšně překlenout je výzva, které čelíme.

20 LE
T

žijeme logistikou

V Amazonu od jeho otevření

„Ve společnosti Amazon mám za úkol vést manažery, 
věnuji se strategickému plánování, řízení projektů, 
mentoringu a motivaci lokálního týmu. Koordinuji ná-
bor a vzdělávání stávajících zaměstnanců. Jsem zod-
povědný za pracovní procesy a procedury mající za cíl 
zlepšovat fi remní produktivitu, efektivitu a výkonnost. 
V distribučním centru Amazonu v Dobrovízi pracuji od 
roku 2015 jako jeden ze členů startovacího týmu PRG2, 
poslední tři roky na pozici senior operations manager.“

FOTO: Amazon
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Lahev s alkoholem…… má mít styl, jinak ji spotřebitel radši schová
Čtěte na str. 12

 Michaela Franekovágenerální ředitelka pro ČR a SR, Unilever

V tomto vydání komentuje několik témat, která se týkají udržitelnosti, inovací a oborových řešení. 
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MARKETING
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LOGISTIKA

PRŮMYSL

RETAIL

Automaty minimalizují náklady
Konstruktér musí design obalu již od počátku podřídit nejenom produktu, ale i technologii, kterou uživatel využívá při dalším zpracování, především při balení či plnění. Trendem je využívat nejmodernější technologie pro co nejkompaktnější a nejkomfortnější řešení. 

Cena: 120 Kč
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Přímý vstup na náš web: www.svetbaleni.cz
Tištěný náklad: 5000 výtisků

3D tisk: Možnosti téměř bez hranic
Neustálý vývoj 3D tisku nenechává zřejmě nikoho na pochybách, že se jedná o technologii, která bude mít v nejbližší budoucnosti stále širší možnosti použití.
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Ve spolupráci s

pravu zboží ve snadno otevíratelných, recyklova-
telných obalech a přepravu produktů v jejich vlast-
ních obalech bez dalších přepravních krabic. Od 
roku 2020 se díky FFP programu snížila hmotnost 
obalových materiálů na zásilku o 33 procent. Dnes 
je v programu Amazon FFP k dispozici více než dva 
miliony produktů a nadále inspirujeme tisíce pro-
dejců po celém světě, aby upravili své obaly tak, 
aby odpovídaly těmto standardům.

Nakládáte s velkým počtem artiklů, 
které mají různé rozměry, tvar 
i hmotnost. Kolik druhů používáte 
a nakolik jsou všestranné?

Používáme algoritmus pro ur-
čení ideálního druhu a velikosti 
kartonáže, který přesně ukazu-
je, do čeho danou objednávku 
zabalit. Operátor nemusí zkou-
mat a zkoušet, jaká krabice 
nebo obal je na dané zboží nej-
lepší, systém mu sám určí, ja-
kou velikost použít. Dokonce vyměří i délku pásky, 
kterou krabici přelepí. Tento algoritmus se mění 
na základě strojového učení a díky tomu jsme byli 
v průběhu několika let schopni zredukovat použití 
krabic o 32 procent.

Jak konstrukce a materiál obalu 
ovlivňuje toky v rámci fullfi lment 
centra nebo dodavatelského řetězce?

Základním kritériem z hlediska dodavatelského 
řetězce je velikost jednotky prodávaného zboží 
a jeho bezpečnost. Jakožto fi rma, pro kterou je bez-
pečnost zaměstnanců na prvním místě, diverzifi ku-

jeme distribuční centra tak, aby procesy s různými 
druhy zboží byly v souladu se striktními předpisy 
bezpečnosti práce, ergonomie a podobně. Velké 
druhy zboží, jako třeba televize, putují z jiného, 
k tomu technicky uzpůsobeného distribučního 
centra než standardní druhy zboží, jež posíláme 
z „obrátkovějších“ distribučních center. Zboží, 
jež spadá do kategorie nebezpečné, jež je jasně 
defi nované jako obsahující látky nebo materiály, 
které mohou při přepravě, skladování nebo mani-
pulaci představovat riziko pro zdraví, bezpečnost, 
majetek nebo životní prostředí, protože obsahují 
hořlavé, tlakové, žíravé nebo jinak škodlivé látky, 
skladujeme a posíláme ze specializovaných center 
k tomu přizpůsobených.

Mnohé e-shopy se na balení pro 
koncového zákazníka dívají více jako 
na transportní obal. Může mít podle 
vás obal více marketingovou funkci?

Přistupujeme k balení produktů odlišně. Na roz-
díl od tradičních maloobchodních obalů produkty, 
které zákazníci nakupují online, nevyžadují pouta-
vé obaly, jež se používají k vystavování produktů 

na pultech obchodů. Zákazníci, 
kteří nakupují online, nenaku-
pují na základě obalu, ale na 
základě hodnocení a recenzí. 
Primárním účelem obalů je 
v našem případě zajistit, aby 
byly výrobky zákazníků bezpeč-
ně doručeny až do konečného 
místa určení.

Spotřebitelé i výrobci dnes daleko 
více hledí na obaly prizmatem 
udržitelnosti. Preferována je například 
úspora materiálu. Dostává se tento 
požadavek do kolize s primární 
potřebou ochránit produkt, a to 
včetně náročné cesty logistickými 
a distribučními systémy?

V rámci programu FFP spolupracujeme s celou 
řadou výrobců. Naším programem se inspirovala 
například společnost Philips – nový design holicího 
strojku Norelco OneBlade má nyní o 80 procent 

menší objem balení a je plně recyklovatelný. Díky 
takovým spolupracím prodejci v Evropské unii od-
stranili 120 000 tun obalového materiálu, to je 
ekvivalent 176 milionů krabic.

Nakolik vypouštíte z balení 
plastové sáčky nebo polystyrenovou 
či polyuretanovou fi xaci?

Neustále inovujeme a vymýšlíme nové způsoby, jak 
snížit dopad našeho podnikání na životní prostředí. 
To zahrnuje zdroje energie, jak dodáváme zákaz-
níkům a jak balíme jejich objednávky. Jako první 
signatář Klimatického závazku jsme odhodlaní do-
sáhnout cílů Pařížské klimatické dohody o deset 
let dříve. To znamená, že do roku 2040 se staneme 
obchodem s nulovou uhlíkovou stopou. Kromě vý-
znamných investic do elektrických dodávek a so-
lární a větrné energie se také aktivně věnujeme 
omezování a úplné eliminaci obalových materiálů. 
Od roku 2008 jsme prostřednictvím našich progra-
mů snížili spotřebu více než jedné miliardy krabic 
a také aktivně omezujeme používání plastových 
obalů vlivem plně recyklovatelných alternativ.

„Cílů Pařížské 
klimatické dohody 
chceme dosáhnout 
o deset let dříve.“

INZERCE
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Od roku 2015 umožnily iniciativy 
Amazonu v oblasti udržitelnosti 
týkající se obalů, včetně 
programu Frustration-Free 
Packaging, eliminovat více než 
880 000 tun obalových materiálů. 
To odpovídá 1,5 miliardy 
přepravních krabic.

Jak řeší Amazon zpětnou logistiku? 
Kam směřují trendy v oblasti 
doručení? Přečtěte si celý rozhovor 
ve Světě balení 109/2020.
www.svetbaleni.cz

Jak řešíte balení 
ve své fi rmě? 

Diskutujte.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky

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

svetbaleni.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Obaly

Obrovské objemy zásilek a vraceného zboží v e-commerce vyžadují nejen důkladnou 
logistiku a organizaci práce, ale také soustavné hledání úspor. I menší zlepšení v pří-
padě globálních e-shopů znamená značné snížení nákladů. Společnost Amazon využívá 
při balení algoritmus, díky němuž se během několika let podařilo zásadně snížit objem 
obalového materiálu. „Zredukovali jsme použití krabic o 32 procent,“ říká Jan Vavřík, 
senior operations manager dobrovízského centra společnosti Amazon.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

Blíží se vánoční období, které pro 
e-commerce představuje nejsilnější 
část roku. Jak jste se na něj 
připravovali v průběhu uplynulých 
měsíců?

Ve skutečnosti se na Vánoce připravujeme po 
celý rok. Během jednoho kalendářního roku má 
Amazon dva peaky neboli špičky. Jedna přichází 
v létě, nazývá se týden Prime, tedy týden slev, a po-
tom máme špičku druhou, tu vánoční. Konkrétně 
v našem českém distribučním centru se množství 

Díky strojovému učení
jsme o třetinu snížili

množství krabic
Byl letos vůbec patrný zlom 
v sezonnosti? Nenastala hlavní sezona 
už od začátku roku s nástupem 
pandemie covid-19, která přinesla 
masivní zájem o e-commerce?

Výskyt pandemie a její dopad na naši produkci byl 
značný. Díky velmi propracovanému systému pre-
dikce objednávek jsme na nárůst v první polovině 
roku okamžitě zareagovali a zohlednili jej v našich 
kapacitních plánech. Klasickou sezonnost jsme 
schopni regulovat různými mechanismy, a právě 
kvůli pandemii covidu-19 jsme letos přesunuli Pri-
me týden až na říjen.

Jak jste se vyrovnávali s potřebou 
náboru zaměstnanců před vánoční 
sezonou, navíc umocněnou posunem 
Prime týdne?

Máme velmi strukturovaný systém přijímání lidí. 
Zásadou je efektivně zvládnutý nábor a následně 
především vlastní vedení zaměstnanců na praco-
višti. Od prvního dne nástupu poskytujeme každé-
mu nově příchozímu zaměstnanci koučování a od-
borné zaškolení na naše pracovní procesy. Každý 
zaměstnanec má svého vedoucího týmu a mana-
žera, který je s nimi na jejich pracovišti nebo na 
pracovní stanici. Tito lidé nejsou schovaní někde 
v kanceláři, ale jsou aktivní součástí týmu na pra-
covišti. Díky tomu můžeme se všemi zaměstnanci 
komunikovat ještě efektivněji.

Amazon operuje s konceptem 
Frustration-Free Packaging. 
Co to znamená a jak se tento 
koncept vyvíjí?

Od roku 2015 umožnily iniciativy v oblasti udržitel-
nosti týkající se obalů, včetně programu Frustrati-
on-Free Packaging, eliminovat více než 880 000 
tun obalových materiálů. To odpovídá 1‚5 miliardy 
přepravních krabic. Tento program umožňuje pře-

Jak to už dávno víte, protože jsme 
o tom psali na LinkedInu 30. 11. 2020.

Sklady i výroba 
koronaviru odolávají!

Jde to jednoduše 
i z mobilu!
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přijímaného a expedovaného zboží téměř zdvojná-
sobí. V době vánoční špičky vytváříme přibližně tři 
tisíce nových sezonních pracovních míst. Aby lidé 
byli motivovaní, musí rozumět tomu, proč konkrétní 
úkony dělají a jaký to má cíl a na jaký fi nální výsle-
dek se připravujeme.

Důležitou roli hraje strategické plánování v hori-
zontu celého roku s granularitou týdnů. Nastavení 
dosažitelných cílů s ohledem na dopad vlivu všech 
proměnných, jež do plánu vstupují, a připravenost 
je úspěšně překlenout je výzva, které čelíme.

20 LE
T

žijeme logistikou

V Amazonu od jeho otevření

„Ve společnosti Amazon mám za úkol vést manažery, 
věnuji se strategickému plánování, řízení projektů, 
mentoringu a motivaci lokálního týmu. Koordinuji ná-
bor a vzdělávání stávajících zaměstnanců. Jsem zod-
povědný za pracovní procesy a procedury mající za cíl 
zlepšovat fi remní produktivitu, efektivitu a výkonnost. 
V distribučním centru Amazonu v Dobrovízi pracuji od 
roku 2015 jako jeden ze členů startovacího týmu PRG2, 
poslední tři roky na pozici senior operations manager.“

FOTO: Amazon



Benchmarking č. 182

SShuttle systémy jsou efektivní všude tam, kde se 
skladuje více druhů zboží ve velké zásobě, jinak 
řečeno, pokud má fi rma od každého druhu více 
palet. „Dobrým argumentem pro pořízení těchto 
systémů je také řízená atmosféra skladů, protože 
chlazené a mražené zboží ve velkých šaržích těží 
z mnoha benefi tů tohoto systému,“ konstatuje 
Zdeněk Karban, obchodní specialista pro logis-
tická řešení společnosti Toyota Material Handling 
CZ. Dodává, že určitou novinkou je snaha klientů 
využít volných prostorů v blízkosti výroby, nově jsou 
tedy díky shuttle regálům suroviny skladovány i nad 
výrobními technologiemi.

ŘEŠENÍ PRO FIFO I LIFO SKLADOVÁNÍ
Z hlediska množství uskladněných palet a množ-
ství artiklů se shuttle systémy dají srovnat se spá-
dovými regály. Každá válečková dráha (podobně 
jako u shuttle každá ukládací úroveň ve sloupci) 
je určená pro jeden artikl. Obě řešení mají svá pro 

Shuttle systémy patří do skupiny kompaktního neboli blokového skladování, kam náleží 
také regály mobilní, vjezdové a spádové. Shuttle systém, na nějž se v tomto článku za-
měříme, je možné použít v případě potřeby ušetřit místo nebo nutnosti skladovat více 
palet na omezeném prostoru.

Článek připravil Petr Neckař
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SKLADUJETE VÍCE DRUHŮ ZBOŽÍ VE VELKÉ 
ZÁSOBĚ? ZVAŽTE SHUTTLE SYSTÉMY

Podstatnou předností shuttle 
systémů je maximální využití 
skladového prostoru. Protože 
nejsou potřeba uličky, 
v tunelových regálech se nesvítí 
a manipulace probíhá z jedné 
nebo obou stran, může mít celý 
sklad velmi příznivou celkovou 
energetickou bilanci. 

a proti. „Výhodou shuttle systému je to, že může 
snadno změnit FIFO na LIFO, umí počítat palety, 
což je výhodou u inventury, dráhy jsou vodorovné, 
takže u delších tratí nehrozí omezení počtu úrovní 
kvůli výšce haly, dráhy mohou být podstatně delší 
než u spádových regálů. U skladů s vyšší kapaci-
tou palet jsou dokonce výrazně levnější než regály 
spádové,“ uvádí Petr Švejnoha, jednatel společnos-
ti Stow ČR.

Využití je tak určitě ideální v provozech, kde probíhá 
výroba ve větších sériích. „Důležitá je také kvalita 
používaných palet, které jsou ideálně bez poškoze-
ní a bez přesahů,“ upozorňuje Jiří Toporcer, specia-
lista intralogistických řešení společnosti Still ČR.

VYŠŠÍ LEVEL: TZV. 2D SHUTTLE
Shuttly patří mezi poloautomaty. Skladník dá pří-
kaz, který zařízení provede, a po skončení operací 
se pomocí manipulační techniky převeze na jinou 

VHODNÉ NAPŘ. 
V POTRAVINÁŘSTVÍ
Shuttle systémy jsou využívány 
např. v potravinářství ke 
skladování hotové výroby. 
Umožňují jak skladování na 
principu LIFO, tak i FIFO.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ 
PROSTORU
Nespornou výhodou shuttle 
systému je efektivní využití 
prostoru. Regálový systém 
nepotřebuje v podstatě žádné 
uličky. Do tunelových regálů se 
pouze s jedné strany zakládá 
a z druhé nebo ze stejné 
vykládá. Přístupný je libovolně 
každý kanál.
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Navštivte slbook.cz

FINIŠUJEME S NOVÝM VYDÁNÍM!
NECHTE SI POSLAT ČERSTVÝ VÝTISK.

BENCHMARKING V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ:
TAHAČ DO SKLADU

ZDENĚK KARBAN
OBCHODNÍ SPECIALISTA 
PRO LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
TOYOTA MATERIAL 
HANDLING CZ

„ÚSPOROU MÍSTA KLESAJÍ 
PROVOZNÍ NÁKLADY“

Aktuální poptávka po systému shuttle u nás 
příliš neklesá. Žádný sklad není dost velký 
a jednou přijde čas, kdy je potřeba zvýšit 
jeho kapacitu. Úsporou místa klesají pro-
vozní náklady, pandemie volá po snížení 
nákladů, a tak může pandemie nepřímo 
poptávku naopak zvýšit. Automatizace je 
jistě trend, na který je systém shuttle dobře 
připraven a v praxi je již plná automatizace 
systému nasazena.

ukládací pozici, kde opět provede operace, které 
dostane příkazem od skladníka přes dálkové ovlá-
dání. „Vyšší level této technologie je takzvaný 2D 
shuttle, který se dokáže sám přemístit v rámci 
jedné úrovně z jednoho sloupce do druhého. 2D 
shuttle už musí nutně komunikovat s WMS systé-
my a je obyčejně součástí dodávky větších celků, 
které dodávají systémoví integrátoři,“ vysvětluje 
Petr Švejnoha. Nezřídka se řeší přesun 2D shuttlu 
i mezi úrovněmi pomocí zdvihacích zařízení. To po-
tvrzuje i Jiří Toporcer: „Napojení do WMS systémů 
patří rozhodně mezi inovace, je tedy možné au-
tomatizování překládky shuttlů mezi jednotlivými 
kanály. Jinými slovy je třeba co nejvíce automati-
zovat procesy, jelikož satelitní vozík 
v základní výbavě stále není plně 
automatizovaný stroj.“

Poptávka po shuttle systémech ne-
byla současnou pandemií nijak vý-
razně zasažena. „Obyčejný shuttle 
systém je poloautomat a není tolik 
o automatizaci jako spíš o úspoře 
místa a zrychlení vychystávání. Jiná 
kapitola se otevírá s 2D shuttly, kde 
spatřujeme velký potenciál. Ačkoliv je v Evropě již 
řada realizací, není tento systém ani v odborných 

kruzích příliš znám,“ uvádí Petr Švejnoha. Důle-
žité také je, že shuttle systémy umožňují citlivou 
manipulaci se zbožím. „Celý systém se vyznačuje 
vysokou měrou fl exibility, kdy je možné snadno při-
dat modul. Zároveň je manipulace velmi bezpečná 
a spolehlivá,“ podotýká Lukáš Novotný, projektový 
manažer společnosti Jungheinrich (ČR).

SKLADOVÁNÍ BEZ ZÁSAHU LIDSKÉ RUKY
V poslední době je zaznamenáván zvýšený zájem 
o bezpečnostní stránku řešení. A právě shuttle sys-
témy k vyšší bezpečnosti skladových provozů napo-

máhají. „Klienty více zajímá zajištění 
bezpečnosti zaměstnanců, certifi ka-
ce, protipožární opatření a aktivní 
i pasivní prvky bezpečnosti v pro-
vozech,“ potvrzuje Zdeněk Karban. 
Zmiňuje i další trend: automatizaci. 
Shuttly patří do širokého portfolia 
produktů, které lze automatizovat, 
skladování je tedy možné bez zása-
hu lidské ruky.

Poptávka po shuttle systému je kontinuální, možná 
lehce rostoucí v závislosti s rostoucí poptávkou po 

„SHUTTLE SYSTÉMY 
JSOU EFEKTIVNÍ VŠUDE 
TAM, KDE SE SKLADUJE 
VÍCE DRUHŮ ZBOŽÍ VE 

VELKÉ ZÁSOBĚ.“

„VYUŽITÍ SHUTTLU JE VHODNÉ I V MRAZÍRENSKÝCH PROVOZECH“

LUKÁŠ NOVOTNÝ
PROJEKTOVÝ MANAŽER
JUNGHEINRICH (ČR)

Vysokohustotní skladování, mezi které shuttle patří, je velmi oblíbené tam, kde se skladuje velké množství 
homogenních palet. Typicky ve výrobě, často v potravinářství. Jeho velkou výhodou je i fakt, že může opero-
vat i v mrazírenských skladech při teplotách až −30 °C. Právě v mrazácích je totiž úspora každého metru 
prostoru hodně znát na provozních nákladech, proto se zde instalace shuttle systémů vrátí velmi rychle.

automatizaci. „Letošní pandemie měla zásadní vliv 
na trh především v první vlně. V druhé vlně, která 
probíhá nyní na podzim, nepozoruji příliš velký do-
pad, nicméně uvidíme časem, jak se vše vyvine. 
Obecně lze konstatovat, že fi rmy v České republice 
se začínají více zajímat o automatizaci,“ sděluje 
Jiří Toporcer. Podobně to vnímá i Lukáš Novotný, 
který i za Jungheinrich (ČR) potvrzuje, že automati-
zace obecně zatím nebyla současnou situací tolik 
zasažena. Dlouhodobé projekty se podle jeho slov 
v některých případech trochu zpozdily, ale běží dál.

FOTO: Jungheinrich (ČR)

Slyšeli jste už 
o tzv. 2D shuttlu?
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Benchmarking č. 182

SShuttle systémy jsou efektivní všude tam, kde se 
skladuje více druhů zboží ve velké zásobě, jinak 
řečeno, pokud má fi rma od každého druhu více 
palet. „Dobrým argumentem pro pořízení těchto 
systémů je také řízená atmosféra skladů, protože 
chlazené a mražené zboží ve velkých šaržích těží 
z mnoha benefi tů tohoto systému,“ konstatuje 
Zdeněk Karban, obchodní specialista pro logis-
tická řešení společnosti Toyota Material Handling 
CZ. Dodává, že určitou novinkou je snaha klientů 
využít volných prostorů v blízkosti výroby, nově jsou 
tedy díky shuttle regálům suroviny skladovány i nad 
výrobními technologiemi.

ŘEŠENÍ PRO FIFO I LIFO SKLADOVÁNÍ
Z hlediska množství uskladněných palet a množ-
ství artiklů se shuttle systémy dají srovnat se spá-
dovými regály. Každá válečková dráha (podobně 
jako u shuttle každá ukládací úroveň ve sloupci) 
je určená pro jeden artikl. Obě řešení mají svá pro 

Shuttle systémy patří do skupiny kompaktního neboli blokového skladování, kam náleží 
také regály mobilní, vjezdové a spádové. Shuttle systém, na nějž se v tomto článku za-
měříme, je možné použít v případě potřeby ušetřit místo nebo nutnosti skladovat více 
palet na omezeném prostoru.

Článek připravil Petr Neckař
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SKLADUJETE VÍCE DRUHŮ ZBOŽÍ VE VELKÉ 
ZÁSOBĚ? ZVAŽTE SHUTTLE SYSTÉMY

Podstatnou předností shuttle 
systémů je maximální využití 
skladového prostoru. Protože 
nejsou potřeba uličky, 
v tunelových regálech se nesvítí 
a manipulace probíhá z jedné 
nebo obou stran, může mít celý 
sklad velmi příznivou celkovou 
energetickou bilanci. 

a proti. „Výhodou shuttle systému je to, že může 
snadno změnit FIFO na LIFO, umí počítat palety, 
což je výhodou u inventury, dráhy jsou vodorovné, 
takže u delších tratí nehrozí omezení počtu úrovní 
kvůli výšce haly, dráhy mohou být podstatně delší 
než u spádových regálů. U skladů s vyšší kapaci-
tou palet jsou dokonce výrazně levnější než regály 
spádové,“ uvádí Petr Švejnoha, jednatel společnos-
ti Stow ČR.

Využití je tak určitě ideální v provozech, kde probíhá 
výroba ve větších sériích. „Důležitá je také kvalita 
používaných palet, které jsou ideálně bez poškoze-
ní a bez přesahů,“ upozorňuje Jiří Toporcer, specia-
lista intralogistických řešení společnosti Still ČR.

VYŠŠÍ LEVEL: TZV. 2D SHUTTLE
Shuttly patří mezi poloautomaty. Skladník dá pří-
kaz, který zařízení provede, a po skončení operací 
se pomocí manipulační techniky převeze na jinou 

VHODNÉ NAPŘ. 
V POTRAVINÁŘSTVÍ
Shuttle systémy jsou využívány 
např. v potravinářství ke 
skladování hotové výroby. 
Umožňují jak skladování na 
principu LIFO, tak i FIFO.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ 
PROSTORU
Nespornou výhodou shuttle 
systému je efektivní využití 
prostoru. Regálový systém 
nepotřebuje v podstatě žádné 
uličky. Do tunelových regálů se 
pouze s jedné strany zakládá 
a z druhé nebo ze stejné 
vykládá. Přístupný je libovolně 
každý kanál.
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Benchmarking č. 182
SHUTTLE SYSTÉMY: 
SKLADOVÁNÍ NA PRINCIPU LIFO I FIFO

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.

SPECIFIKACE:
Radio shuttle – kanálový 
skladovací systém 
(regálový zakladač)

VÝROBCE SHUTTLE 
(ZAKLADAČE): 

Jungheinrich fi rma neuvádí Stow International EAB

DODAVATEL V ČR (NÁZEV 
SPOLEČNOSTI):

Jungheinrich (ČR) Still Stow ČR Toyota Material 
Handling ČR 

WEB ZASTOUPENÍ V ČR: www.jungheinrich.cz www.still.cz www.stow.cz www.toyoa-forklifts.cz

NÁZEV POPISOVANÉHO 
ZAKLADAČE 
(PODVOZKU/SHUTTLE): 

Jungheinrich Under Pallet 
Carrier (UPC)

Isat StowAtlas III Radioshuttle RS6.0

STRUČNÝ POPIS MODELU 
SYSTÉMU SHUTTLE:

shuttle vozík zajíždí nezávisle 
na nosném vozíku pod 
palety v regálovém kanálu; 
tento způsob obsluhy regálů 
redukuje počet pracovních 
kroků a umožňuje kompaktní 
uskladnění většího počtu 
palet na stejné ploše 
haly; zaskladňování 
a vyskladňování se přitom 
provádí metodou LIFO 
nebo FIFO

neuvedeno poloautomatický bateriový 
zakladač, který zaskladní 
a vyskladní palety ze 
zakládací úrovně pomocí 
příkazů, které se zadají přes 
dálkový ovladač 

výkon a všechny 
bezpečnostní prvky podle 
nové legislativy ve standardu 
ve všech teplotních zónách; 
fl exibilní vůči skladovaným 
jednotkám a uspořádání 
skladu; možnost ovládání 
i mobilním telefonem; 
automatizace plug & play

RYCHLOST BEZ ZATÍŽENÍ 
(M/S):

1 1,2 1 1,1

RYCHLOST SE ZATÍŽENÍM 
(M/S):

0,81 0,6 m/s 0,8 0,7 s břemenem do 1500 kg

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 
(KG):

1500 1500 1500 až 1800

MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ 
PŘI OKOLNÍ NEJNIŽŠÍ 
TEPLOTĚ VE SKLADU (°C):

-30 -20 -30 -30

TYP BATERIE: 12XFC58 – 24V / 64 Ah Fe Lipo Cells Lithium LiFe

DOBA NABÍJENÍ BATERIE 
NA 100 % (HOD.):

max. 8 2–3 3 <4

MOŽNOST 
AUTOMATICKÉHO 
POČÍTÁNÍ 
MANIPULOVANÝCH PALET 
(ANO/NE):

ano ano ano ano

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (TÝDNŮ):

10 6–8  7 10–12

CENA JEDNOHO 
POPISOVANÉHO 
ZAKLADAČE
SHUTTLE OD:

neuvedeno na dotaz  17 400,00 € neuvedeno



Logistika pro zapomnětlivé

JAK SI NAJMOUT SKLAD?
Výběr skladu souvisí s mnoha faktory, které je potřeba zohlednit tak, aby byl zvo-
len takový prostor, který bude plně vyhovovat potřebám pronajímatele. Roli samo-
zřejmě hraje lokalita, dopravní dostupnost, ale i celá řada dalších faktorů. Chyba 
při výběru může mít zásadní vliv na ekonomiku fi rmy.

Článek připravila redakce Systémů Logistiky

 〉 4. ODSOUHLASENÍ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK NÁJMU
Po výběru preferované nemovitosti je důležité 
defi novat a dohodnout se s budoucím pronají-
matelem na hlavních obchodních podmínkách, 
které budou součástí smlouvy. Tyto podmínky 
jsou obvykle uvedeny v základních podmín-
kách nájmu neboli HOTs (heads of terms), což 
je krátká písemná dohoda obsahující základní 
podmínky, které budou součástí budoucí 
nájemní smlouvy.

 〉 5. NÁJEMNÍ SMLOUVA
Když dochází k uzavření dohody a nastává 
podpis nájemní smlouvy, pronájem skladu se 
stává skutečností. V tomto okamžiku deve-
loper nebo pronajímatel obvykle připraví 
nájemní smlouvu, která odráží to, co bylo 
dohodnuto v základních podmínkách nájmu, 
a zároveň se upřesňují a odsouhlasují poslední 
detaily. Obecně platí, že realitní agent se 
může i nadále podílet na vedení vyjednávání 
o obchodních podmínkách, ale součinnost 
právníka je nevyhnutelná v otázkách práv-
ních norem. Odsouhlasení fi nální podoby 
nájemní smlouvy může trvat nejméně 
měsíc a nepochybně někdy i déle. Po 
podpisu nájemní smlouvy je pouze 
otázkou dodržování dohody, aby bylo 
zajištěno vzájemné splnění závazků 
a nájemce se mohl nastěhovat do 
svého nového skladu.

Tento článek byl zpracován ve 
spolupráci s Chrisem LaRuem, 
ředitelem – vedoucím oddělení 
pronájmu průmyslových prostor 
společnosti Savills Česká 
a Slovenská republika.

 〉 1. POZOR NA PROJEKTOVÉ ZADÁNÍ 
A STANOVENÍ KRITÉRIÍ
Prvním důležitým krokem při nájmu skladu je 
vytvořit si projektové zadání tak, že si defi nu-
jeme hlavní kritéria pro požadovaný prostor, 
jako jsou preferovaná lokalita, velikost, časová 
osa, doba trvání nájmu, technické požadavky 
a případně možnost rozšíření prostor. Rovněž 
se doporučuje zahrnout požadavky na pra-
covní sílu, jako jsou počet pracovníků a směn, 
potřebné dovednosti, složení pracovní síly 
(muž/žena, modrý/bílý límeček) a stejně tak 
i způsob dopravy k objektu (auto, veřejná 
doprava či kyvadlová doprava). K lepšímu 
vedení a zajištění hladkého průběhu celého 
procesu pronájmu by měl být vždy určen pro-
jektový manažer nebo tým. Pomoci může i rea-
litní poradce.

 〉 2. POSOUZENÍ VYBRANÉ OBLASTI
Jakmile jsou jasně stanovena kritéria, doporu-
čuje se na zvažovanou vybranou oblast podí-
vat z širšího úhlu pohledu, což obnáší posou-
zení nemovitostí a lokalit ve vybrané oblasti, 
které buď zcela splňují požadavky uvedené 
v projektovém zadání, nebo se jim téměř 
blíží. Je tedy nutné připravit přehled dostup-
ných nemovitostí. Po vytvoření přehledu může 
budoucí nájemce nebo jeho realitní poradce 
kontaktovat vybrané pronajímatele ohledně 
osobní prohlídky nemovitosti a možné přípravy 
nabídky. U komplexnějších projektů nebo na 
konkurenčních trzích je relativně smysluplné 
vytvořit si tzv. žádost o nabídku, která umožní 
systematičtější shromažďování nabídek. Od 
této doby by měl budoucí nájemce spolupra-
covat s pronajímateli na vytvoření orientačních 
návrhů až podrobnějších nabídek, které jsou 
přizpůsobeny konkrétním potřebám budoucího 
nájemce jak z obchodního, tak z technického 
hlediska. Jakmile vybrané nabídky dosáh-
nou úrovně, na níž jsou již řešeny hlavní body 
a zájmy, měly by být nabídky objektivně vyhod-
noceny a jejich výběr zúžen.

 〉 3. VYJEDNÁNÍ VÝCHOZÍ 
A ZÁLOŽNÍ MOŽNOSTI
Po zúžení výběru by se měla zahájit důkladná 
jednání s preferovaným pronajímatelem a ales-
poň ještě s jedním dalším pronajímatelem, 
pokud by nastala situace, že to s tím prvním 
bohužel nevyjde.
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V dalším vydání
JAK ZABEZPEČIT SKLAD

Sdílejte nápady 
pro tuto rubriku.

SPONZOROVANÁ SEKCE

Co je podle vás při 
výběru skladu to 

nejzásadnější?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

SysLogistiky

Benchmarking č. 182
SHUTTLE SYSTÉMY: 
SKLADOVÁNÍ NA PRINCIPU LIFO I FIFO

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.

SPECIFIKACE:
Radio shuttle – kanálový 
skladovací systém 
(regálový zakladač)

VÝROBCE SHUTTLE 
(ZAKLADAČE): 

Jungheinrich fi rma neuvádí Stow International EAB

DODAVATEL V ČR (NÁZEV 
SPOLEČNOSTI):

Jungheinrich (ČR) Still Stow ČR Toyota Material 
Handling ČR 

WEB ZASTOUPENÍ V ČR: www.jungheinrich.cz www.still.cz www.stow.cz www.toyoa-forklifts.cz

NÁZEV POPISOVANÉHO 
ZAKLADAČE 
(PODVOZKU/SHUTTLE): 

Jungheinrich Under Pallet 
Carrier (UPC)

Isat StowAtlas III Radioshuttle RS6.0

STRUČNÝ POPIS MODELU 
SYSTÉMU SHUTTLE:

shuttle vozík zajíždí nezávisle 
na nosném vozíku pod 
palety v regálovém kanálu; 
tento způsob obsluhy regálů 
redukuje počet pracovních 
kroků a umožňuje kompaktní 
uskladnění většího počtu 
palet na stejné ploše 
haly; zaskladňování 
a vyskladňování se přitom 
provádí metodou LIFO 
nebo FIFO

neuvedeno poloautomatický bateriový 
zakladač, který zaskladní 
a vyskladní palety ze 
zakládací úrovně pomocí 
příkazů, které se zadají přes 
dálkový ovladač 

výkon a všechny 
bezpečnostní prvky podle 
nové legislativy ve standardu 
ve všech teplotních zónách; 
fl exibilní vůči skladovaným 
jednotkám a uspořádání 
skladu; možnost ovládání 
i mobilním telefonem; 
automatizace plug & play

RYCHLOST BEZ ZATÍŽENÍ 
(M/S):

1 1,2 1 1,1

RYCHLOST SE ZATÍŽENÍM 
(M/S):

0,81 0,6 m/s 0,8 0,7 s břemenem do 1500 kg

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 
(KG):

1500 1500 1500 až 1800

MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ 
PŘI OKOLNÍ NEJNIŽŠÍ 
TEPLOTĚ VE SKLADU (°C):

-30 -20 -30 -30

TYP BATERIE: 12XFC58 – 24V / 64 Ah Fe Lipo Cells Lithium LiFe

DOBA NABÍJENÍ BATERIE 
NA 100 % (HOD.):

max. 8 2–3 3 <4

MOŽNOST 
AUTOMATICKÉHO 
POČÍTÁNÍ 
MANIPULOVANÝCH PALET 
(ANO/NE):

ano ano ano ano

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (TÝDNŮ):

10 6–8  7 10–12

CENA JEDNOHO 
POPISOVANÉHO 
ZAKLADAČE
SHUTTLE OD:

neuvedeno na dotaz  17 400,00 € neuvedeno
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Živě & online
pro všechny dodavatele 
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14. ročník největšího 
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Inspirujte
Debatujte
Propojujte

m
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24. ročník největšího 
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S oleji Mobil Delvac zajistíte bezkonkurenční péči 
vaší flotile od motoru po nápravu. Výběr správného 
maziva znamená prokazatelnou provozní úsporu. 
V zimě to platí dvojnásob. Garantováno nezávislou 
laboratoří Millbrooks. Mobil Delvac pomáhá 
vašemu provozu už od roku 1925.

I malá kapka se počítá.
Počítejte s námi.

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz
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Jedinečné a revoluční BT Levio LWI160
Kompaktní vozík s modulární Li-ion baterií

Porovnání modelu LWE160 
a nového kompaktního 
modelu LWI160

Moderní úsporný stroj s unikátním designem 
pro každý segment.
Díky modulární li-ionové baterii a malým 
rozměrům je lehký, skvěle manévrovatelný, 
a přitom velmi stabilní.  

• Elektrický 24V paletový vozík
• 50 Ah li-ion baterie až na 5 hodin provozu denně 
• Nosnost 1,6 t
• Vyvinut a vyroben v Evropě (Švédsko)
‚

Cena
Akční 110.000 Kč

Novinka

Objednejte u svého obchodníka
Podrobnější informace na www.toyota-forklifts.cz
nebo kontaktujte: prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111

Uvedená akční cena 110.000 Kč je bez DPH. Platnost do 31.12. 2020.
V případě objednání přes e-shop, doprava zdarma.

Nosnost 1 600 kg / Provozní hmotnost včetně baterie 274 kg 
/ Zdvih 215 mm / Délka x šířka 1 569 x 726 mm 
/ Vidlice 50/180/1 150 mm / Rychlost pojezdu 6,6 km/h 
/ Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 24/50 V/Ah 
/ Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053 59 dB (A)


