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ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 
a doručeny v počtu 6000 výtisků.

Buďte s námi na 
sociálních sítích! 
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Ne, teď to nemyslím nijak pejorativně. Idea udržitel-
nosti, která v posledních deseti letech více vstupuje 
do našich životů, je opravdu novým náboženstvím. 
Náboženstvím ve smyslu přesahu, ve smyslu pohledu 
do vzdálené budoucnosti, do neznáma, zato s jasnou 
myšlenkou na spásu. 

Abychom udrželi život na této planetě, resp. udrželi 
život svůj, protože v případě zbytku živočišné i rost-
linné říše jsme na tuto ambici vlastně už rezignovali, 
pak potřebujeme vrátit pojmy jako časovost, konti-
nuita a konzistence. Oxid uhličitý, který nyní v atmo-
sféře působí jako skleníkový plyn, byl vyprodukován 
v minulých desetiletích. Byť je průběžně zpracováván 
například vegetací, zejména od průmyslové revoluce 
je jeho stav, resp. produkce soustavně nadbilanční. 
Do ovzduší vypustíme více oxidu uhličitého, než jej 
vegetační a jiné procesy dokážou absorbovat a zase 
uložit, natřebapříklad v podobě dřeva. Veškeré nynější 
snahy se tedy v zásadě nedotýkají oxidu uhličitého, 
který v atmosféře už je. Naše současné ambice 
mohou změnit budoucí svět. Děláme to pro naše děti, 
vnoučata a pravnoučata, pro cíle, jejichž naplnění 
je nejisté a z nichž my příliš profi tovat nebudeme. 
Podobně funguje náboženství, k němuž rovněž nelze 
přistupovat s čistě sobeckými a ryze transakčními 
záměry v duchu dám/dostanu. 

Tento kult naděje zasáhne logistiku a dopravu zcela 
zásadně. Zejména letecká, námořní a silniční doprava 
mohou podle různých odhadů za přibližně čtvrtinu 
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emisí oxidu uhličitého. Podobně jako energetika, 
průmysl a zemědělství budou muset projít hlubokou 
transformací. To, že dnes vlastně pořádně ani nevíme, 
jak tato transformace bude vypadat, dokresluje nejen 
celkovou nejistotu z budoucnosti, ale je projevem 
odhodlání, přesvědčení či – chcete-li – víry, že svět 
může být lepší místo pro život… i logistiku. 

„Udržitelnost
jako nové náboženství“

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

„Kult ekologické naděje“

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. 

„Energetika, průmysl, 
zemědělství, ale 
i doprava a logistika 
se musí změnit.“ 
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Má vaše fi rma svůj 
„zelený plán“? 
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Příchody/Odchody

Petr Sedláček
Povýšení v BestDrive
S platností od 1. ledna 2021 se 
Petr Sedláček stal novým ředite-
lem servisní sítě BestDrive v Čes-
ké republice a na Slovensku. Na 

obchodních manažerských pozicích v koncernu 
Continental působí víc než 14 let. Posledních 
10 let byl zodpovědný za rozvoj obchodních 
aktivit koncernu Continental v CVT segmentu 
na českém a slovenském trhu. Předtím působil 
také ve funkci regionálního manažera servisní 
sítě BestDrive. Od roku 1996 zastával obchodní 
a manažerské pozice ve společnosti Obnova 
Brno, respektive Matador Česká republika.

Mikolaj Komorowski 
Příchod do Dáme jídlo
Novou službu Dáme market na 
platformě Dáme jídlo zaměřenou 
na rychlé doručování nákupů 
zákazníkům řídí Mikolaj Komo-

rowski. Před nástupem do Dáme jídlo působil 
jako obchodní ředitel pro střední Evropu v nad-
národní společnosti CEJS Group, která posky-
tuje komplexní služby v oblasti facility manage-
mentu. Zkušenosti s e-commerce a retailem 
získal především během svého působení ve 
společnosti Makro Cash & Carry Polska, kde 
mimo jiné zastával pozici vedoucího e-commer-
ce. Dříve pracoval také jako regionální ředitel 
pro Prahu ve společnosti Ahold. 

Martin Stratov
Příchod do Garbe
Společnost Garbe Industrial Real 
Estate rozšířila svůj tým o Martina 
Stratova, který má na starosti 
rozvoj obchodu v České republice 

a na Slovensku. Martin Stratov do Garbe při-
náší více než 12 let zkušeností z trhu průmys-
lových nemovitostí, na kterém se pohybuje od 
roku 2008. Tehdy rozjížděl industriální oddělení 
společnosti King Sturge (fi rma se následně 
sloučila s realitně-poradenskou společností 
JLL). Od roku 2016 působil v americké develo-
perské společnosti Prologis a byl zodpovědný 
za pronájem a rozvoj slovenského trhu.

Burkhard Eling 
Povýšení v Dachseru
S účinností od 1. ledna 2021 se 
Burkhard Eling stal chief execu-
tive offi cerem a tiskovým mluvčím 
představenstva společnosti Dach-

ser. Povede oddělení corporate strategy, human 
resources a marketing, které také zahrnuje 
corporate key account management a corpo-
rate governance & compliance. Burkhard Eling 
přebírá pozici po Bernhardu Simonovi, který se 
stane předsedou dozorčí rady této rodinné spo-
lečnosti v polovině roku 2021. Burkhard Eling 
nastoupil do společnosti Dachser jako zástup-
ce vedoucího oddělení fi nance, legal and tax 
v roce 2012, o rok později se stal členem před-
stavenstva jako CFO. Vystudoval průmyslové 
inženýrství. Svoji kariéru zahájil ve stavebních 
společnostech Hochtief a Philipp Holzmann. Do 
Dachseru nastoupil po působení ve strojírenské 
a servisní skupině Bilfi nger.

Michaela Semanová
Povýšení v Savills
Firma Savills jmenovala Michaelu 
Semanovou na pozici vedoucí 
oddělení správy nemovitostí 
a majetku své pražské kanceláře. 

Je zodpovědná za vedení portfolia stávajících 
klientů a za rozvoj nových obchodních aktivit. 
Nahrazuje na této pozici Petra Machulu, který 
ve společnosti již nepůsobí. Do společnosti 
Savills nastoupila v roce 2017, kdy byla ozná-
mena akvizice se společností SB Property 
Services specializující se na správu nemovitos-
tí, ve které byla jednatelkou a zakládající part-
nerkou. Má více než 20leté zkušenosti v oboru 
správy nemovitostí a asset managementu ve 
střední a východní Evropě, zejména v sektoru 
kanceláří a nákupních center. 

Barbora Habětínková
Příchod 
do ShipMonku

Logistická společnost ShipMonk 
začíná intenzivněji rozvíjet a budo-

vat své research and development centrum v 
Praze. Právě na tomto úkolu se bude podílet i 
její nová posila, Barbora Habětínková, která do 
ShipMonku přestoupila z Rohlik.cz. Její hlavní 
zodpovědností bude zastřešení veškeré HR 
agendy v pozici HR manažerky. „Přišla jsem do 
ShipMonku v tom nejhektičtějším období, které 
tento sektor může zažívat. Navyšujeme kapaci-
ty, abychom mohli vyhovět extrémní poptávce, 
která se drží od konce roku, a udrželi tempo i 
nadále. Americký peak má po technologické 
stránce na starosti právě R&D tým zde v Praze 
a mým hlavním úkolem v současnosti je, aby 
měl ShipMonk dostatek zkušených develope-
rů, kteří nám pomohou toto intenzivní období 
překonat a následně rozvíjet fi rmu dál,“ říká 
Barbora Habětínková. 
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Anabela Pires,
Thomas Vogel
Povýšení v DHL Freight
Společnost DHL Freight oznámila 
změny ve vedení společnosti, kte-
ré jsou platné od 1. ledna 2021. 
Anabela Pires převzala jako CEO 
regiony Central Eastern, Southern 
Europe & Americas, Middle East, 
Africa (CESE & AMEA) a Thomas 
Vogel byl jmenován novým CEO 

DHL Freight pro region Německo, Rakousko 
a Švýcarsko. Anabela Pires se zároveň stala 
novou členkou představenstva DHL Freight, 
kde již delší dobu fi guruje Thomas Vogel, dosud 
v pozici COO. Oba manažeři jsou přímo podříze-
ni Uwe Brinksovi, CEO DHL Freight.

Tomislav Plzenský
Příchod 
do Marimexu
Novým ředitelem provozu a logis-
tiky společnosti Marimex CZ je 
Tomislav Plzenský, který donedáv-

na zastával pozici provozního ředitele Košík.cz. 
V předchozích letech řídil logistiku ve společ-
nostech Pietro Filipi a Kara. Od roku 2016 vedl 
logistiku ve společnosti Bonami, kde měl mj. na 
starosti přechod od tehdejšího poskytovatele 
skladových služeb k vlastní logistice. Mezi lety 
2003 a 2016 působil jako ředitel logistiky spo-
lečnosti Auto Kelly. Byl odpovědný za centrální 
sklady v České republice, na Slovensku a v Bul-
harsku a řídil více než 400 zaměstnanců logis-
tiky. Mezi lety 1999 a 2002 pracoval na logis-
tických pozicích ve společnostech A1 Transport 
and Logistic, Hopi CZ a Český Telecom. Tomi-
slav Plzenský vystudoval management dopravy 
a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT. 
Patří mezi zakládající členy Klubu logistických 
manažerů. 

Vidět a vědět

Inovací letošního logistického fóra je česko-slovenský koncept s živým 
vysíláním z Prahy i Bratislavy. Na pořadu budou jako vždy nejzajímavější 
logistické případové studie, tipy a inovace. 

Vybral Stanislav D. Břeň

Česko-slovenské online fórum Log-In:
Živý přenos z Prahy a Bratislavy
Od roku 2004, kdy se uskutečnil první ročník, 
je fórum Log-In jedinou logistickou akcí v ČR 
a SR, která je zaměřená výhradně na přípa-
dové stud ie, inovace, nejefektivnější řešení 
a nové projekty v logistice. Každoročně se fóra 
účastní stovky logistických odborníků, uživa-
telů logistických produktů a služeb. Většina 

účastníků je ve svých společnostech součástí 
managementu s rozhodovací pravomocí. V sou-
časné době není možné pořádat akce s fyzic-
kou účastí, ale logistický trh stále potřebuje 
inspiraci. Proto i fórum inovuje a uskuteční se 
v květnu jako česko-slovenské online fórum 
inovací v logistice.
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Petra Růžičková
Povýšení 
ve VCHD Cargo
Společnost VCHD Cargo založi-
la novou pobočku VCHD Cargo 
České Budějovice, kterou povede 

Petra Růžičková. Ve své nové pozici má na 
starosti strategický rozvoj aktivit společnosti 
nejen v jihočeském regionu. Petra Růžičko-
vá pochází z Českých Budějovic a v logistice 
působí více než 16 let. Vystudovala obchodní 
akademii a MBA program Doprava, spoje, 
logistika. V oboru pracuje od roku 2004, kdy 
nastoupila do logistického oddělení společnosti 
Robert Bosch. V letech 2007 až 2010 působila 
v Dachser EST jako sales manažer a zástupce 
vedoucího pobočky. Kariéru v logistice dále 
rozvíjela jako manager dopravní společnosti 
Unitrans Bohemia, kde měla na starosti strate-
gické vedení společnosti a řízení téměř stovky 
zaměstnanců. V posledních osmi letech pra-
covala ve společnosti Dachser Czech Republic 
na pozicích manažer oborového řešení pro seg-
ment DIY, manažer spedice a vedoucí pobočky.

Aleš Hok
Povýšení 
v Zebra Systems
Společnost Zebra Systems ozná-
mila, že jejím obchodním ředite-
lem se stal Aleš Hok, doposud 

konzultant a vedoucí týmu softwarových řešení 
Acronis v Zebra Systems. Aleš Hok je zodpověd-
ný za rozvoj partnerské sítě, hledání obchod-
ních příležitostí a strategický rozvoj obchodu 
všech značek, jež společnost distribuuje. 
Ve fi rmě pracuje od roku 2006, kdy začal jako 
pracovník technické podpory Acronis, v roce
 2010 přešel na pozici konzultanta softwa-
rových řešení Acronis, jež zastával do konce 
minulého roku. 
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Příchody/Odchody

Petr Sedláček
Povýšení v BestDrive
S platností od 1. ledna 2021 se 
Petr Sedláček stal novým ředite-
lem servisní sítě BestDrive v Čes-
ké republice a na Slovensku. Na 

obchodních manažerských pozicích v koncernu 
Continental působí víc než 14 let. Posledních 
10 let byl zodpovědný za rozvoj obchodních 
aktivit koncernu Continental v CVT segmentu 
na českém a slovenském trhu. Předtím působil 
také ve funkci regionálního manažera servisní 
sítě BestDrive. Od roku 1996 zastával obchodní 
a manažerské pozice ve společnosti Obnova 
Brno, respektive Matador Česká republika.

Mikolaj Komorowski 
Příchod do Dáme jídlo
Novou službu Dáme market na 
platformě Dáme jídlo zaměřenou 
na rychlé doručování nákupů 
zákazníkům řídí Mikolaj Komo-

rowski. Před nástupem do Dáme jídlo působil 
jako obchodní ředitel pro střední Evropu v nad-
národní společnosti CEJS Group, která posky-
tuje komplexní služby v oblasti facility manage-
mentu. Zkušenosti s e-commerce a retailem 
získal především během svého působení ve 
společnosti Makro Cash & Carry Polska, kde 
mimo jiné zastával pozici vedoucího e-commer-
ce. Dříve pracoval také jako regionální ředitel 
pro Prahu ve společnosti Ahold. 

Martin Stratov
Příchod do Garbe
Společnost Garbe Industrial Real 
Estate rozšířila svůj tým o Martina 
Stratova, který má na starosti 
rozvoj obchodu v České republice 

a na Slovensku. Martin Stratov do Garbe při-
náší více než 12 let zkušeností z trhu průmys-
lových nemovitostí, na kterém se pohybuje od 
roku 2008. Tehdy rozjížděl industriální oddělení 
společnosti King Sturge (fi rma se následně 
sloučila s realitně-poradenskou společností 
JLL). Od roku 2016 působil v americké develo-
perské společnosti Prologis a byl zodpovědný 
za pronájem a rozvoj slovenského trhu.

Burkhard Eling 
Povýšení v Dachseru
S účinností od 1. ledna 2021 se 
Burkhard Eling stal chief execu-
tive offi cerem a tiskovým mluvčím 
představenstva společnosti Dach-

ser. Povede oddělení corporate strategy, human 
resources a marketing, které také zahrnuje 
corporate key account management a corpo-
rate governance & compliance. Burkhard Eling 
přebírá pozici po Bernhardu Simonovi, který se 
stane předsedou dozorčí rady této rodinné spo-
lečnosti v polovině roku 2021. Burkhard Eling 
nastoupil do společnosti Dachser jako zástup-
ce vedoucího oddělení fi nance, legal and tax 
v roce 2012, o rok později se stal členem před-
stavenstva jako CFO. Vystudoval průmyslové 
inženýrství. Svoji kariéru zahájil ve stavebních 
společnostech Hochtief a Philipp Holzmann. Do 
Dachseru nastoupil po působení ve strojírenské 
a servisní skupině Bilfi nger.

Michaela Semanová
Povýšení v Savills
Firma Savills jmenovala Michaelu 
Semanovou na pozici vedoucí 
oddělení správy nemovitostí 
a majetku své pražské kanceláře. 

Je zodpovědná za vedení portfolia stávajících 
klientů a za rozvoj nových obchodních aktivit. 
Nahrazuje na této pozici Petra Machulu, který 
ve společnosti již nepůsobí. Do společnosti 
Savills nastoupila v roce 2017, kdy byla ozná-
mena akvizice se společností SB Property 
Services specializující se na správu nemovitos-
tí, ve které byla jednatelkou a zakládající part-
nerkou. Má více než 20leté zkušenosti v oboru 
správy nemovitostí a asset managementu ve 
střední a východní Evropě, zejména v sektoru 
kanceláří a nákupních center. 

Barbora Habětínková
Příchod 
do ShipMonku

Logistická společnost ShipMonk 
začíná intenzivněji rozvíjet a budo-

vat své research and development centrum v 
Praze. Právě na tomto úkolu se bude podílet i 
její nová posila, Barbora Habětínková, která do 
ShipMonku přestoupila z Rohlik.cz. Její hlavní 
zodpovědností bude zastřešení veškeré HR 
agendy v pozici HR manažerky. „Přišla jsem do 
ShipMonku v tom nejhektičtějším období, které 
tento sektor může zažívat. Navyšujeme kapaci-
ty, abychom mohli vyhovět extrémní poptávce, 
která se drží od konce roku, a udrželi tempo i 
nadále. Americký peak má po technologické 
stránce na starosti právě R&D tým zde v Praze 
a mým hlavním úkolem v současnosti je, aby 
měl ShipMonk dostatek zkušených develope-
rů, kteří nám pomohou toto intenzivní období 
překonat a následně rozvíjet fi rmu dál,“ říká 
Barbora Habětínková. 
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Anabela Pires,
Thomas Vogel
Povýšení v DHL Freight
Společnost DHL Freight oznámila 
změny ve vedení společnosti, kte-
ré jsou platné od 1. ledna 2021. 
Anabela Pires převzala jako CEO 
regiony Central Eastern, Southern 
Europe & Americas, Middle East, 
Africa (CESE & AMEA) a Thomas 
Vogel byl jmenován novým CEO 

DHL Freight pro region Německo, Rakousko 
a Švýcarsko. Anabela Pires se zároveň stala 
novou členkou představenstva DHL Freight, 
kde již delší dobu fi guruje Thomas Vogel, dosud 
v pozici COO. Oba manažeři jsou přímo podříze-
ni Uwe Brinksovi, CEO DHL Freight.

Tomislav Plzenský
Příchod 
do Marimexu
Novým ředitelem provozu a logis-
tiky společnosti Marimex CZ je 
Tomislav Plzenský, který donedáv-

na zastával pozici provozního ředitele Košík.cz. 
V předchozích letech řídil logistiku ve společ-
nostech Pietro Filipi a Kara. Od roku 2016 vedl 
logistiku ve společnosti Bonami, kde měl mj. na 
starosti přechod od tehdejšího poskytovatele 
skladových služeb k vlastní logistice. Mezi lety 
2003 a 2016 působil jako ředitel logistiky spo-
lečnosti Auto Kelly. Byl odpovědný za centrální 
sklady v České republice, na Slovensku a v Bul-
harsku a řídil více než 400 zaměstnanců logis-
tiky. Mezi lety 1999 a 2002 pracoval na logis-
tických pozicích ve společnostech A1 Transport 
and Logistic, Hopi CZ a Český Telecom. Tomi-
slav Plzenský vystudoval management dopravy 
a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT. 
Patří mezi zakládající členy Klubu logistických 
manažerů. 
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vedoucího pobočky. Kariéru v logistice dále 
rozvíjela jako manager dopravní společnosti 
Unitrans Bohemia, kde měla na starosti strate-
gické vedení společnosti a řízení téměř stovky 
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ních příležitostí a strategický rozvoj obchodu 
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pracovník technické podpory Acronis, v roce
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rových řešení Acronis, jež zastával do konce 
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Off line/Online news

V České republice roste zájem o průmyslové prosto-
ry, výrobní haly a logistická centra. Hrubá poptáv-
ka během čtvrtého čtvrtletí 2020 vzrostla o 23 % 
oproti třetímu kvartálu roku 2020 na 409 082 m2. 
Situace je nejvíce patrná v okolí Prahy a Brna 
a ovlivňuje růst cen nájemného. „Růst poptávky 
po průmyslových nemovitostech souvisí především 
s expanzí stávajících klientů. Společnosti si uvědo-
mují kvalitu svých lokalit a snaží se zajistit prostor 
pro rozvoj na další roky dopředu,“ říká Jakub Holec, 
CEO společnosti 108 Agency. S nájmy rostou i ceny 
pozemků pro průmyslovou výstavbu. Podle Jakuba 
Holce v některých lokalitách v Praze dosahují na 
hranici 200 eur za m2. O dynamickém dění v deve-
lopmentu svědčí také změny vlastníků nemovitost-
ních portfolií. Například investiční a nemovitostní 
skupina Arete podepsala nedávno se společností 
Cromwell European REIT kupní smlouvu na prodej 

celkového portfolia podfondu Arete Invest CEE II za 
přibližně tři miliardy korun při yieldu 6‚7 % na bázi 
čistého provozního výnosu.

Scházejí vám skladovací 
prostory?

Krátce:
VCHD Cargo rostlo
Společnost VCHD Cargo zveřejnila hospodář-
ské výsledky za rok 2020. Firma realizovala 
tržby ve výši 777 milionů korun, což zname-
ná navýšení o 6‚5 procenta. Během prvních 
tří měsíců lockdownu společnost přišla o při-
bližně 50 milionů korun v tržbách. Petr Kozel, 
předseda představenstva VCHD Cargo, říká: 
„Výsledky odrážejí dvě skutečnosti – propad 
v důsledku globální pandemie, a to zejmé-
na na českém trhu v období březen–duben 
2020, a významné oživení v podzimních 
měsících a koncem roku. A pak také to, že 
jsme v roce 2020 sbírali ovoce našich ob-
chodních aktivit nastartovaných v Německu 
v roce 2019.“

Vysoká obsazenost 
u Prologisu
Společnost Prologis informovala o svých loň-
ských aktivitách. Celkové portfolio ve střední 
Evropě (Polsko, Česko, Slovensko, Maďar-
sku) čítá 4‚2 milionu m2, z toho v ČR 1‚27 
milionu m2. Celková obsazenost vloni činila 
94‚5 %. V roce 2020 fi rma zahájila výstav-
bu čtyř budov o celkové ploše 115 000 m2. 
Dále byla dokončena výstavba sedmi budov 
o rozloze 180 000 m2 včetně jedné budovy 
na českém trhu (21 000 m2).

SSI Technologies 
rozšířilo výrobu

Skupina VGP předala společnosti SSI Techno-
logies skladové a výrobní prostory, které byly 
realizovány na základě potřeb společnosti na 
rozšíření současného výrobního závodu ve 
VGP Parku Ústí nad Labem, obci Přestanov. 
Společnost SSI Technologies zde má v proná-
jmu výrobní halu o velikosti 6080 m2, kterou 
v prosinci 2020 rozšířila o dalších 4800 m2. 
Firma se zaměřuje na výrobu ultrazvukových 
senzorů pro automobilový průmysl a své vý-
robky dodává do celého světa. Závod zaměst-
nává zhruba 350 lidí, s expanzí výrobních 
prostor zde najde uplatnění dalších 150–200 
zaměstnanců, zejména na pozicích ve výrobě, 
kvalitě a inženýringu.

Podrobnosti na www.vchd.cz.

Podrobnosti na webu 
www.prologisce.eu.

Podrobnosti 
na www.vgpparks.eu.

Tomáš Míček
ředitel pro ČR
P3

Během pandemie se naplno ukázalo, nakolik je sektor 
průmyslových nemovitostí pro fungování společnosti 
důležitý.

Chcete vědět více?
www.linde-mh.cz/wbb
 
Tel.: 731 660 107
E-Mail: reseni@linde-mh.cz

AGV-WAREHOUSE BUILDING BLOCKS
3 x standardizovaná řešení nasazení robotických vozíků pro váš sklad

→ Obsluha pásových dopravníků robotickými vozíky
→ Přeprava palet mezi úložnými místy
→ Zásobování výrobních linek robotickými vozíky

30 let na českém trhu

FOTO: CTP

Zájem o průmyslové 
prostory nepolevuje

Ocenění pro EDI projekt 
Henkelu a Lidlu

My v Henkelu díky EDI rychleji zpracujeme objednávky 
a nedochází k záměně zboží, což je výhodou pro zákaz-
nický servis. V Lidlu zase díky EDI fakturám nemusí 
doklady ručně přepisovat – faktura se jim automaticky 
načte a propíše do podnikového systému.

Eva Malíková
EDI/ECR project manager, Henkel

Desátý ročník soutěže portálu EDIZone.cz za pro-
jekt roku v oblasti elektronizace obchodních a logi-
stických procesů vyhrál projekt fi rmy Henkel, která 
zapojila do elektronické výměny dokladů řetězec 
Lidl, a díky tomu teď téměř 100 % svých dokladů 
vyřizuje elektronicky. Bodovala také Parfumerie 
Douglas, která zavedla automatizaci nákupního 
procesu, a společnost Smart Comp., která zpra-

covává přijaté doklady pomocí umělé inteligence. 
V letošním ročníku tak bodovaly především projek-
ty velkých společností, které automatizovaly komu-
nikaci s obchodními partnery. Podobné projekty se 
v roce 2020 kvůli pandemii staly klíčovými napříč 
obory. „Automatizace výměny dokladů šetří ná-
klady, umožňuje rychleji odbavovat více zakázek 
a omezuje papírové doklady, což mimo jiné umož-
ňuje poslat zaměstnance na home offi ce. Firmy, 
které tyto systémy používají, měly velkou výhodu 
už při prvním březnovém lockdownu,” vysvětluje 
Ladislav Chovítek z redakce EDIZone.cz.

FOTO: archiv
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Jaký bude rok 2021 podle vás?

Aktuality a komentáře zpracoval: Stanislav D. Břeň Anketu připravil: David Čapek

Krátce:
Nová zakázka 
pro M2C
Nová forma spolupráce vznikla koncem 
roku 2020 mezi M2C a CPI Property Group. 
M2C bude nově spravovat facility man-
agement, který si pro většinu nemovitostí 
skupina CPIPG doposud zajišťovala sama. 
Došlo k rozdělení obchodní společnosti CPI 
Property a Facility k prodeji divize facility 
managementu. Ten bude nově zastřešen 
společností Mark2 Corporation, M2C FM, 
kde mají vlastnické podíly jak skupina CPI 
Property Group, tak M2C. „Formu outsour-
cingu služeb facility managementu volí 
fi rmy především z důvodu zdokonalení se 
v oblasti své hlavní činnosti. Pro outsour-
cing hovoří často také možnost ušetřit fi -
nanční náklady, vyšší fl exibilita či přenos 
části rizik na jiný subjekt,“ dodává Matěj 
Bárta, spolumajitel M2C.

Podrobnosti na webu 
www.m2c.eu.

Jakub Holec
CEO
108 Agency

V roce 2021 očekávám další zrychlení digitalizace 
maloobchodu a pokračující růst e-commerce a návaz-
ných služeb. Dojde k rozšiřování sítě balíkových 
přepravců a nově také společností, které poskytují 
komplexní outsourcing logistiky e-shopů, takzvaný 
fulfi llment. Stejně tak čekám změny v automotive 
segmentu, který ve své novodobé historii prochází 
významným přerodem. Nástup elektromobility, kde 
jsou výroba a další vývoj motoru podstatně jednodušší, 
umožní rozvoj celého odvětví a přinese i výzvy pro logi-
stický řetězec.

Už v přechozích letech bylo možné vidět zvýšený zájem 
fi rem o zefektivňovaní skladových prostor a automati-
zaci. I díky tomu, že stále nedošlo k narovnání pracov-
ního trhu v České republice, počítám s tím, že fi rem, 
které budou mít zájem nějakým způsobem řešit auto-
matizaci, bude i v roce 2021 přibývat.

Tomáš Hnízdil
obchodní ředitel, Still ČR

Tom Bianculli
chief technology offi cer
Zebra Technologies

Zásadní je, a i nadále bude, schopnost integrovat nová 
technologická řešení pro udržení provozu a ziskovosti 
a také optimalizaci pracovních toků s cílem zvlád-
nout opakované špičky v poptávce a narušení doda-
vatelského řetězce. Pandemie urychlila trendy, které 
probíhaly již předtím, jako jsou elektronické obcho-
dování, automatizace a optimalizace dodavatelského 
řetězce. Příklady toho jsou nákup online s vyzvednutím 
v obchodě, expedice z obchodu a mikrofulfi llment. To, 
že jsme tyto příležitosti dokázali uchopit, je dáno tech-
nologickým pokrokem, který zahrnuje internet věcí, 
cloud computing a dynamické inteligentní plánování.

Chcete vědět více?
www.linde-mh.cz/wbb
 
Tel.: 731 660 107
E-Mail: reseni@linde-mh.cz

AGV-WAREHOUSE BUILDING BLOCKS
3 x standardizovaná řešení nasazení robotických vozíků pro váš sklad

→ Obsluha pásových dopravníků robotickými vozíky
→ Přeprava palet mezi úložnými místy
→ Zásobování výrobních linek robotickými vozíky

30 let na českém trhu

INZERCE

Automatizace v kurzu
Pandemie koronaviru má výrazné dopady do všech 
sfér hospodářského života. Ovlivňuje obchod, služ-
by, průmysl, zdravotnictví a také logistiku. Spolek 
SKLAD zjišťoval mezi svými respondenty, jaká mají 
očekávání pro rok 2021. Kromě zvýšené poptávky 
po automatizaci v logistice vidí jako nepostradatel-
nou rovněž pokračující digitalizaci.

Off line/Online news

V České republice roste zájem o průmyslové prosto-
ry, výrobní haly a logistická centra. Hrubá poptáv-
ka během čtvrtého čtvrtletí 2020 vzrostla o 23 % 
oproti třetímu kvartálu roku 2020 na 409 082 m2. 
Situace je nejvíce patrná v okolí Prahy a Brna 
a ovlivňuje růst cen nájemného. „Růst poptávky 
po průmyslových nemovitostech souvisí především 
s expanzí stávajících klientů. Společnosti si uvědo-
mují kvalitu svých lokalit a snaží se zajistit prostor 
pro rozvoj na další roky dopředu,“ říká Jakub Holec, 
CEO společnosti 108 Agency. S nájmy rostou i ceny 
pozemků pro průmyslovou výstavbu. Podle Jakuba 
Holce v některých lokalitách v Praze dosahují na 
hranici 200 eur za m2. O dynamickém dění v deve-
lopmentu svědčí také změny vlastníků nemovitost-
ních portfolií. Například investiční a nemovitostní 
skupina Arete podepsala nedávno se společností 
Cromwell European REIT kupní smlouvu na prodej 

celkového portfolia podfondu Arete Invest CEE II za 
přibližně tři miliardy korun při yieldu 6‚7 % na bázi 
čistého provozního výnosu.

Scházejí vám skladovací 
prostory?

Krátce:
VCHD Cargo rostlo
Společnost VCHD Cargo zveřejnila hospodář-
ské výsledky za rok 2020. Firma realizovala 
tržby ve výši 777 milionů korun, což zname-
ná navýšení o 6‚5 procenta. Během prvních 
tří měsíců lockdownu společnost přišla o při-
bližně 50 milionů korun v tržbách. Petr Kozel, 
předseda představenstva VCHD Cargo, říká: 
„Výsledky odrážejí dvě skutečnosti – propad 
v důsledku globální pandemie, a to zejmé-
na na českém trhu v období březen–duben 
2020, a významné oživení v podzimních 
měsících a koncem roku. A pak také to, že 
jsme v roce 2020 sbírali ovoce našich ob-
chodních aktivit nastartovaných v Německu 
v roce 2019.“

Vysoká obsazenost 
u Prologisu
Společnost Prologis informovala o svých loň-
ských aktivitách. Celkové portfolio ve střední 
Evropě (Polsko, Česko, Slovensko, Maďar-
sku) čítá 4‚2 milionu m2, z toho v ČR 1‚27 
milionu m2. Celková obsazenost vloni činila 
94‚5 %. V roce 2020 fi rma zahájila výstav-
bu čtyř budov o celkové ploše 115 000 m2. 
Dále byla dokončena výstavba sedmi budov 
o rozloze 180 000 m2 včetně jedné budovy 
na českém trhu (21 000 m2).

SSI Technologies 
rozšířilo výrobu

Skupina VGP předala společnosti SSI Techno-
logies skladové a výrobní prostory, které byly 
realizovány na základě potřeb společnosti na 
rozšíření současného výrobního závodu ve 
VGP Parku Ústí nad Labem, obci Přestanov. 
Společnost SSI Technologies zde má v proná-
jmu výrobní halu o velikosti 6080 m2, kterou 
v prosinci 2020 rozšířila o dalších 4800 m2. 
Firma se zaměřuje na výrobu ultrazvukových 
senzorů pro automobilový průmysl a své vý-
robky dodává do celého světa. Závod zaměst-
nává zhruba 350 lidí, s expanzí výrobních 
prostor zde najde uplatnění dalších 150–200 
zaměstnanců, zejména na pozicích ve výrobě, 
kvalitě a inženýringu.

Podrobnosti na www.vchd.cz.

Podrobnosti na webu 
www.prologisce.eu.

Podrobnosti 
na www.vgpparks.eu.

Tomáš Míček
ředitel pro ČR
P3

Během pandemie se naplno ukázalo, nakolik je sektor 
průmyslových nemovitostí pro fungování společnosti 
důležitý.

Chcete vědět více?
www.linde-mh.cz/wbb
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→ Přeprava palet mezi úložnými místy
→ Zásobování výrobních linek robotickými vozíky
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Zájem o průmyslové 
prostory nepolevuje

Ocenění pro EDI projekt 
Henkelu a Lidlu

My v Henkelu díky EDI rychleji zpracujeme objednávky 
a nedochází k záměně zboží, což je výhodou pro zákaz-
nický servis. V Lidlu zase díky EDI fakturám nemusí 
doklady ručně přepisovat – faktura se jim automaticky 
načte a propíše do podnikového systému.

Eva Malíková
EDI/ECR project manager, Henkel

Desátý ročník soutěže portálu EDIZone.cz za pro-
jekt roku v oblasti elektronizace obchodních a logi-
stických procesů vyhrál projekt fi rmy Henkel, která 
zapojila do elektronické výměny dokladů řetězec 
Lidl, a díky tomu teď téměř 100 % svých dokladů 
vyřizuje elektronicky. Bodovala také Parfumerie 
Douglas, která zavedla automatizaci nákupního 
procesu, a společnost Smart Comp., která zpra-

covává přijaté doklady pomocí umělé inteligence. 
V letošním ročníku tak bodovaly především projek-
ty velkých společností, které automatizovaly komu-
nikaci s obchodními partnery. Podobné projekty se 
v roce 2020 kvůli pandemii staly klíčovými napříč 
obory. „Automatizace výměny dokladů šetří ná-
klady, umožňuje rychleji odbavovat více zakázek 
a omezuje papírové doklady, což mimo jiné umož-
ňuje poslat zaměstnance na home offi ce. Firmy, 
které tyto systémy používají, měly velkou výhodu 
už při prvním březnovém lockdownu,” vysvětluje 
Ladislav Chovítek z redakce EDIZone.cz.

FOTO: archiv
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Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Uplynulý rok proběhl ve znamení pandemie co-
vid-19, která měla závažné dopady i na ekonomi-
ku. Letošní rok prozatím vypadá podobně. Je zde 
sice „světlo na konci tunelu“ v podobě vakcíny, 
leč její nedostatek a nepromyšlená vládní stra-
tegie očkování v ČR brání přehnanému optimis-
mu. Hospodářské dopady koronakrize můžeme 
označit jako „selektivní“ – jsou zde obory i celé 
skupiny občanů (pracovníků), jichž se situace 
zásadně ekonomicky nedotýká, pro určitá od-
větví dokonce přináší nové ohromující příležitosti 
(příkladem může být e-commerce). Na některé 
jiné segmenty, jako je například gastronomie či 
cestovní ruch, má však koronavirová pandemie 

– respektive veškerá s ní související opatření 
a omezení – devastující účinek.

Co přinese rok 2021 v oboru logistiky? Jak se 
zdá podle výsledků ankety publikované na webo-
vém portálu Systémů Logistiky, převažují naděj-
ná očekávání. Více než polovina respondentů, 
konkrétně 53 procent, předpokládá, že letošek 
bude pro obor lepší než rok loňský. Dvě pětiny 
odpovídajících, tj. 40 procent, očekávají, že tento 
a minulý rok budou zhruba stejné. Jen necelá 
desetina, a to sedm procent, se domnívá, že rok 
2021 bude horší než ten předchozí.

Petr Rožek
výkonný ředitel
Svaz spedice a logistiky ČR

Rok 2020 nebyl z pohledu dopravní logistiky vůbec 
jednoduchým rokem. Vývoj připomínal jízdu na hor-
ské dráze, zpestřenou navíc nedostatečným osvět-
lením a vadnými brzdami. Nejprve se zhroutil obor 
letecké přepravy, aby se ukázalo, jak kriticky silná 
je propojenost přepravy pasažérů a carga. Poté se 
rozkolísala námořní přeprava na vlnách výpadků 
v poptávce a následné hysterii přepravců hladových 
po chybějícím zboží. Silniční doprava „bojovala“ se 
státními molochy, kde náhlý posun v náladě úředníka 
vytvořil zátarasy na hranicích a nebezpečné výpadky 
v zásobování. Železniční doprava, vzývaná coby uni-
verzální řešení v budoucnosti, narazila na kapacitní 
problémy a ukázalo se, že bez (nových) kolejí to asi 
nepůjde. Takže nový rok 2021 může být jen lepším, 
i když většinu uvedených problémů se asi zcela vyře-
šit nepodaří – ale Corona Year 2020 nám alespoň 
otevřel oči.

Bude rok 2021 z hlediska oboru logistiky 
lepší, nebo horší než rok 2020?

Anketa:

Štěpán Křeček
hlavní ekonom
BH Securities

Na začátku roku 2020 jsme o koronaviru nevěděli 
v podstatě nic. Existovala proto celá řada scénářů 
budoucího vývoje a některé byly zcela extrémní. Jen 
s malou mírou nadsázky mohu říct, že podle některých 
scénářů jsme všichni již měli být mrtví. Podle jiných se 
zas mělo jednat o problém na několik málo měsíců, 
který měl být svými dopady souměřitelný s každo-
ročními chřipkovými epidemiemi. Jak už to tak bývá, 
realita nám ukázala, že ani jeden z extrémů nebyl 
pravdivý. Nejvíce zarážející bylo, jak rychle jednotlivé 
státy uzavřely své hranice a doslova se vykašlaly na 
své mezinárodní závazky. Pro logistiku to byla velká 
rána, která jasně ukázala, jak je naše země závislá 
na zahraničním obchodě. Byl to zkrátka rok plný para-
doxů a nedovedu si představit, že by rok 2021 mohl 
být horší. Snad jen kdybychom zavedli povinné kvóty 
na potraviny, které již prošly Poslaneckou sněmovnou, 
a ostatní země nám to oplatily kvótami na náš export.

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz
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Off line/Online news

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Uplynulý rok proběhl ve znamení pandemie co-
vid-19, která měla závažné dopady i na ekonomi-
ku. Letošní rok prozatím vypadá podobně. Je zde 
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leč její nedostatek a nepromyšlená vládní stra-
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– respektive veškerá s ní související opatření 
a omezení – devastující účinek.

Co přinese rok 2021 v oboru logistiky? Jak se 
zdá podle výsledků ankety publikované na webo-
vém portálu Systémů Logistiky, převažují naděj-
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Petr Rožek
výkonný ředitel
Svaz spedice a logistiky ČR
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šit nepodaří – ale Corona Year 2020 nám alespoň 
otevřel oči.

Bude rok 2021 z hlediska oboru logistiky 
lepší, nebo horší než rok 2020?

Anketa:

Štěpán Křeček
hlavní ekonom
BH Securities
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Novinky

LEPŠÍ OPTIMALIZACE 
PŘEPRAVNÍCH TRAS

NOVÝ OPTIMALIZAČNÍ ALGORITMUS

MÉNĚ ZÁSAHŮ DISPEČERŮ

P L Á N O V Á N Í  D O P R A V Y : Software Plantour k plánování dopravy je v ČR a SR vy -
užíván dvěma stovkami společností. Verze Plantour 2021 
byla vylepšena a doplněna o nové funkce. Software má 
přehlednější design, nové ikony a barevné zpracování 
s důrazem na zjednodušení akcí typických pro práci pláno-
vacích dispečerů. Plantour využívá nový optimalizační algo-
ritmus Pass Optimization Service. Kompletní modernizací 
prošly také mapové podklady. Díky zdokonalenému pro-
počtu tras odpadá potřeba výraznějších zásahů ze strany 
dispečera. Kompletně modernizovaný systém optimalizace 
dep byl doplněn o zohlednění frekvencí rozvozů. Plantour je 
plně optimalizován pro využívání v cloudu a mnoha technic-
kých vylepšení doznalo jádro celého systému.

Více na www.digitech.cz

OCHRANA REGÁLŮ, 
OPTIMALIZACE TRAS, 3D MAPOVÁNÍ
Přinášíme zajímavé produktové novinky, tentokrát v kategoriích plánování dopravy, bezpečnosti manipulace a IT. 
Náměty do této rubriky můžete zasílat na systemylogistiky@atozgroup.cz.  

Novinky zpracoval Stanislav D. Břeň

3D MAPOVÁNÍ 
PŘEDMĚTŮ

ODOLNÝ VŮČI PÁDU

OVLÁDÁNÍ S RUKAVICEMI

I N F O R M A Č N Í  T E C H N O L O G I E : Společnost Panasonic prezentuje Toughbook M1 Real-
Sense. Jedná se o 7" tablet navržený ideálně pro po -
užití v dodavatelském řetězci. Jeho kamera používající 
umělou inteligenci RealSense s technologií 3D mapování 
umožňuje uživateli provádět přesná měření z bezpečné 
vzdále nosti. Optimalizace rozložení skladu, organizace 
zásilek a výpočet rozměrů nákladu se tak stává jedno-
dušším úkolem. Tablet je odolný vůči pádu z až 1,8 metru, 
vodě a prachu. Obrazovka je viditelná ve slunečním 
světle a dotyková obrazovka vhodná pro ovládání v ruka-
vici. Firma dále nabízí Toughbook M1, řešení termálního 
zobrazování, které umožňuje uživatelům zaznamenávat, 
analyzovat a dokumentovat teplotu povrchů z dálky.

Více informací na www.panasonic.com

SENZORY PRO 
OCHRANU REGÁLŮ

SENZOR PRACUJE V UMĚLÉM I DENNÍM 
A SLUNEČNÍM SVĚTLE

AKTIVACE PŘI RYCHLOSTI NIŽŠÍ NEŽ 5 KM/H

B E Z P E Č N O S T  M A N I P U L A C E : Pro retraky Linde jsou nyní k dispozici nové inovativní prvky, 
které slouží ke zvýšení bezpečnosti ve skladech i lepší 
ochraně jejich zařízení. Jedná se zejména o Rack Protec-
tion Sensor (RPS), který sleduje případné nebezpečné 
přiblížení ke konstrukci regálů. RPS má dvě speciální čidla, 
která jsou instalována nad podpůrnými rameny v ochran-
ném krytu a sledují předměty před nimi. Pokud identifi kují 
překážku, asistenční systém vozík zpomalí tak, aby nedošlo 
k poškození regálu, případně manipulovaného zboží. Asis-
tenční systém RPS je k dispozici jako volitelná výbava pro 
modely retraků řady Linde R14 – R25 s nosností od 1,4 do 
2,5 tuny. Brzy bude k dispozici i jako dodatečná výbava 
pro existující fl otily. Další z novinek je multifunkční joystick, 
s nímž mohou řidiči lépe ovládat pojezd, řízení a zdvih.

Více na www.linde-mh.cz



Logistika v síti

Přelom roku byl příležitostí k bilancování, ale také představení smělých plánů. To se 
odrazilo i na obsahu příspěvků, které redakce SL publikovala na sociálních sítích. 
A museli jsme se také pochlubit s rostoucím počtem uživatelů na profesní sociální 
síti LinkedIn. Pokud nás chcete sledovat v digitálním prostředí, nabízíme denní zpra-
vodajství z logistiky na systemylogistiky.cz, inovace a případové studie hledejte na 
projektlogin.com, novinky a zajímavé odkazy na Facebooku, LinkedInu a Twitteru 
a týdně si nechte posílat SL news s výběrem toho nejzajímavějšího.

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

21 LE
T

žijeme logistikou

t é m ě ř  3 0 0 0  s l e d u j í c í c h  n a  L i n k e d I n u

Zjistěte víc:
V příspěvku na LinkedInu Systémů Logistiky 
z 08/02
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

Zjistěte víc:
V příspěvku na webu SL z 01/02
link: www.systemylogistiky.cz

Jednou týdně výběr novinek 
z logistiky
Zdarma do vaší e-mailové 
schránky.
link: www.atozregistrace.cz/slnews

STÁHNĚTE SI E-BOOK ZADARMO

Zamezte chybám při expedici 
zboží a organizujte činnosti 
ve skladu s přehledem díky 
adresaci

E-BOOK
JAK ZNAČIT REGÁLY 
A PŘIHRÁDKY VE 
SKLADU?

www.lokiawms.com
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Zjistěte víc:
V příspěvku na Facebooku Systémů Logistiky 
z 01/02
link: fb.com/systemylogistiky

Zjistěte víc:
V příspěvku na Twitteru Systémů Logistiky 
ze 04/02
link: twitter.com/syslogistiky

DISKUTUJTE, 
SDÍLEJTE, 

INSPIRUJTE!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

INZERCE

STÁHNĚTE SI E-BOOK ZADARMO

Zamezte chybám při expedici 
zboží a organizujte činnosti 
ve skladu s přehledem díky 
adresaci

E-BOOK
JAK ZNAČIT REGÁLY 
A PŘIHRÁDKY VE 
SKLADU?

www.lokiawms.com
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O AUTOMOTIVE S TOMÁŠEM 
ZVĚŘINOU, MAGNA BOHEMIA
Magna Bohemia dodává především nárazníky, 
spoilery, plastové páté dveře nebo blatníky. 
Mezi zákazníky patří značky Škoda, BMW, Audi, 
VW nebo Mercedes. „Vše je teď velmi turbulentní. 
Kdo dokáže rychle vyhodnotit situaci a zareago-
vat, je vítěz,“ říká Tomáš Zvěřina, vedoucí logis-
tiky společnosti Magna Bohemia Liberec.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

O AUTOMOTIVE S TOMÁŠEM 
ZVĚŘINOU, MAGNA BOHEMIA
Magna Bohemia dodává především nárazníky, 
spoilery, plastové páté dveře nebo blatníky. 
Mezi zákazníky patří značky Škoda, BMW, Audi, 
VW nebo Mercedes. „Vše je teď velmi turbulentní. 
Kdo dokáže rychle vyhodnotit situaci a zareago-
vat, je vítěz,“ říká Tomáš Zvěřina, vedoucí logis-
tiky společnosti Magna Bohemia Liberec.

tuací, následně dochází k problémům s organizací 
výroby a k nestabilitě dodávek. Proto neustále vy-
hodnocujeme stav u dodavatele vůči požadavkům 
zákazníka, fl exibilně reagujeme a koordinujeme 
velké množství činností. U dodavatelů oceňujeme 
otevřenou a transparentní diskusi – pak můžeme 
pomoci v řešení, hledat kompromisy.

Plynou z aktuální situace 
nějaká pozitiva?

Jsme překvapení, jak lidé zvládají práci z karantény 
a v rámci home offi ce. Ukazuje se, že je zásadní mít 
stabilní kolektiv a být připraveni umožnit pracovat 
z domova. Samozřejmě potřebujete standardizova-
né systémy. Pokud jsou evidence, odvádění výroby 
a SAP nastaveny správně a čerpáme ze stejných 
zdrojů, eliminuje se počet potřebných schůzek. 
My lím, že na tento model navážeme i v budoucnu. 
Pokud funguje práce z home offi ce, jsem zastán-
cem využívání tohoto někdejšího benefi tu i nadále.

Velká část pracovníků v logistice ale 
na home offi ce přejít nemůže. Jaká 
opatření jste přijali přímo v závodě?

Patří k nim měření teploty, vyplňování dotazníků 
před vstupem, rozestupy, rozvolnění počtu lidí 
a přepažení v kancelářích, schůzky pouze v úzkých 
skupinách, možnost home offi ce a stanovení termí-
nů příchodu na základě aplikace Microsoft Teams. 

Mezi závodem v Liberci 
a Mladé Boleslavi používá fi rma 
gigalinery, tedy nákladní vozy 
s délkou přibližně 25 metrů, 
jejichž provoz podléhá zvláštnímu 
schválení. Výhodou těchto 
silničních vlaků je mj. nižší 
spotřeba pohonných hmot na 
jednotku přepraveného nákladu. 

Jak logistiku společnosti Magna 
ovlivnily koronavirové výkyvy 
posledního roku?

Pro logistiku je situace velice těžká, protože vše je 
velmi turbulentní. Ať už se podíváme na začátek 
krize, kdy došlo k zastavení dodávek pro zákazníky 
po celé Evropě, či potom na postupné nabíhání do-
dávek, které bylo často uskutečňováno operativně. 
Bylo nutné neustále reagovat na aktuální změny 
– restart zákazníků, předávání informací našim 
dodavatelům a v rámci závodu potřeba plánovat 
a poskytovat včas informace výrobě. Období, kdy 
zákazníci začali opět vyrábět, bylo signálem k ná-
vratu do relativně normálního života. Tato doba 
však také velice prověřila naši připravenost stejně 
jako ostatní dodavatele v celém řetězci. Celkově 
jde o náročné období, které nás ale zoceluje.

Nákaza koronavirem se nevyhnula 
ani vašemu závodu…

Firma prošla koronavirovou krizí na přelomu červ-
na a července. Prakticky zde dne na den musela 
zůstat doma, v karanténě, většina zaměstnanců 
velice specializovaného pracoviště jedné z našich 
lakoven. Dodávky zákazníkům jsme zachránili jen 
díky obrovskému úsilí všech zaměstnanců včetně 
významné podpory zaměstnanců kancelářských 
profesí. Za to jim patří výrazné poděkování. Ne vždy 
se naši dodavatelé dokážou poprat s podobnou si-

FOTO: Magna Bohemia

Interview

6000 VÝTISKŮ Náročné
období nás

zoceluje



Na kafe se… Svatoplukem Úředníčkem, platform directorem 
společnosti FM Logistic.  Více na www.systemylogistiky.cz.
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týmu a efektivní spolupráce jak na horizontální, 
tak  vertikální úrovni. Jsem přesvědčen, že v Liberci 
jsme výborně fungující tým.

Přispěje současná situace 
k redefi nování celého dodavatelsko-
-odběratelského systému – 
k nastavení větších skladových 
kapacit či kratší vzdálenosti mezi 
dodavateli a zákazníky?

Nejsem zodpovědný za nákup, ale pevně doufám, 
že dodavatelé nominovaní našimi zákazníky nebo 
námi vybraní budou vycházet ze stabilního pro-
středí – v optimálním dosahu, nejlépe v EU, kde 
se nemusíme bát výrazných tržních výkyvů. Teď 
konkrétně vidíme, jaký dopad má situace v Číně 
s ohledem na dopravu a nárůst cen přinášejících 
vícenáklady a zpoždění. Například kontejnery dnes 
objednáváme s dvou- až tříměsíčním předstihem. 
V automotive je přitom potřeba hledat dodavatele, 
kteří dokáží v krátké době reagovat na náhlé změny.

Můžete přiblížit zajímavé projekty, 
které jste v intralogistice realizovali 
v posledních dvou letech?

Chlubíme se automatickým skladem lakovaných 
dílů, který má 5088 buněk a čtyři automatické za-
kladače. Funguje formou automatického dodávání 
krytů nárazníků nebo prahů do montáže pro zákaz-

Současně závodní lékař provádí testy na covid-19. 
U logistiky řešíme zejména vstup do závodu, a to 
formou kontroly řidičů, zda mohou být covid pozi-
tivní, a omezením kontaktu s řidiči například pře-
dáváním dokumentů přes 
okénko. Dezinfekcí ošetřu-
jeme manipulační techniku 
a rozdělili jsme pracovní 
týmy. Co se týká opatření, 
jsme poměrně přísní, opat-
ření nerozvolňujeme podle 
aktuální situace v kontextu 
s vládními nařízeními. Spus-
tili jsme kampaň, kde apelu-
jeme na zaměstnance.

Jaké změny, které se odehrály, podle 
vás natrvalo poznamenají automotive?

Výroba bude ještě operativnější. Budou se zrychlo-
vat požadavky zákazníků na změny, náběhy nových 
projektů, budeme muset reagovat ještě pružněji 
na požadavky cílových klientů. Nastane trend vyšší 
diverzifi kace. Automobilky bojují o cílové zákazní-
ky, tím pádem bude docházet k dalšímu nárůstu 
variant jednotlivých dílů. Určitě bude hrát velice 
důležitou roli zkušenost personálu, soudržnost 

Skladník na home office?
Automatic Storage 
and Retrieval System 
Jungheinrich.

Řešení pro skladování a vychystávání celých palet i drobných dílů.
Přímo od výrobce · Servis 24/7 v ČR.

Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz
+420 313 333 200 · prodej@jungheinrich.cz
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níka BMW. Když obdržíme zafi xovanou odvolávku, 
objednávka odchází do automatického skladu. 
Systém nalezne pozici a nárazník přiveze na výdej-
ní místo. Pomocí vozíku AGV přijíždějí nárazníky na 

montážní linku, kde dochází 
ke kompletaci. Automatický 
sklad chceme implemento-
vat i pro další projekty. Na 
veškeré velké díly nově po-
užíváme technologii RFID 
a dokážeme tímto způsobem 
identifi kovat výrobní a logis-
tické parametry jednotlivých 
dílů a zpřesnit evidenci, čímž 

šetříme náklady. Kombinace automatizace a RFID 
znamenají jistotu a kvalitu dodávek, abychom se 
nemuseli obávat záměn a reklamací od zákazníků.

Máte také robotizované balení 
fi nální produkce?

S expedicí nárazníků BMW jsme přistoupili k ro-
botickému zakládání zkompletovaných nárazní-
ků do takzvaných věží (kovové obaly s rozměry 
1‚92 × 2‚40 × 3‚00 metru), kdy robot automaticky 
vkládá nárazníky na kovových inzertech (nosič dílu) 
bez zásahu lidí a rizika poškození. Přináší to úspo-

ru v přepravních nákladech oproti dříve používa-
ným standardním obalům a zajistí dodávky JIS na 
500km vzdálenost.

Kam se podle vás bude do budoucna 
ubírat automatizace a robotizace 
v logistice?

Logistika je odkázána na návratnost automatiza-
ce – z tohoto pohledu pro nás není vždy přínosná. 
Je nutné velice pečlivě vyhodnocovat jednotlivé 
případy, porovnávat mzdové náklady a investici. 
Obzvlášť v této době. V automotive je návratnost 
složitá i kvůli krátkodobosti projektů. Stále velmi 
pečlivě vyhodnocujeme časové a fi nanční aspek-
ty a podle nich investujeme. S vedením se o tom 
intenzivně bavíme a ve vhodných případech auto-
matizujeme.

A kde tedy vidíte největší potenciál 
pro investice?

Pro mě je přednostně důležité mít detailní infor-
maci o každém jednotlivém dílu. Spíše se tedy ori-
entujeme na evidenci komponent prostřednictvím 
RFID, abychom dokázali přesně trasovat a zazna-
menat, kdy byl díl vyroben, nalakován a  smontován. 

„Pracujeme na 
Behälter Portálu 

Magna, rozšíření RFID 
a vizualizaci výrobně-
-logistických procesů.“

O AUTOMOTIVE S TOMÁŠEM 
ZVĚŘINOU, MAGNA BOHEMIA
Magna Bohemia dodává především nárazníky, 
spoilery, plastové páté dveře nebo blatníky. 
Mezi zákazníky patří značky Škoda, BMW, Audi, 
VW nebo Mercedes. „Vše je teď velmi turbulentní. 
Kdo dokáže rychle vyhodnotit situaci a zareago-
vat, je vítěz,“ říká Tomáš Zvěřina, vedoucí logis-
tiky společnosti Magna Bohemia Liberec.

Interview připravil Stanislav D. Břeň

tuací, následně dochází k problémům s organizací 
výroby a k nestabilitě dodávek. Proto neustále vy-
hodnocujeme stav u dodavatele vůči požadavkům 
zákazníka, fl exibilně reagujeme a koordinujeme 
velké množství činností. U dodavatelů oceňujeme 
otevřenou a transparentní diskusi – pak můžeme 
pomoci v řešení, hledat kompromisy.

Plynou z aktuální situace 
nějaká pozitiva?

Jsme překvapení, jak lidé zvládají práci z karantény 
a v rámci home offi ce. Ukazuje se, že je zásadní mít 
stabilní kolektiv a být připraveni umožnit pracovat 
z domova. Samozřejmě potřebujete standardizova-
né systémy. Pokud jsou evidence, odvádění výroby 
a SAP nastaveny správně a čerpáme ze stejných 
zdrojů, eliminuje se počet potřebných schůzek. 
My lím, že na tento model navážeme i v budoucnu. 
Pokud funguje práce z home offi ce, jsem zastán-
cem využívání tohoto někdejšího benefi tu i nadále.

Velká část pracovníků v logistice ale 
na home offi ce přejít nemůže. Jaká 
opatření jste přijali přímo v závodě?

Patří k nim měření teploty, vyplňování dotazníků 
před vstupem, rozestupy, rozvolnění počtu lidí 
a přepažení v kancelářích, schůzky pouze v úzkých 
skupinách, možnost home offi ce a stanovení termí-
nů příchodu na základě aplikace Microsoft Teams. 

Mezi závodem v Liberci 
a Mladé Boleslavi používá fi rma 
gigalinery, tedy nákladní vozy 
s délkou přibližně 25 metrů, 
jejichž provoz podléhá zvláštnímu 
schválení. Výhodou těchto 
silničních vlaků je mj. nižší 
spotřeba pohonných hmot na 
jednotku přepraveného nákladu. 

Jak logistiku společnosti Magna 
ovlivnily koronavirové výkyvy 
posledního roku?

Pro logistiku je situace velice těžká, protože vše je 
velmi turbulentní. Ať už se podíváme na začátek 
krize, kdy došlo k zastavení dodávek pro zákazníky 
po celé Evropě, či potom na postupné nabíhání do-
dávek, které bylo často uskutečňováno operativně. 
Bylo nutné neustále reagovat na aktuální změny 
– restart zákazníků, předávání informací našim 
dodavatelům a v rámci závodu potřeba plánovat 
a poskytovat včas informace výrobě. Období, kdy 
zákazníci začali opět vyrábět, bylo signálem k ná-
vratu do relativně normálního života. Tato doba 
však také velice prověřila naši připravenost stejně 
jako ostatní dodavatele v celém řetězci. Celkově 
jde o náročné období, které nás ale zoceluje.

Nákaza koronavirem se nevyhnula 
ani vašemu závodu…

Firma prošla koronavirovou krizí na přelomu červ-
na a července. Prakticky zde dne na den musela 
zůstat doma, v karanténě, většina zaměstnanců 
velice specializovaného pracoviště jedné z našich 
lakoven. Dodávky zákazníkům jsme zachránili jen 
díky obrovskému úsilí všech zaměstnanců včetně 
významné podpory zaměstnanců kancelářských 
profesí. Za to jim patří výrazné poděkování. Ne vždy 
se naši dodavatelé dokážou poprat s podobnou si-

FOTO: Magna Bohemia

Interview

6000 VÝTISKŮ Náročné
období nás

zoceluje



Abychom v případě problémů u zákazníka zpětně 
určili příčiny a stanovili opatření pro lepší a levnější 
procesy. Pro rychlejší reakci na změny zároveň cílí-
me na datovou základnu, abychom ji učinili robust-
nější, všude používali warehouse software a pre-
cizní evidenci. Investujeme tedy do nástrojů, které 
mají přesah přes více projektů, jsou dlouhodobými 
řešeními a pomohou nám ve zlepšení evidence.

RFID a systém sledování generuje 
velký objem dat. Pracují s nimi řídicí 
systémy pro potřeby optimalizace 
procesů?

Tak vyprecizovaný systém, aby stroje optimalizova-
ly procesy automaticky na základě odchylek para-
metrů, zatím nemáme. Sběr dat má na starosti IT 
oddělení a oddělení systémové logistiky. Získaná 
data slouží hlavně ke zpřesnění plánování, snížení 
skladových zásob, zefektivnění výroby a odhalová-
ní neshod. Pro příklad: pokud zjistíme u zákazníka, 
že nárazníky lakované v určitý den na konkrétní 
pozici vykazují neshodu, dokážeme identifi kovat 
ostatní potenciálně vadné díly a zajistit, abychom 
je dále nedodávali. Benefi tem je možnost rychlé 
analýzy a defi nování opatření.

Interview: TOMÁŠ ZVĚŘINA

Fotografi e z návštěv provozů na 
cz.linkedin.com/showcase/
systemylogistiky


Dodáváte v rámci JIT, respektive 
JIS. Existuje v tomto systému ještě 
nějaký prostor pro vlastní iniciativu?

K procesu je důležité přistoupit tak, aby byl oprav-
du robustní s maximální možnou mírou otevřenos-
ti v projektové části. Následně prostor pro vlastní 
iniciativu už není velký. Máme různé druhy dávek 
JIS – jak Long-JIS s řídícím časem v řádu dnů, tak 
JIS s řídícím časem přibližně tři hodiny. Tyto proce-
sy jsou jasně defi nované zákazníkem pro široké 
portfolio dodavatelů. Vymýšlet něco jiného je prak-
ticky nemožné. Optimalizovat lze formu reportingu, 
formu sdílení dat se zákazníkem. Být maximálně 
vstřícný a transparentní vůči zákazníkovi, dát zá-
kazníkovi možnost vidět reálně vidět připravenou 
expedici, dát mu jistotu, že to na naší straně fungu-
je. To jsou benefi ty, které zákazník ocení.

Ten náhled do systému mají 
odběratelé přes ERP?

Pokud má zákazník zájem o větší detail z výro-
by například z JIT, poskytujeme informace jinou 
formou výstupu než přímým vstupem do našeho 
systému. Používáme systém SAP; vstup externí-
mu subjektu, zákazníkovi, do našeho prostředí 
neumožňujeme. Pro zákazníka jsou cennější stan-
dardní výstupy různých vizualizačních programů, 
například Power BI.

Kolik objednávek už realizujete v JIS?

Za posledních několik let přešlo velké množství 
zákazníků na dodávky JIS. Prakticky všem našim 
zákazníkům dodáváme nyní tímto způsobem. Zá-
kazníci nechtějí mít velké skladové zásoby, a ne-
chají tak servis na dodavateli. Pro nás jde sice 
o poměrně složitý mechanismus, ale můžeme čer-
pat z dosavadních zkušeností.

Existují další možnosti 
pro zefektivnění?

Ano, například sběr informací. Záleží na tom, kolik 
dokážeme získat dat ze všech operací – od vstřiko-
vání po konečnou montáž – a do jaké míry umíme 
na základě sběru dat procesy optimalizovat. Ať už 
já jako logistik s optimalizací zásob nebo výrobně-
-technický úsek z pohledu opatření, která se vý-
sostně týkají výrobních zařízení.

linek například z důvodů sněhové kalamity. Jsme 
zákazníkovi blíž a dokážeme rychleji reagovat na 
odvolávky.

Z Liberce se dopravují jen korpusy 
nárazníků před kompletací, a mohou 
tedy být v obalu ve větší hustotě. 
Zlevnilo toto řešení dopravu?

Určitě to hrálo významnou roli při rozhodování, 
ale jedná se o dvě odlišné záležitosti. Primární je 
nastavit logistický koncept, který obě strany zvolí 
jako optimální. Zde hrála důležitou roli otevřená 
komunikace s plánováním logistiky Škody Auto. 
Na tento koncept pak je vhodné vyvinout a pořídit 
správný obal. Na dopravu mezi závodem Liberec 
a Mladou Boleslaví nyní používáme gigaliner, jedno 
z inovativních řešení, které jsme implementovali 
jako jedni z prvních.
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Pět let kompletujete nárazníky 
v těsné blízkosti mladoboleslavské 
automobilky. Bude přesouvání výrob 
nebo montáž blíže k zákazníkům 
trendem do budoucna?

Dlouhá léta jsme dodávali nárazníky z Liberce. 
Před pěti lety došlo k dohodě se zástupci ve Škodě 
Auto v Mladé Boleslavi, že z důvo-
du zajištění větší stability dodávek 
budou veškeré JIT montáže náraz-
níků relokovány z Liberce do Mladé 
Boleslavi. To, zda to bude jednou 
trend, záleží na výchozích premi-
sách a řídicím času zákazníka, kte-
rý je v tomto konkrétním případě 
plus minus tři hodiny. Podmínky 
vždy určuje zákazník, a pokud pro 
něj představují tyto dodávky optimální variantu, je 
na nás jako dodavateli optimalizovat procesy na 
základě takové poptávky.

Znamenal přesun do Mladé Boleslavi 
usnadnění práce i pro vaši logistiku, 
nebo jste museli podniknout 
kroky navíc?

Přesun výroby do Mladé Boleslavi vnímám z po-
hledu logistiky velmi pozitivně. Dodávky jsou 
stabilnější bez rizika jejich zastavení montážních 

Pro Magnu pracujete více než 
dvacet let. Kam bude směřovat 
automobilová logistika?

Co se týká naší společnosti, trendy budou určovat 
Evropská unie a trendy elektromobility. Jako do-
davatelé krytů, tedy nárazníků, spoilerů či pátých 
dveří se tomuto segmentu dokážeme přizpůsobit, 

ať bude motor dieselový, benzi-
nový nebo elektrický. Nedostat-
ku práce se tedy nebojíme. Spí-
še jde o to, kolik dílů se bude 
vyrábět než do jakých typů 
vozů. Obor bude ještě rychlej-
ší a problematika složitější. 
Nejlepší bude ten, kdo dokáže 
rychle reagovat na podněty od 
zákazníků.

A jak vidíte návrat do „normálu“ 
po covidu?

Nejsem moc velký optimista v tom, že během to-
hoto roku dojde ke zlepšení. Že se po přeočkování 
vše uklidní, fi rmy začnou vyrábět a lidé nakupovat 
auta ve velkém. Bude potřeba být efektivní, rychlý 
v řízení lidí a zásob.     Kdo dokáže rychle vyhodnotit 
situaci a zareagovat, bude vítěz. Důležité je neza-
stavit se, pokračovat v inovacích a současných 
podmínek využít k novým řešením.

Tomáš Zvěřina v číslech

2015:   Od ledna tohoto roku zastává ve 
společnosti Magna Bohemia Liberec 
pozici vedoucího logistiky, ve které se 
řídí mottem „No measurement, 
no improvement“.

1998:  Nastupuje do společnosti Magna 
a začíná se věnovat logistice. 
V průběhu více než 15 let si vyzkoušel 
logistiku na mnoha pozicích.

„Za posledních 
několik let přešlo 

velké množství 
zákazníků na 
dodávky JIS.“
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Propojuje se podle vás logistika 
s výrobou? A splynou tyto procesy 
do jednoho?

Vůbec ne, naopak si myslím, že dochází ke spe-
cializaci logistických procesů kvůli systémům, které 
se používají. Postupem času se ve všech oborech 
profi lují větší a větší procesní specialisté, logistiku 
nevyjímaje, naopak. A podle mého je proto hranice 
mezi výrobou a logistikou stále jasněji defi nována. 
O to důležitější je nutnost sdílet společná data na 
platformách, které dokážou být uživatelsky jedno-
duché pro co nejširší okruh zaměstnanců.

Nakolik postupující digitalizace 
promění práci lidí v logistice a jaké 
nároky to na ně bude klást?

V logistice stavím tým jako vhodně namíchaný kok-
tejl lidí, kteří si „sednou“ lidsky. Sice se častěji vy-
užívají moderní nástroje RFID, WMS, automatické 
sklady či automatické vozíky, ale je nadále nutné 
vnímat logistický proces jako trojčlenku a moder-
ní nástroje využívat jako podporu. Od specialistů 
na nejrůznější technologie se vždy snažím dostat 
výstupy tak, aby byly jednoduše použitelné v lo-
gistickém provozu. Aby se třeba z automatického 
skladu nestal „strašák“, ale aby to byl v konečném 
důsledku informační výstup, který nám poskytne 
jednoduchou zprávu o stavu skladu s ohledem na 
predikované odvolávky. Do budoucna v logistice 
tedy převládne kombinace specialistů na určité 
technologie a lidí „ošlehaných“ oborem se znalost-
mi, jak rozhodnout, ochotou inovovat a posouvat 
věci kupředu.

Když vezmeme v potaz automatizaci 
a robotizaci, bude člověk mít i nadále 
významnou roli při rozhodování?

Určitě. Můžeme mít sebelepší nástroje, ale v ko-
nečném důsledku je potřeba dělat rozhodnutí na 
základě správných a ověřených informací, zde je 
role člověka nezastupitelná. Posbírat informace 
a předat je managementu v takové podobě, aby 
je měli všichni shodné na základě jedné platformy 
nebo odzrcadlené ve vizualizačních programech. 

Pak přichází role člověka, vedoucího, zda přijmout 
určité opatření. Tato role je nezastupitelná. To za 
nás automat nikdy neudělá.

Připravujete aktuálně nějaké novinky 
nebo rozšíření stávajících logistických 
nástrojů?

Hrdí jsme na LKW Control – systém propojení 
kamer a objednávek dopravy, dopravců. Tento 
systém/aplikace nám umožňuje jasně řídit počet 
LKW pohybujících se v našem závodě, řídit časy 
nakládek či vykládek a v neposlední řadě po sběru 
dat celý proces příjmu a expedice optimalizovat. 
Tento proces jsme už implementovali a dále jej 
vylepšujeme. Opět se nám ukazuje, že data o kaž-
dém zaměstnanci nebo kusu techniky jsou velmi 
důležitá. Pracujeme s časy nakládky a vykládky, vy-
hodnocujeme údaje a dáváme lidem zpětnou vaz-
bu. Momentálně připravujeme takzvaný Behälter 
Portál Magna, tedy obdobu nástroje standardně 
používaného našimi zákazníky. Dále pracujeme 

na vizualizaci výrobně-logistických procesů do jiné 
formy, než ukazuje poměrně složitý SAP. Veškeré 
procesy vstřikovny, lakovny a montáže chceme 
odzrcadlit do uživatelsky přívětivějšího náhledu. 
Nerad bych opomenul projekt zacílený na bezpeč-
nostní systémy související s manipulační technikou 
eliminací nehod s predikcí vyhodnocení rizika stře-
tu s operátory a zaměstnanci.

Ptejte se 
Tomáše Zvěřiny

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky
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4 poznatky Tomáše Zvěřiny o autoprůmyslu po koronakrizi

Vyšší diverzi� kace: 
Automobilky bojují 

o cílové zákazníky a bude 
docházet k nárůstu 

variant jednotlivých dílů.

Ještě operativnější 
výroba: Bude se 

zrychlovat a reagovat 
na jednotlivé požadavky 

zákazníků.

Home of� ce: Nabídněme 
práci z domova jako 

bene� t a zároveň oceňme 
její zvládnutí.

Trendy: Je potřeba sledovat 
inovace a používat je, 

pak budeme efektivnější 
a levnější.

Abychom v případě problémů u zákazníka zpětně 
určili příčiny a stanovili opatření pro lepší a levnější 
procesy. Pro rychlejší reakci na změny zároveň cílí-
me na datovou základnu, abychom ji učinili robust-
nější, všude používali warehouse software a pre-
cizní evidenci. Investujeme tedy do nástrojů, které 
mají přesah přes více projektů, jsou dlouhodobými 
řešeními a pomohou nám ve zlepšení evidence.

RFID a systém sledování generuje 
velký objem dat. Pracují s nimi řídicí 
systémy pro potřeby optimalizace 
procesů?

Tak vyprecizovaný systém, aby stroje optimalizova-
ly procesy automaticky na základě odchylek para-
metrů, zatím nemáme. Sběr dat má na starosti IT 
oddělení a oddělení systémové logistiky. Získaná 
data slouží hlavně ke zpřesnění plánování, snížení 
skladových zásob, zefektivnění výroby a odhalová-
ní neshod. Pro příklad: pokud zjistíme u zákazníka, 
že nárazníky lakované v určitý den na konkrétní 
pozici vykazují neshodu, dokážeme identifi kovat 
ostatní potenciálně vadné díly a zajistit, abychom 
je dále nedodávali. Benefi tem je možnost rychlé 
analýzy a defi nování opatření.

Interview: TOMÁŠ ZVĚŘINA

Fotografi e z návštěv provozů na 
cz.linkedin.com/showcase/
systemylogistiky



Dodáváte v rámci JIT, respektive 
JIS. Existuje v tomto systému ještě 
nějaký prostor pro vlastní iniciativu?

K procesu je důležité přistoupit tak, aby byl oprav-
du robustní s maximální možnou mírou otevřenos-
ti v projektové části. Následně prostor pro vlastní 
iniciativu už není velký. Máme různé druhy dávek 
JIS – jak Long-JIS s řídícím časem v řádu dnů, tak 
JIS s řídícím časem přibližně tři hodiny. Tyto proce-
sy jsou jasně defi nované zákazníkem pro široké 
portfolio dodavatelů. Vymýšlet něco jiného je prak-
ticky nemožné. Optimalizovat lze formu reportingu, 
formu sdílení dat se zákazníkem. Být maximálně 
vstřícný a transparentní vůči zákazníkovi, dát zá-
kazníkovi možnost vidět reálně vidět připravenou 
expedici, dát mu jistotu, že to na naší straně fungu-
je. To jsou benefi ty, které zákazník ocení.

Ten náhled do systému mají 
odběratelé přes ERP?

Pokud má zákazník zájem o větší detail z výro-
by například z JIT, poskytujeme informace jinou 
formou výstupu než přímým vstupem do našeho 
systému. Používáme systém SAP; vstup externí-
mu subjektu, zákazníkovi, do našeho prostředí 
neumožňujeme. Pro zákazníka jsou cennější stan-
dardní výstupy různých vizualizačních programů, 
například Power BI.

Kolik objednávek už realizujete v JIS?

Za posledních několik let přešlo velké množství 
zákazníků na dodávky JIS. Prakticky všem našim 
zákazníkům dodáváme nyní tímto způsobem. Zá-
kazníci nechtějí mít velké skladové zásoby, a ne-
chají tak servis na dodavateli. Pro nás jde sice 
o poměrně složitý mechanismus, ale můžeme čer-
pat z dosavadních zkušeností.

Existují další možnosti 
pro zefektivnění?

Ano, například sběr informací. Záleží na tom, kolik 
dokážeme získat dat ze všech operací – od vstřiko-
vání po konečnou montáž – a do jaké míry umíme 
na základě sběru dat procesy optimalizovat. Ať už 
já jako logistik s optimalizací zásob nebo výrobně-
-technický úsek z pohledu opatření, která se vý-
sostně týkají výrobních zařízení.

linek například z důvodů sněhové kalamity. Jsme 
zákazníkovi blíž a dokážeme rychleji reagovat na 
odvolávky.

Z Liberce se dopravují jen korpusy 
nárazníků před kompletací, a mohou 
tedy být v obalu ve větší hustotě. 
Zlevnilo toto řešení dopravu?

Určitě to hrálo významnou roli při rozhodování, 
ale jedná se o dvě odlišné záležitosti. Primární je 
nastavit logistický koncept, který obě strany zvolí 
jako optimální. Zde hrála důležitou roli otevřená 
komunikace s plánováním logistiky Škody Auto. 
Na tento koncept pak je vhodné vyvinout a pořídit 
správný obal. Na dopravu mezi závodem Liberec 
a Mladou Boleslaví nyní používáme gigaliner, jedno 
z inovativních řešení, které jsme implementovali 
jako jedni z prvních.
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Pět let kompletujete nárazníky 
v těsné blízkosti mladoboleslavské 
automobilky. Bude přesouvání výrob 
nebo montáž blíže k zákazníkům 
trendem do budoucna?

Dlouhá léta jsme dodávali nárazníky z Liberce. 
Před pěti lety došlo k dohodě se zástupci ve Škodě 
Auto v Mladé Boleslavi, že z důvo-
du zajištění větší stability dodávek 
budou veškeré JIT montáže náraz-
níků relokovány z Liberce do Mladé 
Boleslavi. To, zda to bude jednou 
trend, záleží na výchozích premi-
sách a řídicím času zákazníka, kte-
rý je v tomto konkrétním případě 
plus minus tři hodiny. Podmínky 
vždy určuje zákazník, a pokud pro 
něj představují tyto dodávky optimální variantu, je 
na nás jako dodavateli optimalizovat procesy na 
základě takové poptávky.

Znamenal přesun do Mladé Boleslavi 
usnadnění práce i pro vaši logistiku, 
nebo jste museli podniknout 
kroky navíc?

Přesun výroby do Mladé Boleslavi vnímám z po-
hledu logistiky velmi pozitivně. Dodávky jsou 
stabilnější bez rizika jejich zastavení montážních 

Pro Magnu pracujete více než 
dvacet let. Kam bude směřovat 
automobilová logistika?

Co se týká naší společnosti, trendy budou určovat 
Evropská unie a trendy elektromobility. Jako do-
davatelé krytů, tedy nárazníků, spoilerů či pátých 
dveří se tomuto segmentu dokážeme přizpůsobit, 

ať bude motor dieselový, benzi-
nový nebo elektrický. Nedostat-
ku práce se tedy nebojíme. Spí-
še jde o to, kolik dílů se bude 
vyrábět než do jakých typů 
vozů. Obor bude ještě rychlej-
ší a problematika složitější. 
Nejlepší bude ten, kdo dokáže 
rychle reagovat na podněty od 
zákazníků.

A jak vidíte návrat do „normálu“ 
po covidu?

Nejsem moc velký optimista v tom, že během to-
hoto roku dojde ke zlepšení. Že se po přeočkování 
vše uklidní, fi rmy začnou vyrábět a lidé nakupovat 
auta ve velkém. Bude potřeba být efektivní, rychlý 
v řízení lidí a zásob.     Kdo dokáže rychle vyhodnotit 
situaci a zareagovat, bude vítěz. Důležité je neza-
stavit se, pokračovat v inovacích a současných 
podmínek využít k novým řešením.

Tomáš Zvěřina v číslech

2015:   Od ledna tohoto roku zastává ve 
společnosti Magna Bohemia Liberec 
pozici vedoucího logistiky, ve které se 
řídí mottem „No measurement, 
no improvement“.

1998:  Nastupuje do společnosti Magna 
a začíná se věnovat logistice. 
V průběhu více než 15 let si vyzkoušel 
logistiku na mnoha pozicích.

„Za posledních 
několik let přešlo 

velké množství 
zákazníků na 
dodávky JIS.“



Hlavní téma

V
Článek připravil Stanislav D. Břeň

V létě loňského roku zveřejnila společnost Savills 
takzvaný Nearshoring index, který identifi koval 
potenciál výrobního nearshoringu zemí, které se 
nacházejí přímo na hlavních spotřebitelských tr-
zích nebo v jejich těsné blízkosti. Základní kritéria 
pro řazení zemí byly výrobní náklady na pracovní 
sílu, náklady na elektřinu, infrastrukturu a otevře-
nost obchodu. Na vrcholu tohoto indexu se ocitl 
Vietnam, který těží z nízkých nákladů na pracovní 
sílu i elektřinu a z výrobní základny, která se již 
rychle rozšířila. K dalším nízkonákladovým regio-
nálním centrům, která v Asii a Tichomoří vznikají 
jako alternativy k Číně, patří Indonésie (3. místo) 
a Thajsko (7. místo), kde jsou náklady na pracovní 
sílu pod polovičními náklady v Číně.
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žijeme logistikou

KONTAMINUJE COVID GLOBÁLNÍ 
DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE?

„Společnosti 
diverzi� kují své 

dodávky“

EU a další světové ekonomiky začínají klást 
větší důraz na svou strategickou odolnost, 
a lze proto očekávat posilování výrobních 
kapacit ve strategických odvětvích. Vlivem 
první vlny pandemie covid-19 například 
nastaly dosud největší výpadky v globál-
ních výrobních řetězcích. Společnosti jsou 
tak pod tlakem, aby diverzifi kovaly své do-
dávky, aktivovaly rezervy a plánovaly výro-
bu s ohledem na nové podmínky. Zároveň 
lze předpokládat, že v důsledku pandemie 
bude sílit zájem veřejného sektoru, aby 
společnosti část své výrobní kapacity ve 
strategických odvětvích, jako je farmaceu-
tický průmysl, přemístily přímo na trhy, na 
které dodávají své produkty.

LUKÁŠ MARTIN
ředitel sekce mezinárodních vztahů

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Jedním z důsledku covidu je, že zásilky v letadlech se dnes dopravují 
i v místech, která byla ještě před více než rokem plná pasažérů.
FOTO: Emirates SkyCargo

UKRAJINA NEJLEPŠÍ, 
ČESKO V PRVNÍ PĚTCE
V Evropě je největší potenciál pro nearshoring ve 
východní Evropě, a to díky nižším vstupním nákla-
dům a přímému silničnímu a železničnímu spoje-
ní s hlavními západoevropskými spotřebitelskými 
trhy. Ukrajina je nejlépe hodnocenou evropskou 
zemí a je celkově druhá díky velmi nízkým mzdo-
vým nákladům podle evropských norem. Srbsko 
(4. místo) je podle Savills dalším nízkonákladovým 
trhem těžícím ze strategické polohy, která nabízí 
nejjednodušší pozemní dopravu mezi Evropou 
a Malou Asií a dále. Následuje Česká republika 

Jedna z otázek, kterou si v posledních měsících kladou logistici a manažeři dodava-
telských řetězců, souvisí s nearshoringem, reshoringem nebo evropským sourcingem. 
Stručně řečeno se jedná o to, nakolik pandemie a související efekty budou mít vliv na 
dodavatelské řetězce. Zda se budou výroby spíše vracet na starý kontinent, případ-
ně do původních zemí. A zda se budou zjednodušovat dodavatelské řetězce, mnohdy 
komplikované, což vyvolává problémy s plánováním dodávek, růstem cen přepravného 
a v konečném důsledku významně přispívá ke globální změně klimatu.
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Valeo se zavazuje dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, do roku 2030 
již bude na 45 % svého cíle. Více na www.systemylogistiky.cz.

(5. místo) s optimální infrastrukturou, příznivými 
vstupními náklady a zavedenou výrobní ekonomi-
kou pro vývoz.

„Za nearshoringem stojí tři hlavní aspekty,“ říká 
Theodor Pokorný, analytik společnosti Colliers In-
ternational, a dodává: „Vlivem obchodních válek 
a tarifů na zboží je jakýkoliv outsourcing nákladněj-
ší. Pandemie také narušuje dodávky produktů. Je 
nerozumné ukončit výrobu jedné továrny, protože 
pracovníci jiného závodu na jiném kontinentu mo-
hou čelit propuknutí nemoci a špatným podmín-
kám ve zdravotnictví.“ Čína se podle něj stala také 
příliš drahou a outsourcing do této země byl méně 
zajímavý už před obchodními válkami a pandemií. 
Hlavní dodavatelé společnosti Apple podle něj pře-
souvají výroby do Indie. A v Evropě je podle Colliers 
perspektivní střední a východní Evropa. „Důsled-
kem bude menší závislost na námořní přepravě 
a posílení železnice a silnice. Lokality s velkými pří-
stavy už nebudou hlavními branami, kudy proudí 
zboží do Evropy,“ predikuje Theodor Pokorný.

Pokud se podíváme do nedávné historie (2014 až 
2018), nejvíce případů reshoringu v rámci Evro-
py se dělo ve Velké Británii, Itálii a Francii (zdroj: 
Future of Manufacturing in Europe, MPO). Podle 
studie se reshoring týkal především západoevrop-
ských zemí, v poslední době se však rozšířil o se-

verní a východní Evropu včetně Polska. Polovina 
všech identifi kovaných přesměrování proběhla 
z Číny, následovaná Indií, Polskem a Německem. 
Nadešel tedy čas pro návrat výrob do Evropy? A je 
to žádoucí?

PŘÍLIŠ KRÁTKÝ COVID
Podle ministerstva průmyslu a obchodu je zatím 
brzy, aby mohla být dána jednoznačná odpověď na 
otázku vlivu pandemie na globální logistické toky 
a změny ve vztahu k ČR. „Vývoj v dodavatelských 
řetězcích se bude také pravděpodobně lišit podle 
jednotlivých oborů. Statistické údaje mezinárod-
ního obchodu, které máme v tuto 
chvíli k dispozici, trend přesunu 
zatím příliš nepotvrzují,“ říká Mar-
tina Tauberová, náměstkyně mini-
stra průmyslu a obchodu pro Ev-
ropskou unii a zahraniční obchod.

Dopady probíhajících změn glo-
bálního obchodního prostředí sleduje také Svaz 
průmyslu a dopravy ČR. „Zaznamenali jsme spíše 
trendy s negativními dopady na českou a evrop-
skou ekonomiku. Jsou to, mimo jiné, větší pro-
tekcionismus, rostoucí vliv Číny v mezinárodním 
obchodě, změna v obchodních vztazích EU a USA 
a vliv pandemie covid-19,“ říká Lukáš Martin, ře-
ditel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu 
a dopravy ČR.

Profesní organizace dosud nezaznamenaly výraz-
né změny v dodavatelských řetězcích, i když ně-
které fi rmy už v minulosti částečně přenesly svou 
výrobu do Ruska. „Podobně se chovají i někteří 
výrobci, kteří prodávají zboží na území Spojených 
států amerických. Ke změnám může docházet 
i vzhledem k současným sankcím vůči Rusku nebo 
vzhledem ke změnám v obchodních vztazích mezi 
Evropskou unií a USA. Jde ale spíše o snahu loka-
lizovat výrobu a produkci zboží blíž dané oblasti, 
nejedná se o produkci zboží určeného pro celosvě-

tový trh,“ vysvětluje Lukáš Martin. Například čes-
ký výrobce zapalovacích svíček Brisk Tábor takto 
vyrábí senzory pro ruský automobilový průmysl ve 
městě Toljatti v Samarské oblasti. Podobně fi rma 
Brano zakládá nový závod na výrobu automobilo-
vých komponentů v Kstovu v Nižněnovgorodské 
oblasti. Česká zbrojovka Uherský Brod zase ozná-
mila investice v americkém státu Arkansas, kde 
jedná o založení výrobního závodu.

O návratu výrob nesvědčí ani poznatky Sdružení 
pro zahraniční investice. „Určitě se nejedná o trend 
hromadného přesouvání vyvolaný aktuální situací. 
Výrobní fi rmy takto většinou nereagují a rozhodující 
pro ně bývá spíše pracovní síla a infrastruktura,“ 

konstatuje místopředsedkyně 
asociace Marta Šťastná. Řeše-
ním podle ní může být spíše před-
zásobování, což může mít vliv na 
zvýšené požadavky na logistiku 
a sklady. „Obor, ve kterém se však 
přesuny výroby dají předpokládat, 
je farmacie,“ připouští Marta 

Šťastná. Další zkušenost z praxe přidává ředitelka 
automobilové divize DHL Supply Chain Kateřina 
Rázlová: „Zatím nepociťujeme žádné přesuny. Tr-
hem aktuálně hýbe brexit a nedostatek polovodi-
čů. Firmy se přizpůsobí situaci a budou i nadále 
hledat řešení ke snižování nákladů a větší fl exibili-
tě. Je zde však určitá pravděpodobnost rostoucích 
nákladů transportu z Asie, což může společnosti 
přinutit ke změně nákupních strategií.“

VRÁTÍ OČKOVÁNÍ VŠE 
DO STARÝCH KOLEJÍ?
Zatím se tedy zdá, že na opravdu trvalou změnu 
mezinárodních logistických toků je covidová doba 
ještě krátká. Panuje také přesvědčení, že vakcina-
ce situaci trvale vyřeší, a to během pár měsíců. To 
však neznamená, že by koronakrize nepřinášela 
dočasné změny logistických toků. „Například v le-
tecké dopravě chybějí kapacity, a proto dramaticky 
zdražila. Očekávám však, že se s tím trh postupně 
vypořádá. Množství původně osobních letadel se 
rychle přestavuje na cargo varianty, import z Číny 
do Evropy se rychleji přesouvá na železnici,“ ko-
mentuje současnou situaci Petr Jahoda, generální 
ředitel společnosti Sony DADC Czech Republic. Po-
dle něj fi rmy také čelí častějším náhlým výpadkům 
dodávek, které se narychlo řeší letecky – ať šlo 
před rokem o osobní ochranné prostředky, později 
o covidové testy, nově třeba o očkovací materiál, 
stejně tak o výpadky dodávek chipů. Lodní dopra-
va podražila a patrný je také výrazný nedostatek 
kontejnerů. „V silniční a vlakové nákladní dopravě 
nenastal zásadní problém. Na železnici je mnoh-
de situace naopak klidnější – kvůli útlumu osobní 

Přiblížení dodavatelů k místu 
výroby a spotřeby má svůj 
význam nejen z pohledu 
bezpečnějšího zásobování, ale 
také redukce emisí z dopravy.

„O NÁVRATU VÝROB Z ASIE 
DO EVROPY SE ZATÍM NEDÁ 

MLUVIT, TYTO PROCESY 
TRVAJÍ LÉTA.“

„Kvůli brexitu čelí kamionová doprava 
celní a administrativní zátěži“

 Co se týče brexitu, již od počátku bylo jasné, že dojde ke ztížení obchodu mezi 
Velkou Británií a EU, a to kvůli rozhodnutí Velké Británie opustit vnitřní trh 
a celní unii. Zároveň hraje důležitou roli i fakt, že již před brexitem dopravě 
zboží mezi Velkou Británií a Evropskou unií dominovala přeprava kamionová, 
jejíž význam se přitom v době covidu-19 ještě zvýraznil kvůli silnému propadu 
letecké přepravy. Kamionová doprava přitom nově podléhá zesílené celní a ad-
ministrativní zátěži kvůli brexitu. Největší zátěži dnes čelí především společ-
nosti přepravující rychloobrátkové spotřební zboží nebo potraviny, u kterých je 
životnost zboží omezená.

MARTINA TAUBEROVÁ
náměstkyně pro Evropskou 

unii a zahraniční obchod
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Hlavní téma

V
Článek připravil Stanislav D. Břeň

V létě loňského roku zveřejnila společnost Savills 
takzvaný Nearshoring index, který identifi koval 
potenciál výrobního nearshoringu zemí, které se 
nacházejí přímo na hlavních spotřebitelských tr-
zích nebo v jejich těsné blízkosti. Základní kritéria 
pro řazení zemí byly výrobní náklady na pracovní 
sílu, náklady na elektřinu, infrastrukturu a otevře-
nost obchodu. Na vrcholu tohoto indexu se ocitl 
Vietnam, který těží z nízkých nákladů na pracovní 
sílu i elektřinu a z výrobní základny, která se již 
rychle rozšířila. K dalším nízkonákladovým regio-
nálním centrům, která v Asii a Tichomoří vznikají 
jako alternativy k Číně, patří Indonésie (3. místo) 
a Thajsko (7. místo), kde jsou náklady na pracovní 
sílu pod polovičními náklady v Číně.
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KONTAMINUJE COVID GLOBÁLNÍ 
DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE?

„Společnosti 
diverzi� kují své 

dodávky“

EU a další světové ekonomiky začínají klást 
větší důraz na svou strategickou odolnost, 
a lze proto očekávat posilování výrobních 
kapacit ve strategických odvětvích. Vlivem 
první vlny pandemie covid-19 například 
nastaly dosud největší výpadky v globál-
ních výrobních řetězcích. Společnosti jsou 
tak pod tlakem, aby diverzifi kovaly své do-
dávky, aktivovaly rezervy a plánovaly výro-
bu s ohledem na nové podmínky. Zároveň 
lze předpokládat, že v důsledku pandemie 
bude sílit zájem veřejného sektoru, aby 
společnosti část své výrobní kapacity ve 
strategických odvětvích, jako je farmaceu-
tický průmysl, přemístily přímo na trhy, na 
které dodávají své produkty.

LUKÁŠ MARTIN
ředitel sekce mezinárodních vztahů

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Jedním z důsledku covidu je, že zásilky v letadlech se dnes dopravují 
i v místech, která byla ještě před více než rokem plná pasažérů.
FOTO: Emirates SkyCargo

UKRAJINA NEJLEPŠÍ, 
ČESKO V PRVNÍ PĚTCE
V Evropě je největší potenciál pro nearshoring ve 
východní Evropě, a to díky nižším vstupním nákla-
dům a přímému silničnímu a železničnímu spoje-
ní s hlavními západoevropskými spotřebitelskými 
trhy. Ukrajina je nejlépe hodnocenou evropskou 
zemí a je celkově druhá díky velmi nízkým mzdo-
vým nákladům podle evropských norem. Srbsko 
(4. místo) je podle Savills dalším nízkonákladovým 
trhem těžícím ze strategické polohy, která nabízí 
nejjednodušší pozemní dopravu mezi Evropou 
a Malou Asií a dále. Následuje Česká republika 

Jedna z otázek, kterou si v posledních měsících kladou logistici a manažeři dodava-
telských řetězců, souvisí s nearshoringem, reshoringem nebo evropským sourcingem. 
Stručně řečeno se jedná o to, nakolik pandemie a související efekty budou mít vliv na 
dodavatelské řetězce. Zda se budou výroby spíše vracet na starý kontinent, případ-
ně do původních zemí. A zda se budou zjednodušovat dodavatelské řetězce, mnohdy 
komplikované, což vyvolává problémy s plánováním dodávek, růstem cen přepravného 
a v konečném důsledku významně přispívá ke globální změně klimatu.
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dopravy je k dispozici větší počet jinak nedostatko-
vých strojvůdců a nejvytíženější tratě jsou volněj-
ší,“ vysvětluje Petr Jahoda.

V posledním roce došlo také k výrazné akceleraci 
procesů, které již byly zahájeny před koronakrizí. 
Výrazným trendem je digitalizace všech procesů 
a rapidní nárůst e-commerce. „K tomu patří i ex-
panze související logistiky, která zajišťuje co nej-
rychlejší dodání zakoupeného zboží. Trend zkraco-
vání logistického řetězce se odráží i v poptávce po 
průmyslových a logistických nemovitostech v okolí 
velkých aglomerací,“ vysvětluje Klára Sobotková, 
členka kontrolní komise Sdružení pro zahraniční 
investice, a doplňuje: „O dokončení návratu výrob-
ních společností z Asie zpět do Evropy se zatím 
nedá mluvit. Tyto procesy nejsou v řádu měsíců, 
ale let. Již dnes však pozorujeme expanzi v Evropě 
formou nákupu lokálních společností, které dokáží 
převzít výrobní portfolio z jiných částí světa.“

PSI ŠTĚKAJÍ,
ALE GLOBALIZACE JEDE DÁL
Globální dodavatelské řetězce ovlivňuje také poli-
tika, kdy mnoho zemí volí větší míru izolacionismu 
(vzpomeňme slogan Make America great again) 
nebo volá po omezení globalizace. Tento trend 
nezačal s covidem, ale trvá přinejmenším od po-
slední fi nanční a hospodářské krize, která značně 
narušila do té doby silnou důvěru v (neo)libera-
lismus, světový obchod bez zábran a volný pohyb 

kapitálu. Idea globalizace, která slavila úspěchy 
především v osmdesátých a devadesátých letech, 
dostala s pádem Lehman Brothers značné trhliny.

Omezení globalizace se ve své nedávné studii 
věnovala Newyorská univerzita Stern School of 
Business. Se společností DHL připravila takzvaný 
globální index propojenosti 2020. Zpráva před-
stavuje komplexní hodnocení globalizace během 
pandemie covid-19. Sleduje mezinárodní obchod-
ní toky, kapitál, informace a populaci ve 169 ze-
mích a teritoriích. Index propojenosti samozřejmě 
utrpěl vlivem uzavření hranic, zákazů cestování 
a uzemnění letadel pro osobní do-
pravu. Výzkumníci však konstatu-
jí, že je nepravděpodobné, že by 
pandemie poslala celkovou úroveň 
propojenosti ve světě pod úroveň, 
která existovala během globální fi -
nanční krize v letech 2008–2009. 
„Současná krize ukázala, jak nepostradatelné jsou 
mezinárodní vztahy pro udržení globální ekonomi-
ky, zajištění obživy lidí a pomoc společnostem při 
posilování jejich úrovně obchodování,“ domnívá se 
John Pearson, generální ředitel společnosti DHL 
Express.

Podle studie je Evropa na prvním místě jako nejví-
ce globalizovaný region na světě, kde se nachází 
osm z deseti nejvíce globálně propojených zemí. 
Vede v oblasti obchodu a lidských toků, zatímco 
Severní Amerika je nejlepší oblastí pro informace 
a kapitálové toky. John Pearson doplňuje: „Propo-
jené dodavatelské řetězce a logistické sítě hrají zá-
sadní roli při udržování chodu světa. Navíc nedáv-
ný průlom v dokončení vakcín zaměřil pozornost 
na význam rychlé a bezpečné lékařské logistiky 
po celém světě.“ Steven A. Altman, hlavní vědecký 
pracovník a ředitel Iniciativy DHL pro globalizaci 
na Newyorské univerzitě Stern School of Business, 
dále komentuje: „Globalizace se v roce 2020 ne-
zhroutila, ale pandemie transformovala – alespoň 
dočasně – způsob, jakým se země propojují. Uka-
zuje naléhavou potřebu efektivnější spolupráce při 
řešení globálních výzev.“

BREXIT: BEZ CEL, ALE S PŘEKÁŽKAMI
Velkým tématem posledních měsíců, které sou-
visí se změnou globálních a evropských doda-
vatelských řetězců, byl brexit. Mimo jiné ukázal, 
k čemu vedou obchodní omezení. Evropské unii 
a Velké Británii se sice podařilo „pět minut po dva-

nácté“ podepsat smlouvu, ale podmínky pro ob-
chod nejsou zdaleka ideální ani pro jednu stranu. 
Smlouva zamezila „pouze“ těm nejhorším možným 
dopadům, tedy zavedení cel, ale mnoho problémů 
nevyřešila nebo řešení jen oddálila. Nulové clo, po-
liticky deklarované jako největší výhra dohody, totiž 
neznamená nulovou kontrolu. K zásilkám je nutné 
přiložit celní deklaraci nebo faktury. Některé výrob-
ky mohou nyní podléhat omezením pro přepravu. 
Jiné zboží pak speciální kontrole nebo licenčním 
požadavkům. „Od začátku ledna například platí 
nové mechanismy kontrolující dodržování souladu 
se zákony o potravinách a krmivech, vedlejších 

produktech živočišného původu 
a zdraví zvířat a rostlin,“ uvádí ře-
ditel společnosti Zaslat.cz Miroslav 
Michalko.

Celní úřady mohou chtít kontrolovat 
fyzickou dokumentaci nebo samot-

ný obsah zásilky. Odesílatel si tedy musí před vy-
plněním prostudovat seznam zboží vyloučeného 
z přepravy. Všechny odesílané položky je nutné 
poctivě zapsat do faktury. Za přesnost informací, 
včetně hodnoty zboží, je zodpovědný odesílatel. 
Celní úřady vyžadují přesný popis zboží, aby mohly 
provést kontrolu ještě předtím, než zásilka opustí 
zemi původu.

Clo je nastaveno jako nulové, přesto může být 
po kontrole doúčtováno. „Záleží opravdu na kon-
krétním úředníkovi, který zásilku kontroluje. Obě 
strany brexitové dohody říkají, že se domluvily. 
Ale realita vypadá jinak. Bojujeme s nejistotou 
na straně britských úřadů. Nulové clo nezname-
ná, že se nic nemění, vznikl celní proces, který 
může přinést celní náklady, hlavně pro zboží vy-
robené mimo EU,“ uvádí Miroslav Michalko, podle 
kterého je pravděpodobné, že v oblasti celních 
procesů bude muset dojít k úpravě smluv. „Typic-
ky jde o oblečení. Například pokud budu z Čes-
ka odesílat trička, klidně i obnošená, ale jejich 
původ je v Asii, kde byla původně ušita. Jak se 
bude v tomto případě postupovat, není jasné,“ 
doplňuje ředitel Zaslat.cz.

Svůj pohled na pobrexitové obchodování přidává 
i Marta Šťastná: „Brexit určitě přidal na dynami-
ce v oblasti logistického a skladového trhu. Kvůli 
celním a daňovým pravidlům pro dovoz působí pro-
blémy a prodlevy s dodáním zboží. A pak také plá-
nované zdanění zásilek z Číny.“ A doplňuje: „Obojí 
může mít za důsledek snahu o předzásobení a zá-
jem o velké sklady v Evropě. Na to je navázána 

„BREXIT: NULOVÉ CLO 
NEZNAMENÁ NULOVÉ 

KONTROLY.“

„Zvýraznila se role 
Turecka“

V Evropě jsou patrné dlouhodobé trendy, které 
ale přímo nesouvisejí s covidem. Mnoho brit-
ských fi rem si vytvořilo novou nebo druhou zá-
kladnu uvnitř EU. Dále dochází k přesouvání 
výrob s vysokým podílem manuální práce ze 
středu Evropy (Polska, Česka, Maďarska) dále 
na východ (na Balkán, do Turecka), případně 
na sever Afriky. A zvýraznila se role Turecka 
jako výrobní základny pro Evropu – to je dáno 
jeho blízkostí, prudkým oslabením turecké liry 
za posledních deset let, navázáním bližších 
obchodních dohod s EU a také početnou tu-
reckou menšinou v Německu.

PETR JAHODA
generální ředitel

Sony DADC Czech Republic

Problémem posledních měsíců je také 
nedostatek kontejnerů za přijatelné 

(předkrizové) ceny.
ILUSTRAČNÍ FOTO: Kuehne + Nagel
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CHCETE MÍT DOKONALÝ PŘEHLED V LOGISTICKÝCH  PROCESECH?

Objevte M2C Log
M2C Log nabízí komplexní softwarové řešení pro nejefektivnější zajištění 
bezpečnostních a logistických procesů v objektech. Vhodný je zejména pro 
výrobní a logistické areály či administrativní budovy.

Díky němu máte aktuální přehled o pohybu 
osob, vozidel, majetku a o veškerých logis-
ticko-bezpečnostních procesech bez 
ohledu na to, kde se zrovna nacházíte.

Filip Ryšavý, Technical Director M2C, 
k tomu dodává. „Díky své modulární a fl e-
xibilní struktuře je jednoduše přizpůsobi-
telný konkrétním požadavkům jednotlivých 
zákazníků, a to včetně jazykových mutací. 
Elektronická evidence umožňuje klientovi 
kdykoliv jednoduše vyhledat potřebná data 
a dále s nimi pracovat.“

Chytré odbavovací systémy v areálech 
mají zelenou
Velké možnosti pro nákladní parkoviště 
představují chytré systémy v průmyslových 
areálech, které nejen zajistí stání před 
vykládkou či nakládkou, ale navíc umějí 
„vyvolat“ kamiony k rampě, regulovat 
jejich tok nebo je automaticky vpustit do 
průmyslového areálu. A vzrůstající zájem 
fi rem o zavádění těchto technologií regist-
ruje i David Pulkert, Business Director CZ 

společnosti M2C. „Stále se nám množí 
poptávky po zajištění celého projektu 
autonomní vrátnice s řízením odstavného 
parkoviště a další projekty, kde SW M2C 
Log plně nahrazuje nebo doplňuje procesy 
logistiky. Je to hlavně z důvodu eliminace 
chybovosti lidského faktoru a snahy o digi-
talizaci logistických procesů. Za všechny 
bych zmínil společnost Foxconn, která 
využívá nejširší portfolio modulů softwaru 
M2C Log.“  

M2C Log přináší uživatelům celou řadu 
benefi tů. Jedná se zejména o automati-
zaci, urychlení a zjednodušení odbavení 
návštěv či logistických a provozních pro-
cesů v objektu.

Zákazníci rovněž velmi ocení zvýšení bez-
pečnosti objektu, jednotnou evidenci, 
přehledný reporting, snadné vyhledávání 
v historii a možnosti tvorby statistik.

www.m2clog.m2c.eu

Komerční prezentace

Více informací na:
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i následná distribuce a doprava zboží. Koncoví do-
ručovatelé se neustále snaží zrychlovat dodávky 
a roste i jejich síla.“

OD VELKOLEPÉ K SOBĚSTAČNÉ AMERICE
Zásadní dopad na světové, ale především americké 
a asijské dodavatelské řetězce měla politika býva-
lého amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to 
zejména vůči Číně. Jeho kroky vedly ke zvýšení míry 
nejistoty v mezinárodním obchodě. Představa ně-
kterých, že administrativa prezidenta Joea Bidena 
otevře světu „obchodní náruč“, se pravděpodobně 
nesetká zcela s realitou. „Je pozitivní, že nastupu-
jící Bidenova administrativa podporuje multilate-
rální spolupráci a silné transatlantické vztahy. Na 
druhou stranu na řadu kroků prezidenta Trumpa 
navazuje – v prezidentské kampani byla v rámci 
strategie Build Back Better zdůrazněna potřeba 
zajistit větší soběstačnost Ameriky. Nyní tak došlo 
například ke zpřísnění některých pravidel pro ve-
řejné zakázky v zákoně Buy American s odkazem 
na heslo, že ‚budoucnost je vyráběna v Americe‘. 
Některé strukturální posuny již dříve zatraktivnily 
návrat výroby do USA,“ vysvětluje Martina Taube-
rová a doplňuje: „Vyšší mzdové náklady jsou vy-
važovány nižšími náklady na logistiku, rozdíl mezi 
mzdami v USA a Číně navíc za posledních několik 
desítek let výrazně poklesl. K reshoringu přispívá 
též rostoucí citlivost amerických spotřebitelů k eko-
logické stopě a pracovním normám. Návrat výroby 
na severoamerický kontinent podpořilo také zpřís-
nění pravidel původu u některých odvětví v nové 
dohodě o volném obchodu USMCA.“ Významným 
důvodem, proč jsou však společnosti schopny vrátit 
výrobu zpět do USA, je vývoj technologií.

Postoj USA nejen vůči Evropské unii, ale také Číně 
bude mít opět vliv na globální logistické toky. Po-
kud jde o evropskou sedmadvacítku, Svaz průmys-
lu a dopravy ČR očekává, že EU bude do budoucna 
pravděpodobně rozvíjet model, který kombinuje 
asertivitu EU při posilování kapacit důležitých pro 
její zájmy a hodnoty s otevřenou spoluprací s part-
nery po celém světě. Nezanedbatelné nebudou ani 
výhody a nové trendy spojené s digitalizací a mož-
nostmi provádět údržby, kontroly nebo komunika-
ci prostřednictvím digitálních nástrojů. A v tomto 
směru poskytl covid-19 výbornou zkoušku bojem.

„Brexitová dohoda ztížila podmínky pro 
doručování“

Uzavřená brexitová dohoda od Nového roku ztížila podmínky pro doručování ba-
líků do Anglie, Walesu, Skotska i Severního Irska. Dopravci museli přizpůsobit 
podmínky doručování tomu, aby byly stejné jako pro ostatní třetí země. Zásilky 
nyní procházejí celním řízením a mohou obsahovat pouze povolené zboží. Cena 
nejlevnější možné přepravy stoupla až o 250 korun.

MIROSLAV MICHALKO, ředitel, Zaslat.cz

(Z)mění covid 
dodavatelské 

řetězce?
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Hlavní téma

dopravy je k dispozici větší počet jinak nedostatko-
vých strojvůdců a nejvytíženější tratě jsou volněj-
ší,“ vysvětluje Petr Jahoda.

V posledním roce došlo také k výrazné akceleraci 
procesů, které již byly zahájeny před koronakrizí. 
Výrazným trendem je digitalizace všech procesů 
a rapidní nárůst e-commerce. „K tomu patří i ex-
panze související logistiky, která zajišťuje co nej-
rychlejší dodání zakoupeného zboží. Trend zkraco-
vání logistického řetězce se odráží i v poptávce po 
průmyslových a logistických nemovitostech v okolí 
velkých aglomerací,“ vysvětluje Klára Sobotková, 
členka kontrolní komise Sdružení pro zahraniční 
investice, a doplňuje: „O dokončení návratu výrob-
ních společností z Asie zpět do Evropy se zatím 
nedá mluvit. Tyto procesy nejsou v řádu měsíců, 
ale let. Již dnes však pozorujeme expanzi v Evropě 
formou nákupu lokálních společností, které dokáží 
převzít výrobní portfolio z jiných částí světa.“

PSI ŠTĚKAJÍ,
ALE GLOBALIZACE JEDE DÁL
Globální dodavatelské řetězce ovlivňuje také poli-
tika, kdy mnoho zemí volí větší míru izolacionismu 
(vzpomeňme slogan Make America great again) 
nebo volá po omezení globalizace. Tento trend 
nezačal s covidem, ale trvá přinejmenším od po-
slední fi nanční a hospodářské krize, která značně 
narušila do té doby silnou důvěru v (neo)libera-
lismus, světový obchod bez zábran a volný pohyb 

kapitálu. Idea globalizace, která slavila úspěchy 
především v osmdesátých a devadesátých letech, 
dostala s pádem Lehman Brothers značné trhliny.

Omezení globalizace se ve své nedávné studii 
věnovala Newyorská univerzita Stern School of 
Business. Se společností DHL připravila takzvaný 
globální index propojenosti 2020. Zpráva před-
stavuje komplexní hodnocení globalizace během 
pandemie covid-19. Sleduje mezinárodní obchod-
ní toky, kapitál, informace a populaci ve 169 ze-
mích a teritoriích. Index propojenosti samozřejmě 
utrpěl vlivem uzavření hranic, zákazů cestování 
a uzemnění letadel pro osobní do-
pravu. Výzkumníci však konstatu-
jí, že je nepravděpodobné, že by 
pandemie poslala celkovou úroveň 
propojenosti ve světě pod úroveň, 
která existovala během globální fi -
nanční krize v letech 2008–2009. 
„Současná krize ukázala, jak nepostradatelné jsou 
mezinárodní vztahy pro udržení globální ekonomi-
ky, zajištění obživy lidí a pomoc společnostem při 
posilování jejich úrovně obchodování,“ domnívá se 
John Pearson, generální ředitel společnosti DHL 
Express.

Podle studie je Evropa na prvním místě jako nejví-
ce globalizovaný region na světě, kde se nachází 
osm z deseti nejvíce globálně propojených zemí. 
Vede v oblasti obchodu a lidských toků, zatímco 
Severní Amerika je nejlepší oblastí pro informace 
a kapitálové toky. John Pearson doplňuje: „Propo-
jené dodavatelské řetězce a logistické sítě hrají zá-
sadní roli při udržování chodu světa. Navíc nedáv-
ný průlom v dokončení vakcín zaměřil pozornost 
na význam rychlé a bezpečné lékařské logistiky 
po celém světě.“ Steven A. Altman, hlavní vědecký 
pracovník a ředitel Iniciativy DHL pro globalizaci 
na Newyorské univerzitě Stern School of Business, 
dále komentuje: „Globalizace se v roce 2020 ne-
zhroutila, ale pandemie transformovala – alespoň 
dočasně – způsob, jakým se země propojují. Uka-
zuje naléhavou potřebu efektivnější spolupráce při 
řešení globálních výzev.“

BREXIT: BEZ CEL, ALE S PŘEKÁŽKAMI
Velkým tématem posledních měsíců, které sou-
visí se změnou globálních a evropských doda-
vatelských řetězců, byl brexit. Mimo jiné ukázal, 
k čemu vedou obchodní omezení. Evropské unii 
a Velké Británii se sice podařilo „pět minut po dva-

nácté“ podepsat smlouvu, ale podmínky pro ob-
chod nejsou zdaleka ideální ani pro jednu stranu. 
Smlouva zamezila „pouze“ těm nejhorším možným 
dopadům, tedy zavedení cel, ale mnoho problémů 
nevyřešila nebo řešení jen oddálila. Nulové clo, po-
liticky deklarované jako největší výhra dohody, totiž 
neznamená nulovou kontrolu. K zásilkám je nutné 
přiložit celní deklaraci nebo faktury. Některé výrob-
ky mohou nyní podléhat omezením pro přepravu. 
Jiné zboží pak speciální kontrole nebo licenčním 
požadavkům. „Od začátku ledna například platí 
nové mechanismy kontrolující dodržování souladu 
se zákony o potravinách a krmivech, vedlejších 

produktech živočišného původu 
a zdraví zvířat a rostlin,“ uvádí ře-
ditel společnosti Zaslat.cz Miroslav 
Michalko.

Celní úřady mohou chtít kontrolovat 
fyzickou dokumentaci nebo samot-

ný obsah zásilky. Odesílatel si tedy musí před vy-
plněním prostudovat seznam zboží vyloučeného 
z přepravy. Všechny odesílané položky je nutné 
poctivě zapsat do faktury. Za přesnost informací, 
včetně hodnoty zboží, je zodpovědný odesílatel. 
Celní úřady vyžadují přesný popis zboží, aby mohly 
provést kontrolu ještě předtím, než zásilka opustí 
zemi původu.

Clo je nastaveno jako nulové, přesto může být 
po kontrole doúčtováno. „Záleží opravdu na kon-
krétním úředníkovi, který zásilku kontroluje. Obě 
strany brexitové dohody říkají, že se domluvily. 
Ale realita vypadá jinak. Bojujeme s nejistotou 
na straně britských úřadů. Nulové clo nezname-
ná, že se nic nemění, vznikl celní proces, který 
může přinést celní náklady, hlavně pro zboží vy-
robené mimo EU,“ uvádí Miroslav Michalko, podle 
kterého je pravděpodobné, že v oblasti celních 
procesů bude muset dojít k úpravě smluv. „Typic-
ky jde o oblečení. Například pokud budu z Čes-
ka odesílat trička, klidně i obnošená, ale jejich 
původ je v Asii, kde byla původně ušita. Jak se 
bude v tomto případě postupovat, není jasné,“ 
doplňuje ředitel Zaslat.cz.

Svůj pohled na pobrexitové obchodování přidává 
i Marta Šťastná: „Brexit určitě přidal na dynami-
ce v oblasti logistického a skladového trhu. Kvůli 
celním a daňovým pravidlům pro dovoz působí pro-
blémy a prodlevy s dodáním zboží. A pak také plá-
nované zdanění zásilek z Číny.“ A doplňuje: „Obojí 
může mít za důsledek snahu o předzásobení a zá-
jem o velké sklady v Evropě. Na to je navázána 

„BREXIT: NULOVÉ CLO 
NEZNAMENÁ NULOVÉ 

KONTROLY.“

„Zvýraznila se role 
Turecka“

V Evropě jsou patrné dlouhodobé trendy, které 
ale přímo nesouvisejí s covidem. Mnoho brit-
ských fi rem si vytvořilo novou nebo druhou zá-
kladnu uvnitř EU. Dále dochází k přesouvání 
výrob s vysokým podílem manuální práce ze 
středu Evropy (Polska, Česka, Maďarska) dále 
na východ (na Balkán, do Turecka), případně 
na sever Afriky. A zvýraznila se role Turecka 
jako výrobní základny pro Evropu – to je dáno 
jeho blízkostí, prudkým oslabením turecké liry 
za posledních deset let, navázáním bližších 
obchodních dohod s EU a také početnou tu-
reckou menšinou v Německu.

PETR JAHODA
generální ředitel

Sony DADC Czech Republic

Problémem posledních měsíců je také 
nedostatek kontejnerů za přijatelné 

(předkrizové) ceny.
ILUSTRAČNÍ FOTO: Kuehne + Nagel



Doprava

DDůležitou rolí dopravních databank je kromě fl exi-
bilního střetu nabídky a poptávky přeprav zejmé-
na poskytnutí reference a hodnocení spedičních 
společností, se kterými je možné případně spolu-
pracovat. Cílem je tedy vybírat pouze spolehlivé 
přepravce, kteří jsou prověřeni trhem.

NENÍ DATABANKA JAKO DATABANKA
Například společnost DB Schenker primárně využí-
vá vlastní interní databanku Drive4Schenker, kde 
sdílí kapacity s kolegy z evropské sítě DB Schenker. 
„V naší aplikaci je registrováno více než 40 000 
partnerů. Kromě standardních informací o pře-
pravcích v ní jde dohledat také informace o tom, 
kolik zakázek nebo jaký obrat pro DB Schenker 
daná fi rma realizovala, což může být důležitější 
ukazatel než nabízená cena,“ konstatuje Petra Sů-
vová, manažerka přeprav společnosti DB Schen-
ker. Tato zmíněná platforma je zároveň napojena 
na veřejné burzy nákladů, jako je Raaltrans nebo 
Timocom, takže fi rma není omezena interní data-
bází, ale má přehled o celém trhu přeprav. „Zá-
sadní není výběr databanky jako takové, ale spíše 
kvalita přepravních společností, které v ní nabízejí 
své služby. Ve veřejných databankách bohužel 
stále nabízejí své služby i neseriózní přepravci,“ 
konstatuje Petra Sůvová.

Podle čeho ale databanku vybírat? „Záleží na 
potřebách dané společnosti. Ať už se jedná o po-
krytí databáze, zda má více domácích, respektive 
mezinárodních nákladů a vozidel, roli hraje také 

PRO EFEKTIVNÍ 
STŘET NABÍDKY 

S POPTÁVKOU

jednoduchost a přehlednost databáze, uživatelské 
rozhraní, servis, edukace, podpora a dále ochrana 
dat. Všechny tyto faktory mohou determinovat vý-
běr burzy nákladů a vozidel,“ zmiňuje Andrej Lich-
novský, marketing manager společnosti Trans.eu.

Díky dopravním databankám lze 
nejen lépe vytěžovat dopravní 
techniku (zejména při cestách 
zpět), ale v konečném důsledku 
také snížit absolutní počet 
realizovaných kilometrů. Tedy 
přispět k redukci emisí z dopravy.

Každá databanka, respektive burza nákladů a volných vozů, nabízí jako základ totéž. 
Spojuje dopravce se spedicemi a obchodně-výrobními fi rmami, kde si zúčastněné sub-
jekty navzájem pomáhají v logistice a nalezení potřebných nákladů a vozidel. Avšak 
s příchodem nových technologií a evolucí těchto produktů se jednotlivé burzy snaží 
odlišit konkurenčními výhodami.

Článek připravil Petr Neckař

„Pouhý seznam 
nákladů a vozidel? 

Minulost“

 Dnes už nestačí klientovi nabídnout jen se-
znam nákladů a vozidel. Například jsme vyvinu-
li algoritmus, který umí zákazníkovi na zákla-
dě našich big dat najít ideálního obchodního 
partnera podle přísných parametrů a před-
chozí aktivity. Zároveň umí na mapě doporučit 
náklady a vypočítat fi nanční rentabilitu, aby 
vozidlo nejelo naprázdno a vydělalo na dané 
trase co nejvíce.

ANDREJ 
LICHNOVSKÝ

marketing 
manager
Trans.eu
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Práce s databankami je pro dispečery samozřejmostí.
FOTO: ESA logistika

Je však důležité poznamenat i stále více se opa-
kující pojem, kterým je automatizace procesů. 
V dnešní době je tento pojem extrémně důležitý, 
protože dokáže šetřit čas zbytečnými opakujícími 
se aktivitami. „Kde se šetří čas, šetří se i náklady. 
Získaný čas mohou zaměstnanci využívat na důle-
žitější úkony, a to bez chyb způsobených lidským 
faktorem,“ podotýká Andrej Lichnovský.

MNOHO INFORMACÍ NA JEDNOM MÍSTĚ
O zkušenosti z praxe se s námi podělila i společ-
nost ESA logistika. „V mezinárodní dopravě použí-
váme především databanku Timocom. Podle na-
šeho názoru mezi její hlavní výhody patří možnost 
nabídky skladovací plochy a vyhledávání sklado-
vých ploch, dále oceňujeme možnost výběrových 
řízení v jejím prostředí a možnost posílaní objed-
návek přes tuto databanku. To pomáhá především 
s vymáháním platby při jejím opoždění,“ konstatuje 
Jindřich Karas, manažer marketingu společnosti 
ESA logistika. Dodává, že Timocom umožňuje také 
sledování vozidel, obsahuje „dopravní barometr“ 

ukazující aktuální stav nabídek přeprav a volných 
vozů na trhu silniční dopravy a dovoluje též inkas-
ní služby (opět s možností vymáhání pohledávky). 
Praktická je možnost chatu přímo v prostředí da-
tabanky a dostupné informace o zúčastněných 
fi rmách.

Databanka Raaltrans nachází 
větší uplatnění ve vnitrostátní do-
pravě a dopravním styku se Slo-
venskem. „S touto databankou 
jsme ve společnosti ESA logistika 
spokojeni, špatné zkušenosti s ní 
nemáme. Je přehledná, podává 
informace o neplatících fi rmách, umožňuje inzerci 
všech nákladů a poptávek,“ hodnotí Jindřich Ka-
ras. Doplňuje, že aktuální nabídku jednorázových 
volných přepravních kapacit či přeprav nabízí např. 
také databanka Trans.eu. Tu fi rma využívá zejmé-
na na polském trhu.

Jindřich Karas dodává: „U Timocomu se zlepšila 
přehlednost, dostupnost, zlepšila se orientace, 
komunikace je na vysoké úrovni, v každém státě 

mají svoji infolinku. Je to podle našeho názoru 
databanka, která se za poslední dobu nejvíce 
vyvinula a zavedla nejvíce nových nástrojů.“ Na-
bízí například už zmiňovanou možnost posílání 
objednávek přes jejich systém, možnost zadává-
ní výběrových řízení či vymáhání nezaplacených 

přeprav zadaných přes Timocom. 
„Výhodou nástroje Timocom je 
obrovský výběr nákladů po celé 
Evropě. U databanky Raaltrans 
nevidíme bohužel žádný velký 
posun, přestože prostor pro ino-
vaci by tu jistě byl,“ myslí si Jind-
řich Karas.

POSÍLENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PROCESŮ
Přepravní databanky se snaží předcházet vzniku 
takzvaných fantomových přeprav a posilují bezpeč-
nostní procesy, a to jak při vstupu na burzu přeprav 
a nákladů, tak i v oblasti ochrany dat. „Uvítali by-
chom, kdyby se optický archiv s pojistnými smlou-
vami, koncesními listinami a licencemi každého 

„PŘEPRAVNÍ DATABANKY 
SE SNAŽÍ PŘEDCHÁZET 
VZNIKU TAKZVANÝCH 

FANTOMOVÝCH PŘEPRAV.“

„Umělá inteligence bude 
eliminovat lidský faktor 

a jeho chybovost“

 Role umělé inteligence v přepravních databankách bude podob-
ná jako v řadě jiných odvětví. Bude z celého procesu eliminovat 
lidský faktor a jeho potenciální chybovost. Systém k poptávce 
přiřadí skutečně optimální přepravu, zatímco člověk má spíše 
tendence vybírat nejlevnější nebo nejrychlejší možnost. Umělá 
inteligence tak zrychlí a zkvalitní práci s databankou jak na stra-
ně klienta, tak na straně přepravce.

PETRA SŮVOVÁ, 
manažerka přeprav 

DB Schenker
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Doprava

DDůležitou rolí dopravních databank je kromě fl exi-
bilního střetu nabídky a poptávky přeprav zejmé-
na poskytnutí reference a hodnocení spedičních 
společností, se kterými je možné případně spolu-
pracovat. Cílem je tedy vybírat pouze spolehlivé 
přepravce, kteří jsou prověřeni trhem.

NENÍ DATABANKA JAKO DATABANKA
Například společnost DB Schenker primárně využí-
vá vlastní interní databanku Drive4Schenker, kde 
sdílí kapacity s kolegy z evropské sítě DB Schenker. 
„V naší aplikaci je registrováno více než 40 000 
partnerů. Kromě standardních informací o pře-
pravcích v ní jde dohledat také informace o tom, 
kolik zakázek nebo jaký obrat pro DB Schenker 
daná fi rma realizovala, což může být důležitější 
ukazatel než nabízená cena,“ konstatuje Petra Sů-
vová, manažerka přeprav společnosti DB Schen-
ker. Tato zmíněná platforma je zároveň napojena 
na veřejné burzy nákladů, jako je Raaltrans nebo 
Timocom, takže fi rma není omezena interní data-
bází, ale má přehled o celém trhu přeprav. „Zá-
sadní není výběr databanky jako takové, ale spíše 
kvalita přepravních společností, které v ní nabízejí 
své služby. Ve veřejných databankách bohužel 
stále nabízejí své služby i neseriózní přepravci,“ 
konstatuje Petra Sůvová.

Podle čeho ale databanku vybírat? „Záleží na 
potřebách dané společnosti. Ať už se jedná o po-
krytí databáze, zda má více domácích, respektive 
mezinárodních nákladů a vozidel, roli hraje také 
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jednoduchost a přehlednost databáze, uživatelské 
rozhraní, servis, edukace, podpora a dále ochrana 
dat. Všechny tyto faktory mohou determinovat vý-
běr burzy nákladů a vozidel,“ zmiňuje Andrej Lich-
novský, marketing manager společnosti Trans.eu.

Díky dopravním databankám lze 
nejen lépe vytěžovat dopravní 
techniku (zejména při cestách 
zpět), ale v konečném důsledku 
také snížit absolutní počet 
realizovaných kilometrů. Tedy 
přispět k redukci emisí z dopravy.

Každá databanka, respektive burza nákladů a volných vozů, nabízí jako základ totéž. 
Spojuje dopravce se spedicemi a obchodně-výrobními fi rmami, kde si zúčastněné sub-
jekty navzájem pomáhají v logistice a nalezení potřebných nákladů a vozidel. Avšak 
s příchodem nových technologií a evolucí těchto produktů se jednotlivé burzy snaží 
odlišit konkurenčními výhodami.

Článek připravil Petr Neckař

„Pouhý seznam 
nákladů a vozidel? 

Minulost“

 Dnes už nestačí klientovi nabídnout jen se-
znam nákladů a vozidel. Například jsme vyvinu-
li algoritmus, který umí zákazníkovi na zákla-
dě našich big dat najít ideálního obchodního 
partnera podle přísných parametrů a před-
chozí aktivity. Zároveň umí na mapě doporučit 
náklady a vypočítat fi nanční rentabilitu, aby 
vozidlo nejelo naprázdno a vydělalo na dané 
trase co nejvíce.
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Doprava

jsou sdílené zkušenosti zákazníků s dopravci, je-
jich evaluace a možnost přímého chatu,“ kvituje 
Jan Polter.

DODRŽOVÁNÍ KVALITY, 
VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK
A budoucnost databank? Jan Polter předpokládá, 
že pozornost umělé inteligence bude v případě 
databank zaměřena na další zvýšení bezpečnosti, 

a to nejen z pohledu bezpečného 
doručení, ale také z pohledu do-
držování kvality. „Například se dá 
očekávat forma autonomního vy-
hodnocování rizik na poptávané 
trase, která by mohla kolidovat 
s dodržením požadovaných lead 
timů a podobně. V každém případě 

ale v dohledné době nezanikne přímá komunikace 
dispečera se zákazníkem, téměř u každé přepravy 
jsou nějaká specifi ka, v jejichž řešení je podle mě 

přepravce stal u databank běžným standardem,“ 
sděluje Jan Polter, obchodní ředitel společnosti 
Dachser Czech Republic.

Dachser je specialistou na sběrnou službu, která 
je založená na pravidelných linkách sběrné služ-
by, na nichž jezdí řidiči stálých smluvních part-
nerů, a stejné je to z důvodu optimalizace i na 
svozových a rozvozových linkách sběrné služby. 
„Databanky využíváme pro menší procento na-
šich přeprav, tzv. charterové přepravy, a také 
u těchto přeprav spolupracujeme výhradně s pro-
věřenými dopravci. Naše interní směrnice a ná-
stroje neumožňují, abychom využili dopravce, 
který není v našem systému zavedený,“ popisuje 
Jan Polter. Dodává, že v případě využití nového 
přepravce musí tento subjekt projít náročným sys-
témem schvalování, ostatně jako každý nový do-
davatel. Pro přepravu zboží vysoké hodnoty (tzv. 
high value goods) pak databanku 
tato fi rma nevyužívá vůbec, ale 
spolupracuje jen s úzkou skupinu 
dlouhodobých prověřených part-
nerských přepravců. „Na databan-
kách obecně oceňujeme rozšířené 
služby především v otázkách bez-
pečnosti a prověřování dopravců, 
dbáme také na bezpečnost dat a přívětivý uži-
vatelský komfort pro naše dispečery. Zajímavé 
další přidané služby, které databanky přinášejí, 

lidský faktor nezastupitelný,“ je přesvědčen Jan 
Polter. Umělá inteligence podle jeho slov neumí 
nahradit férovou lidskou dohodu, snahu a společ-
nou energii k vyřešení nenadálých situací. To vše 
se zatím utváří a vzniká jen v osobní komunikaci 
mezi lidmi.

„DATABANKY REFLEKTUJÍ 
DLOUHODOBÝ 

CELOSPOLEČENSKÝ 
TREND DIGITALIZACE.“

Jaké máte 
zkušenosti 

s databankami?
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„Důvěryhodnost a nabídky na míru“

 Jasným trendem, který registrujeme u databank, je snaha zajistit důvěryhod-
nost inzerujících subjektů a jejich platební morálku, změny v dané společnosti 
nebo další ukazatele, které by mohly vést k potenciálním rizikům. Dále bych 
jmenoval nabídky na míru, tedy funkcionalitu, které lze dosáhnout zpracováním 
balíku dat (big data) a která bude podle obvyklých požadavků automaticky 
třídit nabídky nebo poptávky podle obvyklých zájmů zúčastněných subjektů. 
Tedy všichni uvidí vše, ale každý bude mít něco jako „oblíbené – doporučené“, 
kde bude upozorněn na zakázky splňující jeho obvyklé zájmy. To lze již nyní 
řešit např. pomocí nastavení fi ltrů, ale uvítali bychom i jiné upozornění, např. 
automatický e-mail nebo SMS, že taková situace nastala.

JINDŘICH KARAS
manažer marketingu

ESA logistika

Důležitý aspekt: možnost 
zobrazení údajů nejen na počítači
FOTO: Timocom
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Komerční prezentace

FM Logistic zahajuje výstavbu nové logistické platformy a současně zvyšuje počet zařízení spravovaných v rámci smluvní logis-
tiky ve střední Evropě. Nová pobočka společnosti FM Logistic se bude nacházet ve Wiskitki mezi Varšavou a Lodží, hned vedle 
komunikačního uzlu spojujícího dálnici A2 se státní silnicí č. 50. Zařízení bylo navrženo v souladu s programem udržitelného 
rozvoje společnosti a registrováno pro Certifi kace udržitelné výstavby LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) v4.

První etapa výstavby bude zahrnovat tři sklady, jejichž kapacita se blíží 
30 000 paletám, a kancelářské prostory s konferenčními místnostmi. První 
fáze projektu má být dokončena počátkem roku 2022. Sklad Wiskitki nako-
nec nabídne více než 100 000 metrů čtverečních skladovacího prostoru. 
Zařízení je navrženo a postaveno společností NG Concept Polsko, společ-
ností patřící do skupiny FM Group, která působí jako zástupce investora 
a generální dodavatel developerských projektů FM Logistic po celém světě.

Jak zdůraznil Daniel Franke, výkonný ředitel společnosti FM Logistic CE, 
„investice do vlastních skladů je důležitou součástí obchodního modelu sku-
piny FM, což nám dává skutečnou konkurenční výhodu vyplývající z úplné 
kontroly nad celým závodem; taková řešení ocení zejména zákazníci s ros-
toucími a měnícími se obchodními potřebami. Dlouhodobé a specializované 
formy investic navíc nabídnou nám i našim klientům zcela odlišný přístup 
k nákladným investicím spojeným s automatizací a udržitelným rozvojem.“

Vynikající poloha mezi Varšavou a Lodží, vedle komunikačního uzlu Wiskitki 
spojujícího dálnici A2 s státní silnicí č. 50, je nepochybnou výhodou inves-
tice. Dnes slouží jako hlavní obchvat Varšavy a zároveň je naplánováno roz-

šíření státní silnice č. 50 o nový jízdní pruh. Platforma FM Logistic bude 
místní průkopnickou investicí, která ve spolupráci s obecními úřady přispěje 
k rozvoji místní infrastruktury.

Udržitelný rozvoj globálního dodavatelského řetězce
Sklad bude přizpůsoben tak, aby splňoval požadavky všech prodejních 
kanálů, v souladu se strategií omnichannel. Jeden ze skladů dále umožní 
skladování zboží za kontrolovaných teplotních podmínek. Zařízení již v příš-
tím roce zaměstná přibližně 100 osob.

„Chceme připravit zařízení Wiskitki na nejnáročnější výzvy, kterým můžeme 
čelit, s ohledem na provoz našich zákazníků. „Máme v úmyslu nabídnout 
komplexní řadu logistických produktů, včetně skladování, distribuce, společ-
ného balení a společné výroby, stejně jako stále populárnější manipulace 
s kanály elektronického obchodování. Věříme, že žádný jiný operátor nena-
vrhl tak komplexní nabídku s využitím proprietárních zařízení pod jednou 
střechou,“ říká Mariusz Jóźwik, regionální ředitel FM Logistic CE.

NOVÁ LOGISTICKÁ PLATFORMA 
SPOLEČNOSTI FM LOGISTIC 
VE MĚSTĚ WISKITKI
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Doprava S rostoucím počtem objednávek roste i nutnost automatizace v e-shopech.
FOTO: Petr Neckař

Očekávat lze více sdílených 
skladů ve velkých městech. 
Cílem tohoto opatření je omezení 
provozu aut v historických 
centrech a pokles emisí z dopravy.

MEZINÁRODNÍ BALÍKOVÁ 
PŘEPRAVA EXPANDUJE

KKoronavirus akceleroval trend e-commerce, objem 
posílaných zásilek proto významně vzrostl a už bě-
hem loňského roku dopravci hlásili stav, který je 
běžný před vánoční sezonou. „Během roku doprav-
ci intenzivně posilovali kapacity a bezpečnost, po-
řizovali nutné ochranné pomůcky tak, aby korona-
krize neovlivňovala rychlost doručování,“ popisuje 
Martin Šauer, CEO společnosti Balíkobot. Situace 
se však neobešla bez problémů. „Potýkali jsme se 
s tím, že dopravci měli logistické problémy, ome-
zovali kapacity, dávali různé limity a prodlužovala 
se doba doručení zásilek. Zaznamenávali jsme 
například velká zdržení na hranicích, zejména ze 
severu na jih, také zmatky způsobené nedostat-
kem informací od příslušných státních autorit,“ 
rekapituluje Daniel Tinz, CEO skupiny Packeta pro 
oblast střední a východní Evropy, Německa, Ra-
kouska a Švýcarska.

ROSTL EXPORT I IMPORT BALÍKŮ
Podívejme se nejprve na několik čísel. „Vyrostli 
jsme o 63 procent v objemu přepravených balíků 
z České republiky do Evropy. Zároveň samozřejmě 
rostl i import zpět do ČR, a to téměř o 30 procent. 
Náš exportní růst je odrazem dvou zásadních fak-
torů. Jednak je to růst B2C objemů opřený o boom 
e-commerce kvůli koronavirové situaci a jednak 
jsme v minulém roce byli velmi úspěšní v akvizici 
nového exportního byznysu,“ konstatuje Miloš Ma-
laník, generální ředitel společnosti DPD. V tomto 

Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila poptávku po přepravě balíků ve všech zemích 
a je i příčinou expanze u mezinárodní balíkové přepravy, která rostla výrazným tempem. 
Objemy balíků putujících přes hranice České republiky byly v roce 2020 u mnohých pře-
pravců rekordní, někdy se však koronakrize v rámci mezinárodních přeprav projevovala 
problémy s dodržováním běžných termínů doručení.

Článek připravil Petr Neckař

„Brexit přinesl změny 
na trhu“

Změny na trhu přinesl určitě brexit. U meziná-
rodních dopravců jsme doplňovali řadu nových 
identifi kátorů, aby bylo doručování bez pro-
blémů. Přesto stále vznikají zpoždění na hra-
nicích, a řada fi rem proto vyřadila z přepravy 
sortiment, který brzy podléhá zkáze. Objem 
přepravovaných zásilek se zvýšil a tento trend 
očekáváme i nadále. To nutí dopravce zavádět 
další automatizace, které pomohou lépe využít 
jejich kapacity.

MARTIN 
ŠAUER

CEO
Balíkobot

21 LE
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roce očekává, že se situace na e-commerce trhu 
uklidní a exportní růst B2C zpomalí i vzhledem 
k očekávaným dopadům koronavirové krize. Na-
opak u B2B očekává růst spojený s potenciálním 
ústupem koronaviru, tedy i pomalým návratem 
k normálu. Vše bude pochopitelně velmi závislé na 
pandemické situaci, podle které se v Evropě uzaví-
rají a otevírají kamenné prodejny. Tím je ovlivněna 
velká část mezinárodního balíkového byznysu.

Minulý rok byl pro přepravce jedním z nejnáročněj-
ších. „Pandemie prověřila kapacity a procesy tím 
nejdrsnějším způsobem. Jsem hrdý na to, že tou-
to etapou procházíme prozatím 
velmi obstojně. I přes neustále 
se měnící restrikce vlády se nám 
podařilo loni zachovat kvalitu slu-
žeb téměř na standardní úrovni 
a v nejtěžších dnech doručovat 
nejdéle v horizontu plus dva dny 
navíc,“ říká Milan Loidl, marketingový ředitel spo-
lečnosti PPL CZ. Dnes je prakticky jisté, že i rok 
2021 bude ovlivněn pokračující pandemií. „Oče-
káváme další postup digitalizace, přechod dalších 
společností nebo části jejich činností do online pro-
středí a dále se stupňující tlak na maximální mož-
nou transparentnost logistických procesů. Očeká-
váme také další nárůst segmentu e-commerce,“ 
předpokládá Jan Kodada, ředitel obchodu a mar-
ketingu společnosti Gebrüder Weiss.

PŘIZPŮSOBENÍ 
PARAMETRŮ DORUČENÍ
Je zaznamenáván zvyšující se zájem tuzemských 
fi rem nabízet své zboží i do okolních zemí. Proto 
se přepravci snaží, aby byli schopni tomuto zvýše-
nému zájmu bez problémů vyhovět. „K dispozici 
máme produkt, který je určen pro dopravu zásilek 
z českých e-shopů do zahraničí, a to jak na adresu, 
tak do výdejních míst. Doručení je zde v rozmezí 
dvou až pěti dní,“ sděluje Milan Loidl.

Hlavním aktuálním trendem je další rozvoj meziná-
rodních B2C služeb a možnost přizpůsobení para-
metrů doručení zvyklostem v cílové zemi a poža-
davkům příjemce. „Z toho důvodu nabízíme službu, 
která příjemce v cílové zemi informuje v národním 
jazyce o plánovaném čase doručení a nabízí šest 
možností, jak doručení balíku přizpůsobit aktuál-
ním potřebám, včetně bezplatného přesměrování 
balíku na jinou adresu nebo do libovolného výdej-
ního místa,“ prozrazuje Pavel Včela, ředitel spo-
lečnosti GLS Česká republika. Dodejme, že GLS 
nabízí tuto přímou mezinárodní službu už mezi 
22 evropskými státy.

ZVYŠUJE SE ZÁJEM O VÝDEJNÍ MÍSTA

Velcí dopravci posilují zahraniční výdejní místa. 
Díky tomu si zákazníci zvykají, především v hlav-
ních městech, na koncept D + 0. Tedy že objed-
nanou zásilku mohou obdržet ještě v den objed-
nání. „Očekávat můžeme více sdílených skladů ve 
velkých městech. Cílem je omezení provozu aut 
v historických centrech a pokles emisí. V nejbliž-
ších letech bychom také měli dostávat balíky, které 
bude doručovat dron nebo jiný inteligentní robot. 
Například mezi Mnichovem a Norimberkem jezdí 

autonomní kamiony bez řidiče – 
i takový trend můžeme v budouc-
nu čekat,“ zmiňuje Martin Šauer.

Velký boom doručení do výdejních 
míst pokračuje na Slovensku, 
které jde ruku v ruce s Českou re-

publikou. Počet výdejních míst Packety roste také 
v Maďarsku. „Díky našemu cílenému fokusu v Ma-
ďarsku se počet tamních výdejních míst téměř 
zdvojnásobil a letos v růstu na tomto trhu pokra-
čujeme. Pro rumunský trh je tento způsob doručení 
relativně nový, ale tady vidíme také progres a letos 
cílíme na výrazný růst. Klíčový parametr je tady ale 
cena, neboť ta musí oslovit rumunské zákazníky. 

„V některých případech 
prodloužení doby 

doručení“

Koronakrize v průběhu loňského roku u ně-
kterých přeprav prodloužila dobu doručení. 
Jedním z důvodů je, že spotřebitelé v souvis-
losti s uzavřením retailových provozoven začali 
objednávat výrazně více zboží právě prostřed-
nictvím e-shopů, což kladlo zvýšené nároky na 
logistiku. I nedávno jsem se ale setkal s tím, 
že někteří přepravci hlásili, že nejsou schopni 
garantovat termín doručení z důvodu přetížení.

PAVEL MAREK
obchodní ředitel 

a jednatel
TN Trade

Správně vybrané lokace a cenotvorba jsou klíčem 
k úspěchu. I letos tedy pokračujeme v edukaci trhu 
a provozovatelů výdejních míst,“ poodhaluje zámě-
ry fi rmy Daniel Tinz. Dodává, že vánoční sezona 
pak ještě více akcelerovala využití výdejních míst, 
neboť se stala prakticky jediným místem, kde bylo 
možné si bezpečně a fl exibilně vyzvednout zásilky 
z e-shopů, tedy vánoční dárky. Dlouhodobý trend 
rostoucí oblíbenosti výdejních míst potvrzují také 
Z-boxy Zásilkovny, které fi rma spustila v České 
republice na konci září. Jde o bezdotyková sobě-
stačná výdejní místa, napájená solárním panelem 
a ovládaná přes mobilní aplikaci. Ke svému provo-
zu využívají elektřinu ze solárních panelů. Výdejní 
místa má také GLS (přes 25 tisíc v 15 zemích). Za 
poslední rok se v některých zemích navýšilo množ-
ství výdejních míst GLS: např. v Maďarsku o 10 %, 
na Slovensku o 40 % a v Polsku o 50 %.

Rostoucí oblibu výdejních míst potvrzuje i PPL. 
„Kaž dá evropská země má svá specifi ka. Napří-
klad u severských zemí je standardní, že si příjemci 
zásilku automaticky vyzvedávají na nejbližším Par-
celshopu, a téměř se tam s doručováním řidičem 
na soukromou adresu nesetkáte. V poslední době 
jsme zaznamenali i nárůst B2C zásilek do výdej-
ních míst na Slovensku,“ sděluje Milan Loidl. Part-
nerem PPL v oblasti výdejních míst na Slovensku 
je SPS/InTime. Síť jejich výdejních míst je rozpro-
střena napříč celou zemí.

VÝVOJ? 
ZÁLEŽÍ I NA RYCHLOSTI OČKOVÁNÍ
„Co se týká tohoto roku, domníváme se, že 
v prvních šesti měsících bude pokračovat sou-
časná covidová situace, tedy střídající se režim 
restriktivních a uvolňujících opatření. Nicméně 
toto bude ještě více klást nároky na bezchybné 
a bezpečné služby, fl exibilitu a schopnost pružně 
reagovat na změny a potřebu navyšovat kapacity 
provozu,“ specifi kuje Daniel Tinz. Je zřejmé, že vý-
voj mezinárodních balíkových přeprav bude dále 
záležet na rychlosti očkování a reálného vlivu na 
omezování šíření  koronaviru.

„MŮŽEME OČEKÁVAT VÍCE 
SDÍLENÝCH SKLADŮ VE 
VELKÝCH MĚSTECH.“

„Standardem v severských zemích 
je vlastní vyzvedávání zásilek“

Každá evropská země má svá specifi ka. Například u severských zemí je stan-
dardní, že si příjemci zásilku automaticky vyzvedávají na nejbližším Parcelsho-
pu, a téměř se tam s doručováním řidičem na soukromou adresu nesetkáte. 
V poslední době jsme zaznamenali i nárůst B2C zásilek do výdejních míst na 
Slovensku.

MILAN LOIDL
marketingový ředitel, PPL CZ

Panattoni staví na konci dálnice D11 logistické centrum pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj. Více na  www.systemylogistiky.cz.Doprava S rostoucím počtem objednávek roste i nutnost automatizace v e-shopech.

FOTO: Petr Neckař

Očekávat lze více sdílených 
skladů ve velkých městech. 
Cílem tohoto opatření je omezení 
provozu aut v historických 
centrech a pokles emisí z dopravy.

MEZINÁRODNÍ BALÍKOVÁ 
PŘEPRAVA EXPANDUJE

KKoronavirus akceleroval trend e-commerce, objem 
posílaných zásilek proto významně vzrostl a už bě-
hem loňského roku dopravci hlásili stav, který je 
běžný před vánoční sezonou. „Během roku doprav-
ci intenzivně posilovali kapacity a bezpečnost, po-
řizovali nutné ochranné pomůcky tak, aby korona-
krize neovlivňovala rychlost doručování,“ popisuje 
Martin Šauer, CEO společnosti Balíkobot. Situace 
se však neobešla bez problémů. „Potýkali jsme se 
s tím, že dopravci měli logistické problémy, ome-
zovali kapacity, dávali různé limity a prodlužovala 
se doba doručení zásilek. Zaznamenávali jsme 
například velká zdržení na hranicích, zejména ze 
severu na jih, také zmatky způsobené nedostat-
kem informací od příslušných státních autorit,“ 
rekapituluje Daniel Tinz, CEO skupiny Packeta pro 
oblast střední a východní Evropy, Německa, Ra-
kouska a Švýcarska.

ROSTL EXPORT I IMPORT BALÍKŮ
Podívejme se nejprve na několik čísel. „Vyrostli 
jsme o 63 procent v objemu přepravených balíků 
z České republiky do Evropy. Zároveň samozřejmě 
rostl i import zpět do ČR, a to téměř o 30 procent. 
Náš exportní růst je odrazem dvou zásadních fak-
torů. Jednak je to růst B2C objemů opřený o boom 
e-commerce kvůli koronavirové situaci a jednak 
jsme v minulém roce byli velmi úspěšní v akvizici 
nového exportního byznysu,“ konstatuje Miloš Ma-
laník, generální ředitel společnosti DPD. V tomto 

Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila poptávku po přepravě balíků ve všech zemích 
a je i příčinou expanze u mezinárodní balíkové přepravy, která rostla výrazným tempem. 
Objemy balíků putujících přes hranice České republiky byly v roce 2020 u mnohých pře-
pravců rekordní, někdy se však koronakrize v rámci mezinárodních přeprav projevovala 
problémy s dodržováním běžných termínů doručení.

Článek připravil Petr Neckař

„Brexit přinesl změny 
na trhu“

Změny na trhu přinesl určitě brexit. U meziná-
rodních dopravců jsme doplňovali řadu nových 
identifi kátorů, aby bylo doručování bez pro-
blémů. Přesto stále vznikají zpoždění na hra-
nicích, a řada fi rem proto vyřadila z přepravy 
sortiment, který brzy podléhá zkáze. Objem 
přepravovaných zásilek se zvýšil a tento trend 
očekáváme i nadále. To nutí dopravce zavádět 
další automatizace, které pomohou lépe využít 
jejich kapacity.

MARTIN 
ŠAUER

CEO
Balíkobot
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VVlivem koronakrize se ještě více rozproudila de-
bata o nutnosti automatizace. „O automatizaci se 
v souvislosti s covidem mluví vzhledem k nutnos-
ti posílení spolehlivosti dodavatelských řetězců 
a s tím souvisejícím tlakem na vyšší produktivitu 
v Evropě drahé lidské práce,“ konstatuje Martin 
Koudelka, vedoucí marketingu společnosti Jung-
heinrich (ČR).

INVESTOŘI SE DÍVAJÍ DÁL
Jaká je tedy situace na trhu nyní? „Firmy jsou 
opatrnější v investicích, na druhou stranu je vět-
ší zájem o automatizaci vlivem horší dostupnos-
ti zahraničních dělníků nebo zajištění stability 
operací. Automat neonemocní ani nemusí do 
karantény,“ říká Aleš Hušek, logistics solution 
manager společnosti Toyota Material Handling 
CZ. Podívejme se na další zkušenost z praxe: „Za-
čátek roku v první vlně koronakrize byl ve velkém 
útlumu. Poptávky spadly na minimum, trh zřejmě 
váhal, co se bude dít. To ale platí pouze pro ob-
last automotive zákazníků. Například lékárenský 
a potravinářský průmysl anebo e-shopy se do 
útlumu nedostaly,“ uvádí Radek Panuš, obchod-
ní manažer pro logistické systémy společnosti 
SSI Schäfer Systems International. Potvrzuje, že 
na poptávkách a rozpracovaných projektech se 
pracovalo velmi intenzivně, jako by žádná krize 

Článek připravil Petr Neckař

nebyla. Vzhledem k tomu, že projekty automati-
zace se řeší i několik let, dalo se očekávat, že 
zde k žádnému útlumu nedojde, protože investoři 
musí hledět do vzdálenější budoucnosti.

TREND ZÁJMU O AUTOMATIZACI 
LOGISTIKY NESLÁBNE

V roce 2020 pokračoval trend rostoucího 
zájmu o automatizaci logistiky. Nejinak 
je tomu i letos. Nejedná se jen o auto-
matizaci skladů, ale i interní logistiky 
ve výrobě. Projekty automatizace jsou 
plánovány dlouhodobě. Proto na rozběh-
lé projekty neměla koronakrize velký 
dopad. Během lockdownů se zpomalila 
komunikace a docházelo k dílčím zdr-
žením, ale zásadní propad v plánované 
automatizaci na trhu nenastal, i když se 
samozřejmě situace ve fi rmách projevi-
la, např. v podobě snížení počtu nových 
poptávek.

„Umělá inteligence 
už dorazila, nejde 

o vizi budoucnosti“

Umělá inteligence již dorazila. Toto není vize 
budoucnosti. Pokud jde například o vychys-
távání robotů, roboti se sami učí, jak vybrat 
produkt. To je nutné, protože zákazníci mají 
obrovskou škálu produktů, zejména v odvětví 
e-commerce. A nikdy neexistuje stabilní řada 
produktů.

LENKA 
NEUHOLD

ředitelka
Knapp
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mechanickou baličku, musí zůstat doma se 
školákem kvůli uzavřené škole. „Takže trendem 
loňského roku začala být spíše změna uvažová-
ní, proč nasadit automatizaci – již ne tak úvaha 
o délce návratnosti investice při normálním reži-
mu, ale úvaha, co budu dělat, když mi odpadne 
čtvrtina personálu v jeden okamžik. To vše na-
víc umocněno navýšeným výkonem a opakova-
ným lockdownem,“ konstatuje Jiří Vacek, ředitel 
obchodního úseku společnosti TMT. Tato slova 
potvrzuje i Blanka Lejsalová, marketingová ko-
ordinátorka společnosti Kardex. Říká k tomu: 
„Předpisy spojené s epidemií je jednodušší do-
držovat ve skladu, ve kterém pracují automa-
tizované systémy na principu zboží k obsluze 
než ve skladu plném statických regálů, kde se 
zaměstnanci potkávají v uličkách.“

Jaká tedy je budoucnost automatizace? „K au-
tomatizaci a budoucnosti lze přistoupit několika 
variantami, a to postupným zaváděním jednotli-
vých technologií nebo radikální změnou. Větši-
na fi rem sáhne po první variantě, proto se stále 
více objevují plně automatizované sklady, které 
fungují zcela bez zásahu člověka,“ míní Dušan 
Šutka, key account manager společnosti Sys-
Tech Group.

Zdá se tedy, že automatizace má zelenou. Např. 
společnost Systematic vyvinula a uvedla do 
stavu dlouhodobého testování automatizovaný 
robotický stohovací systém Idea Storage, který 
je v současnosti nasazen v zátěži skladů fi rmy 
v Kácově. „Základní koncepcí projektu je plně 
automatický skladovací systém na bázi stoho-

Je tu ovšem další pohled: v průběhu roku 2020 
narůstal o automatizaci zájem tak, jak si vede-
ní fi rem uvědomovala, že automatizace může 
napomoci zvládání krize – například zvětšová-
ním vzdáleností mezi pracovníky či omezením 
ručního předávání zboží. „Je zřejmé, že auto-
matizované sklady jsou z hlediska možnosti 
výpadku výroby či expedice vlivem rozšíření ná-
kazy zaměstnanců daleko odolnější než sklady 
s vysokým podílem lidské činnosti. S dotazy 
na téma automatizace se setkáváme neustá-
le, zákazníky to zajímá, v mnoha případech se 
jedná zatím o předběžný zájem, sondování, co 
automatizace umí a neumí,“ mluví o součas-
ném stavu Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení 
intralogistiky společnosti Linde Material Hand-
ling Česká republika.

Realizace plánované na loňský rok se posou-
vají do letošního roku. „Trendem je automatiza-
ce jako náhrada konvenční manipulace sama 
o sobě. Pronikla i do provozů, jako jsou mra-
zírny, dochází k propojení navazujících provozů 
i ke spolupráci různých druhů automatů,“ podo-
týká Aleš Hušek.

LIDSKÁ SÍLA, NEBO STROJ?
Firmy si vloni začaly uvědomovat zejména otáz-
ku lidské síly. Například to, že levný odvoz z vý-
robní linky do skladu pomocí vysokozdvižného 
vozíku přestane být výhodný přesně v okamži-
ku, kdy se jeho obsluha „poroučí“ na dva týdny 
do karantény nebo kdy paní, která obsluhuje 
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„Prosazuje se 
vychystávání z přepravek 
pomocí robotických paží“

Asi nejzajímavějším posunem v automatizaci 
v této době je vychystávání z přepravek pomocí 
robotických paží. To vždy byla oblast činnosti, 
kterou museli zastupovat lidé. Technologie robo-
tů a uchopovacích zařízení a jejich ceny se ale již 
dostávají na takovou úroveň, že začíná mít smysl 
ji nasazovat do řešení automatizace. Na českém 
a slovenském trhu se taková technologie nabízí 
hůře, protože je zde relativně levná pracovní síla. 
V západní části Evropy je takovýchto řešení mno-
hem více.

RADEK PANUŠ
obchodní manažer pro logistické systémy

SSI Schäfer Systems International

Automatizace logistiky přináší spoustu benefi tů.
FOTO: Kardex
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VVlivem koronakrize se ještě více rozproudila de-
bata o nutnosti automatizace. „O automatizaci se 
v souvislosti s covidem mluví vzhledem k nutnos-
ti posílení spolehlivosti dodavatelských řetězců 
a s tím souvisejícím tlakem na vyšší produktivitu 
v Evropě drahé lidské práce,“ konstatuje Martin 
Koudelka, vedoucí marketingu společnosti Jung-
heinrich (ČR).

INVESTOŘI SE DÍVAJÍ DÁL
Jaká je tedy situace na trhu nyní? „Firmy jsou 
opatrnější v investicích, na druhou stranu je vět-
ší zájem o automatizaci vlivem horší dostupnos-
ti zahraničních dělníků nebo zajištění stability 
operací. Automat neonemocní ani nemusí do 
karantény,“ říká Aleš Hušek, logistics solution 
manager společnosti Toyota Material Handling 
CZ. Podívejme se na další zkušenost z praxe: „Za-
čátek roku v první vlně koronakrize byl ve velkém 
útlumu. Poptávky spadly na minimum, trh zřejmě 
váhal, co se bude dít. To ale platí pouze pro ob-
last automotive zákazníků. Například lékárenský 
a potravinářský průmysl anebo e-shopy se do 
útlumu nedostaly,“ uvádí Radek Panuš, obchod-
ní manažer pro logistické systémy společnosti 
SSI Schäfer Systems International. Potvrzuje, že 
na poptávkách a rozpracovaných projektech se 
pracovalo velmi intenzivně, jako by žádná krize 

Článek připravil Petr Neckař

nebyla. Vzhledem k tomu, že projekty automati-
zace se řeší i několik let, dalo se očekávat, že 
zde k žádnému útlumu nedojde, protože investoři 
musí hledět do vzdálenější budoucnosti.

TREND ZÁJMU O AUTOMATIZACI 
LOGISTIKY NESLÁBNE

V roce 2020 pokračoval trend rostoucího 
zájmu o automatizaci logistiky. Nejinak 
je tomu i letos. Nejedná se jen o auto-
matizaci skladů, ale i interní logistiky 
ve výrobě. Projekty automatizace jsou 
plánovány dlouhodobě. Proto na rozběh-
lé projekty neměla koronakrize velký 
dopad. Během lockdownů se zpomalila 
komunikace a docházelo k dílčím zdr-
žením, ale zásadní propad v plánované 
automatizaci na trhu nenastal, i když se 
samozřejmě situace ve fi rmách projevi-
la, např. v podobě snížení počtu nových 
poptávek.

„Umělá inteligence 
už dorazila, nejde 

o vizi budoucnosti“

Umělá inteligence již dorazila. Toto není vize 
budoucnosti. Pokud jde například o vychys-
távání robotů, roboti se sami učí, jak vybrat 
produkt. To je nutné, protože zákazníci mají 
obrovskou škálu produktů, zejména v odvětví 
e-commerce. A nikdy neexistuje stabilní řada 
produktů.
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vatelných plastových euroboxů zasazených do mo-
dulární hliníkové konstrukce, po které se pohybují 
obslužní roboti. Automatický stohovatelný systém 
maximálně využívá skladovací plochy bez nutnosti 
stavby vysokých skladovacích hal a umožňuje fl exi-
bilitu v návaznosti na rychlost připravování zboží,“ 
popisuje Petr Helcl, ředitel společnosti Systematic. 
Dodává, že systém řízení celého procesu nasklad-
nění a vyskladnění včetně optimalizace pohybu 
robotů zajišťuje serverové řešení komunikující po-
mocí bezdrátové technologie.

HROZÍ TAKÉ ZTRÁTY
Zcela automatizované sklady a doručovací ro-
boty jsou poměrně velkými investicemi, proto 
mohou vést k nepříjemným ztrátám. „V případě 
společnosti Ocado například elektrická porucha 
způsobila vypuknutí požáru 
v závodě v Andoveru a uvedla 
jej mimo provoz. Oheň nejenže 
stál online supermarket 100 
milionů liber, ale podnik kvůli 
němu také zrušil 400 pracov-
ních míst,“ upozorňuje Luca 
Legnani, marketingový manažer ve společnosti 
Panasonic. Dodává, že je mnohem pravděpodob-
nější, že v dohledné budoucnosti logistického 
průmyslu bude největší hybnou silou jednodušší 
použití automatizace a optimalizace dané umělou 
inteligencí. Systémy pro správu skladu (WMS) do-

plní integrace softwaru AI s předpovídáním největ-
šího vytížení a minima, co se týče požadavků, což 
umožní manažerům dodavatelského řetězce činit 
informovaná rozhodnutí ohledně plánování zdrojů. 

Kognitivní automatizace v kan-
celářích zázemí logistiky zna-
mená, že může být automati-
zována i správa smluv; některé 
studie naznačují, že výsledkem 
bude větší přesnost.

Současné technologie dokážou generovat velké 
množství dat a schopnost jejich efektivního využití 
bude klíčová. „Právě práce s daty a využití umělé 
inteligence se stane v budoucnu standardem. Pro-
to nestačí data jen sbírat. Základem je důkladná 
analýza, schopnost pochopit souvislosti a data 

správně využít,“ říká Milan Port, vedoucí skupiny 
automatizace společnosti Kodys. Automatické 
rozhodování má potenciál odstranit chybovost lid-
ského faktoru, zlepšit a zrychlit procesy či snížit 
nároky na údržbu.

„PRÁCE S DATY A VYUŽITÍ 
UMĚLÉ INTELIGENCE SE STANE 
V BUDOUCNU STANDARDEM.“

Setkáváme se také s automatizovanou manipulační technikou.
FOTO: Jungheinrich (ČR)
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„Plánujeme automatizaci s řadou 
významných přínosů“

 Aktuálně na letošní rok plánujeme automatizaci. Trápil nás totiž velký nedosta-
tek skladových kapacit, náklady na přesun zboží do externích skladů byly vyso-
ké a poslední volné místo v areálu závodu vhodné k výstavbě nového skladu bylo 
omezené. Z tohoto důvodu jsme se velmi rychle rozhodli pro automatizované 
výškové skladování. To je v současné době nejefektivnější způsob skladování, 
umožňující plně automatizovaný pohyb zboží z výrobní linky přes zaskladnění 
do regálu a následné vyskladnění až na okraj nákladního vozidla. Mít možnost 
spolehnout se na stroje místo pracovní síly je též jedna z hlavních výhod. Velkým 
přínosem je také možnost skladovat výrobky přímo v rámci našeho areálu, což 
umožňuje větší fl exibilitu v případě nutnosti zpětné kontroly zboží.

DANIEL KOREC
logistics specialist

Drylock Technologies

6000 VÝTISKŮ
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PPandemie je jenom jeden z faktorů ovlivňujících 
globální a mezinárodní zásobování, přidávají se 
také klimatické změny a politicko-ekonomické 
konfl ikty. To se také podepisuje na oslabování my-
šlenky globalizace a větším zaměření na regionální 
dodavatele a dodavatelské řetězce. „Další trend, 
jenž nesouvisí s pandemií, je kladení většího důra-
zu na zákazníka a naplňování jeho individuálních 
preferencí produktů a služeb, a to i v režimu sério-
vé výroby s cílem častější rotace sortimentu, jakož 
i jeho variability,“ říká Peter Bílik, smart industry 
solution designer společnosti Anasoft. Dodejme, 
že oba tyto zmíněné trendy mají také přímý dopad 
na dodavatelské řetězce a dodávky JIS (just-in-
-sequence) a JIT (just-in-time) zásobování včetně 
sekvenčního vychystávání.

SEKVENČNÍ VYCHYSTÁVÁNÍ: 
BEZ RYCHLOSTI, PŘESNOSTI 
A FLEXIBILITY TO NEJDE
V roce 2020 čelila logistika velkým vý-
zvám, a to především v případě globál-
ních dodavatelských řetězců. Některé 
podniky zjistily, že sice mají štíhlé záso-
bovací řetězce, ale ty nepočítají s even-
tualitou mezinárodních výpadků dodá-
vek materiálů a komponentů. V našem 
článku se zaměříme právě na sekvenční 
vychystávání, a to (mimo jiné) z pohledu 
těch nejpovolanějších, tedy z pohledu 
zástupců vedení logistiky automobilek.

NESMÍ DOJÍT K PROSTOJŮM LINKY
V případě sekvenčního vychystávání se jedná o vy-
chystávání dílů ze skladu většinou pro výrobu nebo 
kompletaci. Setkáváme se s ním zejména v auto-
mobilovém průmyslu. Díky sekvenčnímu vychystá-
vání je zajištěn efektivní chod linky a dodávky dílů. 
Jednotlivé díly se totiž dostávají na linku až v mo-
mentě, kdy jsou montovány do automobilu (JIT), 
a v pořadí, v jakém se jednotlivé komponenty do 
vozu montují (JIS).

Podívejme se na jeden z nejtypičtějších případů 
sekvenčního vychystávání do automobilky Škoda 
Auto. V rámci procesu sekvencování ve Škodě 
Auto je nutno rozlišovat, zda probíhá tzv. interní 
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dulární hliníkové konstrukce, po které se pohybují 
obslužní roboti. Automatický stohovatelný systém 
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 sekvence v rámci automobilky nebo jde o sekven-
cování externí, tedy o JIS. „V případě interní sek-
vence veškerá odpovědnost za nákup sekvenčních 
palet, organizaci toku materiálu a vlastní sekven-
cování dílů patří do zodpovědnosti útvarů interní 
logistiky a plánování logistiky. Proces JIS přenáší 
odpovědnost za tyto procesy na dodavatele, kteří 
dodávají díly na výrobní linku buď přímo, v pořa-
dí defi novaném výrobním programem – tzv. JIS A, 
nebo prostřednictvím externího partnera, kterému 
říkáme EDL (Externer Dienstleister), tzv. JIS B,“ 
specifi kuje David Strnad, vedoucí logistiky znač-
ky Škoda Auto. Většina dílů v rámci procesu JIS 
je ve Škodě Auto dodávána ve spolupráci s EDL, 
a to především v případě výhodného umístění EDL 
v těsné blízkosti závodu Škoda Auto (zhruba 2 km).

V prostorách EDL jsou díly skladovány, sekvenco-
vány a následně přepravovány na výrobní linku. 
„Základem pro zajištění hladké spolupráce je 
v rámci JIS především správná volba dílu. Rozho-
duje jeho velikost, náchylnost k poškození, cena, 
ale hlavně počet variant dílu. Jakmile je díl zařazen 
do procesu JIS, je důležité nasta-
vit efektivní komunikaci mezi 
útvary Škoda Auto, dodavatelem 
a EDL, a to z hlediska přepravy, 
počítačového spojení, vývoje spe-
ciálních JIS palet, organizace per-
sonálu a ploch,“ vysvětluje David 
Strnad. To vše má ve Škodě Auto 
na starost oddělení plánování logistiky JIS. Cílem je 
zajistit optimální proces výroby, aby nedošlo k pro-
stojům linky nebo zhotovení nekompletního vozu. 
Tato dvě kritéria jsou naprosto klíčová.

POŽADAVEK: SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ
Základem fungující spolupráce je dobrá komu-
nikace mezi výrobním závodem a dodavatelem, 
a to vzhledem k velmi krátkému času mezi ob-
jednávkou, vychystávkou a dodáním (bavíme se 
o řádech minut). „Hlavním požadavkem je krátká 
vzdálenost. Naši sekvenční dodavatelé jsou loka-
lizováni přímo v naší průmyslové zóně s dojezdem 
asi pět minut. Dalším specifi kem je přímé systé-
mové napojení mezi závodem a dodavatelem. Ve 

chvíli, kdy vůz míjí konkrétní bod 
na lince, je vyslán signál, tedy 
objednávka, přímo k dodavateli,“ 
popisuje Vlastimil Němec, supply 
chain manager společnosti Toyo-
ta Motor Manufacturing Czech 
Republic.

Dodává, že od té chvíle má sekvenční dodavatel 
limitovaný čas na výrobu, přípravu a dodávku po-
žadovaného dílu do výrobního závodu na požado-
vané místo, kde se díl namontuje na stejný vůz (tzv. 
fi tting point). V závodě Toyota Motor Manufacturing 
Czech Republic v Kolíně jsou sekvenční dodávky 
využívány na kola, sedačky a nárazníky. „Dodáva-
né díly musí kopírovat přesnou sekvenci aut na 
lince. Jinými slovy: ke konkrétnímu autu musí být 
dodán jeden konkrétní díl v požadované specifi ka-
ci nebo barvě,“ uvádí Vlastimil Němec.

Klíčové je, aby dodavatel byl schopen fl exibilně re-
agovat na vzniklé abnormality – např. tehdy, když 
je zjištěna nekvalita dílu, špatná specifi kace aj. Ta-
kový díl musí být dodavatel schopen vyměnit ještě 
před dodáním na linku. „Z toho vyplývá, že hlav-
ním KPI je výstupní kvalita a přesnost vychystává-
ní dílu v požadované sekvenci. Zároveň jakákoliv 
abnormalita ve výrobě u dodavatele znamená au-
tomatické zastavení výroby závodu, což je dalším 
sledovaným KPI k vyhodnocení naší spolupráce,“ 
podotýká Vlastimil Němec.

NUTNOST ZVLÁDAT 
NESTANDARDNÍ SITUACE
Včasná defi nice elektronické komunikace (EDI) 
a nouzových strategií při výpadku libovolného člán-
ku řetězce od příjmu odvolávky až po doručení dílů 
k zákazníkovi je klíčová pro zvládnutí implementa-
ce sekvenčních dodávek. „Důležitá je mimo jiné 
jasná defi nice všech kontrol při zpracování odvo-
lávky, za co je zodpovědný dodavatel a kde už leží 
odpovědnost na straně zákazníka. Jedná se napří-

klad o kontrolu chybějící odvolávky nebo kontrolu 
kompletnosti odvolávky,“ uvádí Petr Eret, senior 
business konsultant společnosti Aimtec. Doplňuje, 
že u složitých a variantních dílů typu palubních de-
sek nebo dveřních výplní dochází většinou již k vý-
robě u dodavatele podle požadované sekvence. 
Velkou výzvou pak bývá především zvládnutí všech 
nestandardních stavů v sekvenční výrobě (např. 
opakované zmetky nebo opravy) a správné zabale-
ní do fi nálních palet. Podle Petra Ereta je z pohledu 
informačních systémů důležitá především propoje-
nost všech jeho článků – od příjmu a skladování 
materiálu přes plánování výroby, řízení výrobního 
procesu až po zabalení a expedici podle požadova-
né sekvence. To vše s napojením na EDI.

„DŮLEŽITÁ JE MIMO JINÉ 
JASNÁ DEFINICE VŠECH 

KONTROL PŘI ZPRACOVÁNÍ 
ODVOLÁVKY.“

„Řešení s AI 
na růstové vlně“

Samoučící se algoritmy a algoritmy umělé in-
teligence se již využívají v řešeních inteligentní 
logistiky, včetně JIS/JIT zásobování. S ohle-
dem na velké objemy a variabilitu dodávaných 
dílů a meziproduktů, jakož i jejich různé výrob-
ce a dodavatele, se už tyto algoritmy využívají 
pro synchronizaci a koordinaci různých toků 
při řízení zásobování v reálném čase. Také se 
využívají i pro dynamický slotting v meziskla-
dech, aby se zajistily co nejkratší dodací cykly. 
I vzhledem k následkům pandemie bude zavá-
dění řešení a systémů s AI v nadcházejícím 
období růst – od analýzy dat až po autonomní 
řízení logistiky.

PETER BÍLIK
smart industry 

solution 
designer
Anasoft

FOTO: Hyundai Motor Manufacturing Czech
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Evropská jednička 
pro výstavbu  
v průmyslu

 ● Funkční řešení průmyslových vrat 
s více než 80 lety zkušeností

 ● Řešení nakládací techniky pro  
efektivní logistiku

 ● Energeticky úsporná rychloběžná  
vrata pro optimalizovaný průběh 
pracovních procesů

Individuální servis pro 
revizní práce, údržbu  
a opravy
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DODAVATELÉ PŘEBÍRAJÍ VÍCE PRÁCE

Jedním z trendů, který předcházel vypuknutí 
pandemie, bylo rozšiřování služeb dodavatelů 
automobilek nebo přenesení dalších úkonů, 
které původně vykonávali výrobci, na dodavatele. 
Peter Bílik podotýká, že doda-
vatelé tak rozšiřují své portfolio 
služeb, které do procesů JIS/
JIT zásobování také integruje 
práce předmontážní přípravy 
a kompletizace komponentů 
(i od jiných dodavatelů), vyko-
návání různých druhů a typů 
zkoušek kvality, přebalování materiálu a jiné 
služby. Právě inteligentní řídicí systémy, které 
jsou škálovatelné a modulární, umožňují doda-

vatelům poskytovat tyto dodatečné služby, a to 
kromě primární optimalizace výkonu, kapacity 
a rychlosti zásobování.

Vzhledem k potenciálu digitálních technologií 
a revizi obchodních modelů dodavatelů oriento-

vaných na poskytování služeb 
lze očekávat, že se dodatečné 
(i montážní) služby brzy stanou 
normou (k čemuž již u některých 
dodavatelů došlo). A jak říká Pe-
ter Bílik, i s narůstající digitaliza-
cí a automatizací se budou více 
využívat AI technologie.

„Bez manuální překládky“

Naším primárním cílem do budoucna je takzvaný touchless process. V praxi 
to znamená, že by mezi vychystávkou u dodavatele a dodávkou dílu na linku 
neměl být žádný proces, kde bychom manuálně díl překládali. Vše by mělo 
být v ideálu automatizované, včetně nakládky a vykládky z kamionu. Jedná se 
o automatizované dopravníky, implementace AGV a podobně.

VLASTIMIL NĚMEC, supply chain manager, Toyota Motor Manufacturing 
Czech Republic

„Označení JIS palet 
pomocí rádiových 

čipů RFID“

Trendem v oblasti sekvenčního vychystávání 
je například označení JIS palet pomocí rá-
diových čipů RFID, což umožňuje sledování 
palety napříč procesem. Neustále se vyvíjí 
také digitální komunikace mezi jednotlivými 
články a shromažďování analytických dat, což 
umožňuje odhalení potenciálních úzkých míst 
a následnou optimalizaci dodávek JIS.

DAVID STRNAD, 
vedoucí logistiky značky 

Škoda Auto

„HLAVNÍM KPI JE VÝSTUPNÍ 
KVALITA A PŘESNOST 
VYCHYSTÁVÁNÍ DÍLU 

V POŽADOVANÉ SEKVENCI.“

FOTO: Škoda Auto
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ky Škoda Auto. Většina dílů v rámci procesu JIS 
je ve Škodě Auto dodávána ve spolupráci s EDL, 
a to především v případě výhodného umístění EDL 
v těsné blízkosti závodu Škoda Auto (zhruba 2 km).

V prostorách EDL jsou díly skladovány, sekvenco-
vány a následně přepravovány na výrobní linku. 
„Základem pro zajištění hladké spolupráce je 
v rámci JIS především správná volba dílu. Rozho-
duje jeho velikost, náchylnost k poškození, cena, 
ale hlavně počet variant dílu. Jakmile je díl zařazen 
do procesu JIS, je důležité nasta-
vit efektivní komunikaci mezi 
útvary Škoda Auto, dodavatelem 
a EDL, a to z hlediska přepravy, 
počítačového spojení, vývoje spe-
ciálních JIS palet, organizace per-
sonálu a ploch,“ vysvětluje David 
Strnad. To vše má ve Škodě Auto 
na starost oddělení plánování logistiky JIS. Cílem je 
zajistit optimální proces výroby, aby nedošlo k pro-
stojům linky nebo zhotovení nekompletního vozu. 
Tato dvě kritéria jsou naprosto klíčová.

POŽADAVEK: SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ
Základem fungující spolupráce je dobrá komu-
nikace mezi výrobním závodem a dodavatelem, 
a to vzhledem k velmi krátkému času mezi ob-
jednávkou, vychystávkou a dodáním (bavíme se 
o řádech minut). „Hlavním požadavkem je krátká 
vzdálenost. Naši sekvenční dodavatelé jsou loka-
lizováni přímo v naší průmyslové zóně s dojezdem 
asi pět minut. Dalším specifi kem je přímé systé-
mové napojení mezi závodem a dodavatelem. Ve 

chvíli, kdy vůz míjí konkrétní bod 
na lince, je vyslán signál, tedy 
objednávka, přímo k dodavateli,“ 
popisuje Vlastimil Němec, supply 
chain manager společnosti Toyo-
ta Motor Manufacturing Czech 
Republic.

Dodává, že od té chvíle má sekvenční dodavatel 
limitovaný čas na výrobu, přípravu a dodávku po-
žadovaného dílu do výrobního závodu na požado-
vané místo, kde se díl namontuje na stejný vůz (tzv. 
fi tting point). V závodě Toyota Motor Manufacturing 
Czech Republic v Kolíně jsou sekvenční dodávky 
využívány na kola, sedačky a nárazníky. „Dodáva-
né díly musí kopírovat přesnou sekvenci aut na 
lince. Jinými slovy: ke konkrétnímu autu musí být 
dodán jeden konkrétní díl v požadované specifi ka-
ci nebo barvě,“ uvádí Vlastimil Němec.

Klíčové je, aby dodavatel byl schopen fl exibilně re-
agovat na vzniklé abnormality – např. tehdy, když 
je zjištěna nekvalita dílu, špatná specifi kace aj. Ta-
kový díl musí být dodavatel schopen vyměnit ještě 
před dodáním na linku. „Z toho vyplývá, že hlav-
ním KPI je výstupní kvalita a přesnost vychystává-
ní dílu v požadované sekvenci. Zároveň jakákoliv 
abnormalita ve výrobě u dodavatele znamená au-
tomatické zastavení výroby závodu, což je dalším 
sledovaným KPI k vyhodnocení naší spolupráce,“ 
podotýká Vlastimil Němec.

NUTNOST ZVLÁDAT 
NESTANDARDNÍ SITUACE
Včasná defi nice elektronické komunikace (EDI) 
a nouzových strategií při výpadku libovolného člán-
ku řetězce od příjmu odvolávky až po doručení dílů 
k zákazníkovi je klíčová pro zvládnutí implementa-
ce sekvenčních dodávek. „Důležitá je mimo jiné 
jasná defi nice všech kontrol při zpracování odvo-
lávky, za co je zodpovědný dodavatel a kde už leží 
odpovědnost na straně zákazníka. Jedná se napří-

klad o kontrolu chybějící odvolávky nebo kontrolu 
kompletnosti odvolávky,“ uvádí Petr Eret, senior 
business konsultant společnosti Aimtec. Doplňuje, 
že u složitých a variantních dílů typu palubních de-
sek nebo dveřních výplní dochází většinou již k vý-
robě u dodavatele podle požadované sekvence. 
Velkou výzvou pak bývá především zvládnutí všech 
nestandardních stavů v sekvenční výrobě (např. 
opakované zmetky nebo opravy) a správné zabale-
ní do fi nálních palet. Podle Petra Ereta je z pohledu 
informačních systémů důležitá především propoje-
nost všech jeho článků – od příjmu a skladování 
materiálu přes plánování výroby, řízení výrobního 
procesu až po zabalení a expedici podle požadova-
né sekvence. To vše s napojením na EDI.

„DŮLEŽITÁ JE MIMO JINÉ 
JASNÁ DEFINICE VŠECH 

KONTROL PŘI ZPRACOVÁNÍ 
ODVOLÁVKY.“

„Řešení s AI 
na růstové vlně“

Samoučící se algoritmy a algoritmy umělé in-
teligence se již využívají v řešeních inteligentní 
logistiky, včetně JIS/JIT zásobování. S ohle-
dem na velké objemy a variabilitu dodávaných 
dílů a meziproduktů, jakož i jejich různé výrob-
ce a dodavatele, se už tyto algoritmy využívají 
pro synchronizaci a koordinaci různých toků 
při řízení zásobování v reálném čase. Také se 
využívají i pro dynamický slotting v meziskla-
dech, aby se zajistily co nejkratší dodací cykly. 
I vzhledem k následkům pandemie bude zavá-
dění řešení a systémů s AI v nadcházejícím 
období růst – od analýzy dat až po autonomní 
řízení logistiky.

PETER BÍLIK
smart industry 

solution 
designer
Anasoft

FOTO: Hyundai Motor Manufacturing Czech
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PETR ZÁVODNÝ
HEAD OF BUSINESS OPERATIONS
DR. MAX PHARMA

„ČEKÁ NÁS EVROPSKÝ SOURCING“
V roce 2020 jsme celkově rostli s privátními značkami, ale některé 
kategorie léků zaznamenaly pokles. Vlivem omezení pohybu osob 
a používání roušek se nešíří chřipky a další respirační nemoci, a lékárny 
tak čelí poklesům tržeb. V logistice neustále bojujeme s dopravou, 
mezikontinentální přeprava z Číny podle mého názoru kolabuje. Ceny 
kontejnerových přeprav jsou v tuto chvíli velmi vysoké, dostali jsme 
nabídku na dvacetistopý chlazený kontejner i za 15 000 dolarů, což je 
pětinásobek ceny před rokem. Na některé výrobky to má už zásadní 
vliv. I z toho důvodu si myslím, že začne poměrně velký evropský sour-
cing a že se omezí mnoho importních kategorií z Číny nebo ze zámoří.

PAVEL HAMPEJS
SUPPLY CHAIN 
MANAGER
UNILEVER

„TOVÁRNY SE PŘEPLÁCEJÍ“
Pociťujeme velký nedostatek i základ-
ních surovin, jejichž ceny letí nahoru. 
I když máme dlouhodobé kontrakty, 
továrny se vzájemně přeplácejí. Týká 
se to klíčových surovin, ale omezují 
se také dodávky specifi ckých obalo-
vých materiálů. Jako Unilever jsme si 
v minulosti možná naběhli v tom, že 
jsme se maximálně snažili vyladit účin-
nost svých továren. Covid přinesl to, 
že některé kategorie velmi rostou, jiné 
velmi klesají. U těch, které rostou, boju-
jeme s potřebou zvýšit výrobní kapacity. 
Třeba dvacetiprocentní růst na čističích 
se ve výrobě realizuje opravdu těžko. 
I když se nám to nakonec podařilo.

DUŠAN DRÁBEK
VEDOUCÍ TÝMU INDUSTRIAL & LOGISTICS
BNP PARIBAS REAL ESTATE

„SKLADOVÉ PLOCHY
JSOU STÁLE V KURZU“

Minulý rok byl dozvukem předchozího boomu. Dokončovaly se 
projekty ve všech sférách hospodářství – ať to byl automobilový 
průmysl, strojírenství nebo e-commerce. Teď vnímáme zájem 
o skladové plochy v retailu nebo elektronickém obchodu, tyto 
oblasti stále generují nové příležitosti. V automobilovém průmys-
 lu registrujeme pozastavení některých plánovaných projektů.

PAVEL PÁNEK
ŘEDITEL 
LOGISTIKY
BUDĚJOVICKÝ 
BUDVAR

„UČÍME SE PRACOVAT 
S NEJISTOTOU“
Pět měsíců loňského roku nefungoval 
on-trade (čepované pivo), a proto se tlak 
přenesl do baleného piva. Učili jsme se 
a stále se učíme pracovat s vysokou 
mírou nejistoty – odchylky jsou větší, než 
na co jsme byli zvyklí. Snažíme se být fl e-
xibilní, ale pořád se díváme na produk-
tivitu a celkovou efektivitu. Pokud jde 
o automatizaci, v minulosti jsme realizo-
vali větší investici, takže jsme byli docela 
dobře připraveni. Dotáhli jsme napláno-
vaný projekt elektronického dodacího 
listu. Realizovali jsme také některé drob-
nější projekty v oblasti vizualizace, aby-
chom podpořili bezkontaktní procesy. 
S nejistotou se snažíme co nejlépe pra-
covat a připravujeme investice do výrob-
ních linek, protože přesun k balenému 
pivu – typicky plechovkám – byl výrazný.

PETR ŠVEJNOHA
JEDNATEL
STOW ČR

„NEVÍME KAM DŘÍV“
Negativně jsme pocítili hlavně první vlnu pan-
demie. Tehdy byl pokles způsoben především 
automobilovým průmyslem, který však ožil ve 
třetím a čtvrtém kvartálu. Situace se nás dotkla 
na objemu přijatých objednávek, na obratu se 
to ale paradoxně neodrazilo. Do budoucna hle-
dím s pozitivními očekáváními. Momentálně je 
tolik projektů, že nevíme, kam dřív skočit.

Lednové virtuální setkání Klubu logistických manažerů 
se točilo kolem tématu výzvy pro logistiku v roce 2021. 
Více než dvě hodiny jsme diskutovali o tom, co nás čeká 
v letošním roce. 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

KAMIL SLAVÍK
JEDNATEL 
HYPERA

„LETECTVÍ SE VRÁTÍ 
AŽ ZA ČTYŘI ROKY“
Špatné zprávy přicházejí z letectví, které se skutečně téměř 
zastavilo. Co zůstává na zhruba stejných objemech, je pouze 
letecké cargo. Tak velký útlum provozu zasáhl jak česká le -
tiště, tak přepravce a velmi zpomalil nebo odsunul i naše pro-
jekty v letectví. Predikce říkají, že zpátky na předcovidových 
číslech budeme za čtyři roky, ale tak dlouho nejsme ochotní 
čekat. V logistice je situace celkově sice slabší, ale naštěstí při-
cházejí nové projekty například z retailu, který potřebuje řešit 
e-commerce nebo multichannel prodeje a také uplatnění digi-
talizace, např. RPA. Na těchto věcech intenzivně pracujeme. 22/01/2021

NOVÝ ROK, 
NOVÉ VÝZVY

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

Odblokovat výstavbu skladových prostor, 
zefektivnit veřejnou správu, oživit hospodář-
ství, digitalizovat, automatizovat, robotizovat, 
pracovat s daty, zavádět smart technologie, 
posílit evropský sourcing, budovat multicha-
nnel odbyt, podpořit zaměstnance, dodržovat 
hy gienická opatření, čelit nejistotě a nevyzpy-
tatelnému vývoji, neustat v trendu udržitel-
nosti, zvládnout problémy s očkováním… To je 
pouze výčet výzev, o kterých během „Zoomu“ 
diskutovali logističtí odborníci.
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Máte zájem debatovat o logistice? 
Připojte se!

JAKUB HOLEC
JEDNATEL 
108 AGENCY

„NOVÉ IMPULSY 
I Z AUTOPRŮMYSLU“
Ve 108 jsme prošli náročným obdobím 
nejen vlivem korony. Nastavili jsme si 
nové fi remní procesy, strukturu, kom-
petence a začali důkladně plnit CRM 
systém. V koroně jsme zjistili, že fi rmu 
musíme stavět nejen na kvalitních 
lidech, ale i na kvalitních datech. Přešli 
jsme na kompletní fi remní digitalizaci. 
Celkově rok 2020 dopadl velmi dobře, 
jsme na podobných číslech, jako jsme 
byli v předchozích letech. U části klientů 
sice nastal útlum, ale rozjela se i odvětví, 
kde jsme to nečekali. Samotného mne 
překvapilo, že jsme vloni byli u čtyř 
velkých projektů fi rem z automobilové 
branže. Myslím, že automotive prochází 
výraznou transformací. V FMCG stále 
vidíme trend výstavby velkých konsoli-
dačních center, a to nejen v západních 
a severních Čechách. Nyní často pracu-
jeme na projektech, které se odehrávají 
na hranicích mezi Českem, Maďarskem 
a Slovenskem. Mnoho fi rem chce konso-
lidovat v tomto regionu a odtud zásobo-
vat region východní Evropy a Rakouska.

PAVEL SOVIČKA
MANAGING DIRECTOR CZ&SK
PANATTONI EUROPE

„RESTART EKONOMIKY 
A SEŠLÁPNUTÁ BRZDA“
Procházíme stresovým obdobím. Do střední Evropy chodí velké 
množství poptávek po nových výrobních a logistických prosto-
rech, ale u nás se nedá stavět vlivem toho, že státní aparát 
je totálně paralyzovaný. Bohužel tak pokračuje devastace 
potenciálu České republiky. Vláda by se měla zamyslet, jak 
vyčlenit funkční část, která by se zabývala tím, jak neodradit 
zahraniční investice. Největším problémem je, že ministerstvo 
životního prostředí neumožňuje vynětí půdy ze zemědělského 
fondu ani u půdních tříd III, IV nebo V. Místo toho, abychom 
hledali příležitosti pro restart ekonomiky, je tu obrovská brzda.

MICHAL MARTINOVIČ
JEDNATEL 
GEIS CZ

„MANIODEPRESIVNÍ STAVY“
V části našich aktivit jsme poměrně závislí také na domácí spotřebě, maloobchodu a kli-
entech s kamennými obchody, takže nás každý lockdown postihuje. Přijde, odezní, přijde, 
odezní – v tom máme takové maniodepresivní stavy. Nevyrostli jsme sice o předpokládané 
hodnoty, ale na výsledky loňského roku se díváme pozitivně. Jedná se přitom o zvláštní mix. 
Jednoho klienta a projektu se koronakrize dotkla velmi dramaticky, kdy došlo k utlumení 
jeho aktivit až téměř na nulu, u jiného to naopak přineslo razantní růst a pozitivní efekty.

JAROSLAV ŽLÁBEK
JEDNATEL
TOYOTA MATERIAL 
HANDLING CZ

„LOŇSKÝ ROK NAKONEC 
NEBYL TAK ŠPATNÝ“
V dubnu trh propadl, ale i k našemu pře-
kvapení se poslední čtyři měsíce roku 2020 
poměrně zvedl. Je to způsobeno fungujícím 
průmyslem a logistikou, která se konsoliduje. 
Také posilují e-shopy, a nakonec ani auto-
motive na podzim nepocítil tvrdý lockdown 
z jara. Myslím, že pro průmyslové fi rmy nedo-
padl loňský rok zdaleka tak špatně, jak to 
vypadalo na začátku. Uvidíme, kam to bude 
směřovat nyní. Co se týká trendů za Toyotu, 
využíváme home offi ce, máme vysoké stan-
dardy z hlediska prevence onemocnění 
a organizujeme online setkání se zákazníky.

DAVID ČEPEK
JEDNATEL 
LINDE MATERIAL 
HANDLING

„MANIPULAČNÍ TECHNIKA DOLŮ, 
INTRALOGISTIKA NAHORU“
Byznys v roce 2020 byl dotčen koronaviro-
vou krizí. Trh manipulační techniky v České 
republice spadl asi o 15 procent. Proti 
tomuto trendu šly systémy pro intralogis-
tiku, kdy jsme naopak zaznamenali zajímavý 
růst. Mám tím na mysli intralogistické pro-
jekty zaměřené na robotiku, automatizaci 
a související regálová řešení.

MAREK PRACH
SUPPLY CHAIN ŘEDITEL PRO ČR A SR
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

„PŘECHOD DO COVID REŽIMU JSME 
JAKO FIRMA ZVLÁDLI, SITUACE PRO NAŠE 
ZÁKAZNÍKY ALE ZŮSTÁVÁ SLOŽITÁ“
Obsluhujeme dva základní prodejní kanály, které se během epidemie covidu 
chovaly úplně jinak. On-trade dostal silný zásah, někteří zákazníci, hospody 
a restaurace mají existenční starosti, a proto jsme se soustředili na to, jak je 
podpořit. Ale vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme si několikrát prošli 
kolečkem, kdy jsme nejprve pivo dodali, abychom jej pak museli kvůli uzavření 
on-trade opět stahovat. Prodeje v off-trade mírně vzrostly, ale zdaleka ne natolik, 
aby vykompenzovaly poklesy prodejů v on-trade. Zaznamenali jsme také růst 
online platforem a sami jsme si otestovali dodávání piva spotřebitelům napřímo 
až domů. Pokud se podíváme na fungování fi rmy, lidé z kanceláří přešli na home 
offi ce a překvapilo nás, jak hladce to šlo, jak rychle si zvykli a kolik lidí mohlo 
takto pracovat. U lidí v provozu to bylo složitější a výzvou bylo zpočátku zajis-
tit podmínky, které by refl ektovaly covidovou situaci – roušky, dezinfekce nebo 
vytvoření prostředí, ve kterém je snadné udržovat bezpečné vzdálenosti. Krátko-
dobé výpadky jsme zaznamenali u některých činností, které vykonávají agenturní 
pracovníci. 
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 lu registrujeme pozastavení některých plánovaných projektů.

PAVEL PÁNEK
ŘEDITEL 
LOGISTIKY
BUDĚJOVICKÝ 
BUDVAR

„UČÍME SE PRACOVAT 
S NEJISTOTOU“
Pět měsíců loňského roku nefungoval 
on-trade (čepované pivo), a proto se tlak 
přenesl do baleného piva. Učili jsme se 
a stále se učíme pracovat s vysokou 
mírou nejistoty – odchylky jsou větší, než 
na co jsme byli zvyklí. Snažíme se být fl e-
xibilní, ale pořád se díváme na produk-
tivitu a celkovou efektivitu. Pokud jde 
o automatizaci, v minulosti jsme realizo-
vali větší investici, takže jsme byli docela 
dobře připraveni. Dotáhli jsme napláno-
vaný projekt elektronického dodacího 
listu. Realizovali jsme také některé drob-
nější projekty v oblasti vizualizace, aby-
chom podpořili bezkontaktní procesy. 
S nejistotou se snažíme co nejlépe pra-
covat a připravujeme investice do výrob-
ních linek, protože přesun k balenému 
pivu – typicky plechovkám – byl výrazný.

PETR ŠVEJNOHA
JEDNATEL
STOW ČR

„NEVÍME KAM DŘÍV“
Negativně jsme pocítili hlavně první vlnu pan-
demie. Tehdy byl pokles způsoben především 
automobilovým průmyslem, který však ožil ve 
třetím a čtvrtém kvartálu. Situace se nás dotkla 
na objemu přijatých objednávek, na obratu se 
to ale paradoxně neodrazilo. Do budoucna hle-
dím s pozitivními očekáváními. Momentálně je 
tolik projektů, že nevíme, kam dřív skočit.

Lednové virtuální setkání Klubu logistických manažerů 
se točilo kolem tématu výzvy pro logistiku v roce 2021. 
Více než dvě hodiny jsme diskutovali o tom, co nás čeká 
v letošním roce. 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

KAMIL SLAVÍK
JEDNATEL 
HYPERA

„LETECTVÍ SE VRÁTÍ 
AŽ ZA ČTYŘI ROKY“
Špatné zprávy přicházejí z letectví, které se skutečně téměř 
zastavilo. Co zůstává na zhruba stejných objemech, je pouze 
letecké cargo. Tak velký útlum provozu zasáhl jak česká le -
tiště, tak přepravce a velmi zpomalil nebo odsunul i naše pro-
jekty v letectví. Predikce říkají, že zpátky na předcovidových 
číslech budeme za čtyři roky, ale tak dlouho nejsme ochotní 
čekat. V logistice je situace celkově sice slabší, ale naštěstí při-
cházejí nové projekty například z retailu, který potřebuje řešit 
e-commerce nebo multichannel prodeje a také uplatnění digi-
talizace, např. RPA. Na těchto věcech intenzivně pracujeme. 22/01/2021

NOVÝ ROK, 
NOVÉ VÝZVY

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

Odblokovat výstavbu skladových prostor, 
zefektivnit veřejnou správu, oživit hospodář-
ství, digitalizovat, automatizovat, robotizovat, 
pracovat s daty, zavádět smart technologie, 
posílit evropský sourcing, budovat multicha-
nnel odbyt, podpořit zaměstnance, dodržovat 
hy gienická opatření, čelit nejistotě a nevyzpy-
tatelnému vývoji, neustat v trendu udržitel-
nosti, zvládnout problémy s očkováním… To je 
pouze výčet výzev, o kterých během „Zoomu“ 
diskutovali logističtí odborníci.
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ZZelenou logistiku lze vnímat jako strategii a soubor 
opatření a technologických řešení, jak omezit do-
pady přeprav nebo skladování na životní prostředí. 
„Aby logistika byla skutečně zelená, musí se snažit 
minimalizovat dopady všech aktivit na životní pro-
středí – optimalizovat je tak třeba každý krok ce-
lého logistického procesu,“ poznamenává Jindřich 
Karas, manažer marketingu společnosti ESA logis-
tika. Netýká se to „jen“ dodržování stále přísnějších 
emisních limitů nebo využívání a testování vozidel 
s alternativními pohony, jako je CNG/LNG, bioplyn 
či elektřina. Podstatné je rovněž efektivní plánování 
a maximální vytěžování vozidel, zejména s využitím 
vyspělých softwarových nástrojů.

Na ekologické přínosy využívání železniční přepra-
vy poukazuje Tomáš Holomoucký, ředitel společ-
nosti DB Schenker. „Vyplatí se i z ekonomického 
hlediska, a to především při velkých objemech a 
na velké vzdálenosti, proto se těší oblibě železniční 
přepravy mezi Evropou a Čínou,“ vysvětluje. Želez-
niční doprava se uplatňuje i v přepravách na menší 
vzdálenosti. Například pro společnost ESAB zajiš-
ťuje DB Schenker přepravu po železnici z výrobní-
ho závodu ve Vamberku do distribučního centra 
v Pardubicích-Semtíně. Do terminálu jezdí denně 
místo dvaceti kamionů pouze jeden vlak, což zna-
mená redukci až 180 tun CO2 v ovzduší ročně.

KROK ZA KROKEM 
K ZELENÝM ZÍTŘKŮM

Téma udržitelnosti a podnikání ohleduplného vůči ži-
votnímu prostředí hýbe světem logistiky. V silniční ná-
kladní dopravě jde například o snižování emisí sklení-
kových plynů včetně lepšího plánování tras i vytíženosti 
vozidel, v obalovém segmentu pak třeba o využití více-
cestných přepravních obalů namísto jednorázových 
a v průmyslovém developmentu mimo jiné o výstavbu 
ekologicky a energeticky šetrných skladových hal.

„Přehled o dopadech 
na životní prostředí“

Stále více společností si uvědomuje potřebu 
dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Není 
však nezbytné čekat na komerční dostupnost 
nových technologií. Naše zkušenosti s progra-
mem Lean & Green ukazují, že první, ale zá-
sadní krok je získat celkový přehled o emisích 
z vlastní činnosti. Kolik tun CO2 společnost pro-
dukovala za rok celkově, kolik to představuje 
na tunu či paletu přepraveného zboží. Jaké je 
celkové zatížení dopadající na životní prostře-
dí. A jakého zlepšení je možné dosáhnout v me-
ziročním srovnání. Například lepší efektivitou 
a plánováním distribuce nebo zvýšením podílu 
vozidel s vyšší třídou Euro při modernizaci vo-
zového parku.
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Článek připravil David Čapek

S ohledem na udržitelnost se také častěji uplatňují 
vícecestné (opakovaně použitelné) přepravní obaly 
a transportní nosiče, například palety. Jedná se jak 
o materiálovou inovaci, tak i o způsoby kontroly, 
údržby a celkové hospodaření. 

„To vše má z hlediska udržitelnosti stále ještě 
nevyčerpaný potenciál a velký dopad především 
v segmentu FMCG. Jde jednoduše o to, aby se 
s co nejméně paletami převezlo, zásluhou promyš-
leného řešení, co nejvíce zboží. Například v roce 
2020 naši klienti v ČR díky využití paletového 
poolingu ušetřili celkově téměř 7000 tun CO2, 
6000 stromů a došlo k redukci 608 tun odpadu,“ 
říká Frederic Rotrou, country lead ve společnosti 
CHEP CZ. A dodává, že velký přínos pro zákazní-
ky i pro životní prostředí má také projekt sdílení 
přepravních kapacit (nákladních vozidel) v rámci 
reverzní logistiky palet.

V průmyslovém developmentu je na pořadu dne 
nejen výstavba ekologicky a energeticky úspor-
ných budov, ale i využití „vysloužilých“ industriál-
ních areálů – tedy brownfi eldů. Jejich revitalizací 
je možné vytvářet moderní průmyslové zóny v mís-
tech, která jsou nezřídka opuštěná a kam lze jiný 
typ aktivit jen stěží umístit.

Druhá, neméně podstatná rovina je stavební a k ní 
patří zejména pokročilé materiály/technologie po-
užívané při výstavbě. „Modernizace průmyslových 
hal postupuje každý rok kupředu. Trend eco-frien-
dly a certifi kovaných budov nabízí širokou škálu 
možností,“ upozorňuje Laurent Jechoux, obchodní 
ředitel společnosti Contera. Využívají se tak třeba 
solární panely na střechách, rekuperace a tracking 
spotřeby energie, lepší izolační panely či rekupera-
ce dešťových vod. „Zelenou logistiku je ale potře-
ba vnímat i uvnitř skladu,“ připomíná Pavel Ruda, 
transport manager for CZ and SVK ve společnosti 
FM Logistic. Jde například o vhodný typ zářivek, 
které se používají pro osvětlení plochy, nebo mon-
táž pohybových čidel, jež výrazně snižují náklady 
na odběr elektřiny. A opomenout nelze ani udrži-
telnou manipulační techniku – tj. které stroje se vy-
užívají nebo jaký je typ baterií včetně jejich výdrže.

Rozšířenou verzi článku najdete 
na webu www.systemylogistiky.cz.

Dění v klubu…
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JIŘÍ KRISTEK
VEDOUCÍ TÝMU PRONÁJMU 
PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ
CUSHMAN & WAKEFIELD

„TREND KONSOLIDACE 
SKLADŮ NEUSTÁVÁ“
Vloni jsme zaznamenali velmi dobrý výsledek, 
který byl ještě nad rokem 2019. Projevilo se 
oživení retailové poptávky, kdy jsme realizovali 
poměrně hodně transakcí. Připojily se také nejrůz-
nější poptávky v oblasti konsolidace skladů nebo 
skladování německých fi rem těsně za našimi 
hranicemi. Zajímavý příjem tvořily také prodeje 
pozemků, kdy zájem developerů stále trvá, ale 
vše brzdí státní správa. Současná podoba vynětí 
ze zemědělského půdního fondu může mít devas-
tující vliv na budoucí výstavbu. Hodně poptávek 
směřuje k logistice poslední míle. 

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

„ZAJÍMAJÍ NÁS CHYTRÉ PALETY“
Začátek loňského roku byl pro nás velmi turbulentní. Protože 
však děláme především FMCG sektor, krize se nás zatím výraz-
něji nedotkla. To třeba neplatí o konkurenci, která se zaměřuje 
také na automotive. Od března do května jsme zaznamenali 
rapidní nárůst poptávky po našich paletách, během léta se to 
pak stabilizovalo. Jako region CEE jsme vloni zaznamenali dvoj-
ciferný nárůst. Rozrůstáme se o operativu a nové sklady. Zájem 
máme o rozvoj poolingu a chytré palety s možností sledování. 

PATRIK LUXEMBURK 
JEDNATEL
STABILPLASTIK

„PALETOVÝ POOLING OVLIVŇUJE DIGITALIZACE“
Jednoznačný trend v oblasti obalů směřuje k poolingu především palet. Podařilo 
se nám navázat partnerství se společností Svenska Retursystem (Švédsko), která 
se zaměřuje na cirkulární ekonomiku. Podepsali jsme smlouvy, dodali první vzorky 
a zatím máme pozitivní zpětnou vazbu. Dále se nám podařilo vstoupit do diskuse 
s dalšími poolingovými společnostmi jako LPR nebo CHEP. Se společností Adastra 
jsme v září spustili pilotní programy, kdy jsme prvním zájemcům dodali chytré palety 
a začali sbírat první data. Potvrzuje to, že digitalizace je silně provázaná s pale-
tovým hospodářstvím a poolingem a umožňuje nacházet nová řešení přinášející 
přidanou hodnotu jak pro poolingové společnosti, tak především jejich zákazníky. 

MARTIN BALÁŽ
COUNTRY MANAGER CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
PROLOGIS

„V ČESKU JE POTENCIÁL 
PRO LAST MILE DELIVERY“
Stavební proces v Polsku trvá do jednoho roku. U nás na 
pozemek, který jsme povolovali na Praze-západ, jsme po 
2,5 letech získali územní rozhodnutí a teprve po třech 
letech stavební povolení. I když čekáme jen na přeložku, vše 
trvá řádově léta. Všeobecně je v Česku značný potenciál pro 
uspokojení poptávky v oblasti doručování na poslední míli. 
Z našeho průzkumu vyplývá, že přesun prodejů z tradič-
ního retailu k e-commerce o jedno procento zvýší v Evropě 
poptávku po skladech o dalších 2,5 milionu m2. 



Eko
37

ZZelenou logistiku lze vnímat jako strategii a soubor 
opatření a technologických řešení, jak omezit do-
pady přeprav nebo skladování na životní prostředí. 
„Aby logistika byla skutečně zelená, musí se snažit 
minimalizovat dopady všech aktivit na životní pro-
středí – optimalizovat je tak třeba každý krok ce-
lého logistického procesu,“ poznamenává Jindřich 
Karas, manažer marketingu společnosti ESA logis-
tika. Netýká se to „jen“ dodržování stále přísnějších 
emisních limitů nebo využívání a testování vozidel 
s alternativními pohony, jako je CNG/LNG, bioplyn 
či elektřina. Podstatné je rovněž efektivní plánování 
a maximální vytěžování vozidel, zejména s využitím 
vyspělých softwarových nástrojů.

Na ekologické přínosy využívání železniční přepra-
vy poukazuje Tomáš Holomoucký, ředitel společ-
nosti DB Schenker. „Vyplatí se i z ekonomického 
hlediska, a to především při velkých objemech a 
na velké vzdálenosti, proto se těší oblibě železniční 
přepravy mezi Evropou a Čínou,“ vysvětluje. Želez-
niční doprava se uplatňuje i v přepravách na menší 
vzdálenosti. Například pro společnost ESAB zajiš-
ťuje DB Schenker přepravu po železnici z výrobní-
ho závodu ve Vamberku do distribučního centra 
v Pardubicích-Semtíně. Do terminálu jezdí denně 
místo dvaceti kamionů pouze jeden vlak, což zna-
mená redukci až 180 tun CO2 v ovzduší ročně.

KROK ZA KROKEM 
K ZELENÝM ZÍTŘKŮM

Téma udržitelnosti a podnikání ohleduplného vůči ži-
votnímu prostředí hýbe světem logistiky. V silniční ná-
kladní dopravě jde například o snižování emisí sklení-
kových plynů včetně lepšího plánování tras i vytíženosti 
vozidel, v obalovém segmentu pak třeba o využití více-
cestných přepravních obalů namísto jednorázových 
a v průmyslovém developmentu mimo jiné o výstavbu 
ekologicky a energeticky šetrných skladových hal.

„Přehled o dopadech 
na životní prostředí“

Stále více společností si uvědomuje potřebu 
dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Není 
však nezbytné čekat na komerční dostupnost 
nových technologií. Naše zkušenosti s progra-
mem Lean & Green ukazují, že první, ale zá-
sadní krok je získat celkový přehled o emisích 
z vlastní činnosti. Kolik tun CO2 společnost pro-
dukovala za rok celkově, kolik to představuje 
na tunu či paletu přepraveného zboží. Jaké je 
celkové zatížení dopadající na životní prostře-
dí. A jakého zlepšení je možné dosáhnout v me-
ziročním srovnání. Například lepší efektivitou 
a plánováním distribuce nebo zvýšením podílu 
vozidel s vyšší třídou Euro při modernizaci vo-
zového parku.
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Článek připravil David Čapek

S ohledem na udržitelnost se také častěji uplatňují 
vícecestné (opakovaně použitelné) přepravní obaly 
a transportní nosiče, například palety. Jedná se jak 
o materiálovou inovaci, tak i o způsoby kontroly, 
údržby a celkové hospodaření. 

„To vše má z hlediska udržitelnosti stále ještě 
nevyčerpaný potenciál a velký dopad především 
v segmentu FMCG. Jde jednoduše o to, aby se 
s co nejméně paletami převezlo, zásluhou promyš-
leného řešení, co nejvíce zboží. Například v roce 
2020 naši klienti v ČR díky využití paletového 
poolingu ušetřili celkově téměř 7000 tun CO2, 
6000 stromů a došlo k redukci 608 tun odpadu,“ 
říká Frederic Rotrou, country lead ve společnosti 
CHEP CZ. A dodává, že velký přínos pro zákazní-
ky i pro životní prostředí má také projekt sdílení 
přepravních kapacit (nákladních vozidel) v rámci 
reverzní logistiky palet.

V průmyslovém developmentu je na pořadu dne 
nejen výstavba ekologicky a energeticky úspor-
ných budov, ale i využití „vysloužilých“ industriál-
ních areálů – tedy brownfi eldů. Jejich revitalizací 
je možné vytvářet moderní průmyslové zóny v mís-
tech, která jsou nezřídka opuštěná a kam lze jiný 
typ aktivit jen stěží umístit.

Druhá, neméně podstatná rovina je stavební a k ní 
patří zejména pokročilé materiály/technologie po-
užívané při výstavbě. „Modernizace průmyslových 
hal postupuje každý rok kupředu. Trend eco-frien-
dly a certifi kovaných budov nabízí širokou škálu 
možností,“ upozorňuje Laurent Jechoux, obchodní 
ředitel společnosti Contera. Využívají se tak třeba 
solární panely na střechách, rekuperace a tracking 
spotřeby energie, lepší izolační panely či rekupera-
ce dešťových vod. „Zelenou logistiku je ale potře-
ba vnímat i uvnitř skladu,“ připomíná Pavel Ruda, 
transport manager for CZ and SVK ve společnosti 
FM Logistic. Jde například o vhodný typ zářivek, 
které se používají pro osvětlení plochy, nebo mon-
táž pohybových čidel, jež výrazně snižují náklady 
na odběr elektřiny. A opomenout nelze ani udrži-
telnou manipulační techniku – tj. které stroje se vy-
užívají nebo jaký je typ baterií včetně jejich výdrže.

Rozšířenou verzi článku najdete 
na webu www.systemylogistiky.cz.
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ZZelenou logistiku lze vnímat jako strategii a soubor 
opatření a technologických řešení, jak omezit do-
pady přeprav nebo skladování na životní prostředí. 
„Aby logistika byla skutečně zelená, musí se snažit 
minimalizovat dopady všech aktivit na životní pro-
středí – optimalizovat je tak třeba každý krok ce-
lého logistického procesu,“ poznamenává Jindřich 
Karas, manažer marketingu společnosti ESA logis-
tika. Netýká se to „jen“ dodržování stále přísnějších 
emisních limitů nebo využívání a testování vozidel 
s alternativními pohony, jako je CNG/LNG, bioplyn 
či elektřina. Podstatné je rovněž efektivní plánování 
a maximální vytěžování vozidel, zejména s využitím 
vyspělých softwarových nástrojů.

Na ekologické přínosy využívání železniční přepra-
vy poukazuje Tomáš Holomoucký, ředitel společ-
nosti DB Schenker. „Vyplatí se i z ekonomického 
hlediska, a to především při velkých objemech a 
na velké vzdálenosti, proto se těší oblibě železniční 
přepravy mezi Evropou a Čínou,“ vysvětluje. Želez-
niční doprava se uplatňuje i v přepravách na menší 
vzdálenosti. Například pro společnost ESAB zajiš-
ťuje DB Schenker přepravu po železnici z výrobní-
ho závodu ve Vamberku do distribučního centra 
v Pardubicích-Semtíně. Do terminálu jezdí denně 
místo dvaceti kamionů pouze jeden vlak, což zna-
mená redukci až 180 tun CO2 v ovzduší ročně.

KROK ZA KROKEM 
K ZELENÝM ZÍTŘKŮM

Téma udržitelnosti a podnikání ohleduplného vůči ži-
votnímu prostředí hýbe světem logistiky. V silniční ná-
kladní dopravě jde například o snižování emisí sklení-
kových plynů včetně lepšího plánování tras i vytíženosti 
vozidel, v obalovém segmentu pak třeba o využití více-
cestných přepravních obalů namísto jednorázových 
a v průmyslovém developmentu mimo jiné o výstavbu 
ekologicky a energeticky šetrných skladových hal.

„Přehled o dopadech 
na životní prostředí“

Stále více společností si uvědomuje potřebu 
dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Není 
však nezbytné čekat na komerční dostupnost 
nových technologií. Naše zkušenosti s progra-
mem Lean & Green ukazují, že první, ale zá-
sadní krok je získat celkový přehled o emisích 
z vlastní činnosti. Kolik tun CO2 společnost pro-
dukovala za rok celkově, kolik to představuje 
na tunu či paletu přepraveného zboží. Jaké je 
celkové zatížení dopadající na životní prostře-
dí. A jakého zlepšení je možné dosáhnout v me-
ziročním srovnání. Například lepší efektivitou 
a plánováním distribuce nebo zvýšením podílu 
vozidel s vyšší třídou Euro při modernizaci vo-
zového parku.

TOMÁŠ 
MARTOCH

senior manažer 
ECR a člen 

Evropského 
řídícího výboru 

programu Lean 
& Green

GS1 Czech 
Republic
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S ohledem na udržitelnost se také častěji uplatňují 
vícecestné (opakovaně použitelné) přepravní obaly 
a transportní nosiče, například palety. Jedná se jak 
o materiálovou inovaci, tak i o způsoby kontroly, 
údržby a celkové hospodaření. 

„To vše má z hlediska udržitelnosti stále ještě 
nevyčerpaný potenciál a velký dopad především 
v segmentu FMCG. Jde jednoduše o to, aby se 
s co nejméně paletami převezlo, zásluhou promyš-
leného řešení, co nejvíce zboží. Například v roce 
2020 naši klienti v ČR díky využití paletového 
poolingu ušetřili celkově téměř 7000 tun CO2, 
6000 stromů a došlo k redukci 608 tun odpadu,“ 
říká Frederic Rotrou, country lead ve společnosti 
CHEP CZ. A dodává, že velký přínos pro zákazní-
ky i pro životní prostředí má také projekt sdílení 
přepravních kapacit (nákladních vozidel) v rámci 
reverzní logistiky palet.

V průmyslovém developmentu je na pořadu dne 
nejen výstavba ekologicky a energeticky úspor-
ných budov, ale i využití „vysloužilých“ industriál-
ních areálů – tedy brownfi eldů. Jejich revitalizací 
je možné vytvářet moderní průmyslové zóny v mís-
tech, která jsou nezřídka opuštěná a kam lze jiný 
typ aktivit jen stěží umístit.

Druhá, neméně podstatná rovina je stavební a k ní 
patří zejména pokročilé materiály/technologie po-
užívané při výstavbě. „Modernizace průmyslových 
hal postupuje každý rok kupředu. Trend eco-frien-
dly a certifi kovaných budov nabízí širokou škálu 
možností,“ upozorňuje Laurent Jechoux, obchodní 
ředitel společnosti Contera. Využívají se tak třeba 
solární panely na střechách, rekuperace a tracking 
spotřeby energie, lepší izolační panely či rekupera-
ce dešťových vod. „Zelenou logistiku je ale potře-
ba vnímat i uvnitř skladu,“ připomíná Pavel Ruda, 
transport manager for CZ and SVK ve společnosti 
FM Logistic. Jde například o vhodný typ zářivek, 
které se používají pro osvětlení plochy, nebo mon-
táž pohybových čidel, jež výrazně snižují náklady 
na odběr elektřiny. A opomenout nelze ani udrži-
telnou manipulační techniku – tj. které stroje se vy-
užívají nebo jaký je typ baterií včetně jejich výdrže.

Rozšířenou verzi článku najdete 
na webu www.systemylogistiky.cz.

Dění v klubu…
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JIŘÍ KRISTEK
VEDOUCÍ TÝMU PRONÁJMU 
PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ
CUSHMAN & WAKEFIELD

„TREND KONSOLIDACE 
SKLADŮ NEUSTÁVÁ“
Vloni jsme zaznamenali velmi dobrý výsledek, 
který byl ještě nad rokem 2019. Projevilo se 
oživení retailové poptávky, kdy jsme realizovali 
poměrně hodně transakcí. Připojily se také nejrůz-
nější poptávky v oblasti konsolidace skladů nebo 
skladování německých fi rem těsně za našimi 
hranicemi. Zajímavý příjem tvořily také prodeje 
pozemků, kdy zájem developerů stále trvá, ale 
vše brzdí státní správa. Současná podoba vynětí 
ze zemědělského půdního fondu může mít devas-
tující vliv na budoucí výstavbu. Hodně poptávek 
směřuje k logistice poslední míle. 

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

„ZAJÍMAJÍ NÁS CHYTRÉ PALETY“
Začátek loňského roku byl pro nás velmi turbulentní. Protože 
však děláme především FMCG sektor, krize se nás zatím výraz-
něji nedotkla. To třeba neplatí o konkurenci, která se zaměřuje 
také na automotive. Od března do května jsme zaznamenali 
rapidní nárůst poptávky po našich paletách, během léta se to 
pak stabilizovalo. Jako region CEE jsme vloni zaznamenali dvoj-
ciferný nárůst. Rozrůstáme se o operativu a nové sklady. Zájem 
máme o rozvoj poolingu a chytré palety s možností sledování. 

PATRIK LUXEMBURK 
JEDNATEL
STABILPLASTIK

„PALETOVÝ POOLING OVLIVŇUJE DIGITALIZACE“
Jednoznačný trend v oblasti obalů směřuje k poolingu především palet. Podařilo 
se nám navázat partnerství se společností Svenska Retursystem (Švédsko), která 
se zaměřuje na cirkulární ekonomiku. Podepsali jsme smlouvy, dodali první vzorky 
a zatím máme pozitivní zpětnou vazbu. Dále se nám podařilo vstoupit do diskuse 
s dalšími poolingovými společnostmi jako LPR nebo CHEP. Se společností Adastra 
jsme v září spustili pilotní programy, kdy jsme prvním zájemcům dodali chytré palety 
a začali sbírat první data. Potvrzuje to, že digitalizace je silně provázaná s pale-
tovým hospodářstvím a poolingem a umožňuje nacházet nová řešení přinášející 
přidanou hodnotu jak pro poolingové společnosti, tak především jejich zákazníky. 

MARTIN BALÁŽ
COUNTRY MANAGER CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
PROLOGIS

„V ČESKU JE POTENCIÁL 
PRO LAST MILE DELIVERY“
Stavební proces v Polsku trvá do jednoho roku. U nás na 
pozemek, který jsme povolovali na Praze-západ, jsme po 
2,5 letech získali územní rozhodnutí a teprve po třech 
letech stavební povolení. I když čekáme jen na přeložku, vše 
trvá řádově léta. Všeobecně je v Česku značný potenciál pro 
uspokojení poptávky v oblasti doručování na poslední míli. 
Z našeho průzkumu vyplývá, že přesun prodejů z tradič-
ního retailu k e-commerce o jedno procento zvýší v Evropě 
poptávku po skladech o dalších 2,5 milionu m2. 
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Č technologie ve výrobních fi rmách. „Nejde jen o sní-
žení environmentálních dopadů a zlevnění nákladů 
na tisk, ale primárně o efektivnější a pružnější fun-
gování. V elektronické podobě jsou data čitelná, 
dohledatelná, ale hlavně aktuální a provázatelná 
do jednotného datového celku,“ vyjmeno-
vává zjevné přednosti Michal Horáček. 
Logistika se tak stává mnohem fl e-
xibilnější a dokáže rychleji reago-
vat na změny.

KOMPLEXNÍ POKRYTÍ 
KOMUNIKACE
Pro bezpapírové fungování 
fi remních procesů a potažmo 
logistiky je zásadní i využití EDI 
komunikace. „Všechny v proce-
su zúčastněné strany by měly mezi 
sebou komunikovat pomocí EDI nebo 
případně jinou elektronickou datovou formou. 
Bezpapírová logistika by se měla vyznačovat kom-
plexností pokrytí celé komunikace, protože jakýkoliv 
bod v řetězci, kde by bylo nutné přejít na papírovou 
nebo například PDF formu komunikace, přináší ze-
jména na straně příjemce informací značné kompli-
kace, možnosti chyb a zdržení,“ upozorňuje Milan 
Mikula, solution manager ve společnosti Editel CZ. 
A dodává, že přínosy spočívají zejména v rychlosti 
a přesnosti komunikace bez nutnosti aktivní účasti 
lidské obsluhy.

FLEXIBILNĚ A BEZ CHYB
Jak vypadá efektivní bezpapírové řízení skladu 
třeba v případě distribučních center internetových 
prodejců? „Řízení skladových procesů bez papíru, 
např. u e-shopů, znamená, že přijde objednávka, 
z administračního systému e-shopu se propadne 
do skladového systému, kde se vytvoří úkol pro 
skladníka, ten pomocí informací na čtečce čáro-
vých kódů dohledá zboží, zabalí jej a předá k ex-
pedici. Po odeslání zboží pošle skladový systém 
informaci zpět do administračního systému e-sho-
pu o odeslané objednávce,“ popisuje digitalizova-
ný postup Miroslav Králík, delivery manager Lokia 

WMS. V současnosti, kdy odvětví e-commerce za-
žívá boom a počet objednávek dramaticky roste 
nejen v sezonní špičce, je pro e-shopy podobně 
efektivní řešení prakticky nezbytností.

Digitalizace logistiky v podobě implemen-
tace skladového systému zajistí mimo 

jiné zrychlení všech procesů ve 
skladu, snížení chybovosti při 

práci, úplný přehled ohledně 
práce skladníků, sdílení dat 
mezi systémy, přehled o zbo-
ží v reálném čase, snížení 
počtu reklamací či zvýšení 
zákaznické spokojenosti. 
Díky tomu společnost dokáže 
pružně reagovat na podněty 

zvenčí, např. na e-shopu se 
začne v sezoně prodávat určitý 

druh zboží více a rychleji. „Firma je 
pak schopna rychle přeskládat sklad 

a změnit priority práce ve skladu téměř 
okamžitě,“ poznamenává Miroslav Králík.

Přechod na bezpapírovou logistiku vyžaduje jako 
kaž dá „novinka“ koncepční odvahu od vedení fi rmy. 
Zapotřebí je rovněž změnit řadu zaběhnutých postu-
pů a přesvědčit zaměstnance, že inovace se dějí 
ku prospěchu věci. Bezpapírové procesy lze zavádět 
postupně a omezit případná rizika s tím spojená.

Český stát v posledních měsících – tváří v tvář pan-
demii nemoci covid-19 – opět ukazuje, že situace 
ohledně kýženého zvýšení efektivity a digitalizace 
veřejné správy není valná. Ano, jsou zde opakující 
se problémy s fungováním různých informačních 
systémů, zcela nedávno např. v případě e-shopu 
na koupi elektronických dálničních známek nebo 
při spuštění online formuláře pro registraci lidí 
starších 80 let k očkování proti koronaviru. Cha-
rakteristický je i přetrvávající důraz na přebujelou 
administrativu včetně požadavků na opakované 
vyplňování a dokladování nejrůznějších údajů 
o vlastních občanech či podnikatelích, které přitom 
stát má – nebo by měl mít – už k dispozici.

Nás ale v tomto článku zajímá, co obnáší „bez-
papírové“ fungování soukromých fi rem a jejich 
logistických procesů. Jak je pojem bezpapírová 
logistika vůbec vnímán a nakolik se v dnešní době 
naplňuje?

V KONTEXTU DIGITALIZACE 
A PRŮMYSLU 4.0
„Bezpapírové procesy (nejen) v logistice vyžadují 
digitalizaci. Veškerá data musejí být zaznamená-
vána a v případě potřeby sdílena v digitální formě. 
To vyžaduje nějaké vybavení a software, ale také 
s tím související gramotnost,“ vysvětluje Milan 
Ludvík, country manager společnosti Zetes Czech 
Republic. Mezi hlavní formy bezpapírové interak-
ce s operátory ve skladech patří systémy pick by 
terminal (dnes nejčastěji používané), pick by voice 
(hlasem řízené operace), pick by light (navigace 
světlem) nebo pick by vision (zobrazení dat a příka-
zů, např. prostřednictvím head-up displeje). „Kaž-
dá z uvedených technologií má své plusy a minu-
sy, ale celkově jsou přínosnější a výhodnější než 
operace typu tužka–papír,“ podotýká Milan Ludvík. 
Jako nejvhodnější se podle něj jeví tzv. multimo-
dální technologie kombinující různé typy vstupů 
a výstupů v jednom.

Na zřejmou souvislost s konceptem Průmyslu 4.0, 
resp. digitálně řízené továrny, poukazuje Michal 
Horáček ze společnosti Microsoft Česká republi-
ka a Slovensko, který se specializuje na cloudové 

„PŘECHOD 
NA BEZPAPÍROVOU 

LOGISTIKU VYŽADUJE 
KONCEPČNÍ 
ODVAHU.“

V České republice se ročně spotřebuje přibližně 
1,5 milionu tun papíru, přibližně dvě pětiny 
z tohoto množství se k nám navíc dovezou. 
Bezpapírová logistika tedy může být jedním 
z impulsů pro snížení objemu používaného papíru. 

Jak daleko jste 
od bezpapírové 

logistiky?

systemylogistiky@atoz.cz
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O výhodách přechodu na „bezpapírové“ procesy ve fi rmách či na úřadech se hovoří již 
řadu let. V dané oblasti se už i v ČR leccos podařilo, zároveň ale platí, že vývoj mnohdy 
není zdaleka tak dynamický, jak by se možná dalo čekat a jak by bylo záhodno.

Článek připravil David Čapek

6000 VÝTISKŮ

Zaostřeno

FO
TO

: T
ho

m
as

 S
ch

üt
ze

, U
ns

pl
as

h

ZBAVTE SE 
ZBYTEČNÉHO PAPÍRU



Development

ZZásadní zprávou uplynulého roku pro průmyslové 
developery a další fi rmy v oboru bylo to, že ve vět-
šině případů nedošlo k výraznějšímu zpomalení 
výstavby, jak by se s ohledem na koronakrizi mož-
ná dalo očekávat. Neklesá ani poptávka nájemců 
po stávajících či nových prostorách pro logistiku. 
Tento zájem naopak především u vybraných odvět-
ví, např. pokud jde o e-commerce nebo retailové 
řetězce, dále narůstá.

POSOUVÁNÍ HRANIC
Lze říci, že průmyslová výstavba se v Česku dlou-
hodobě ubírá směrem k udržitelnosti a zeleným 
prvkům budov. „Ty jsou důležité nejen pro vlastní-
ky budov kvůli získání potřebných certifi kací řady 
BREEAM, ale též pro nájemce s mezinárodním či 
globálním přesahem, kteří stále více řadí zelenou 
politiku budov mezi své klíčové byznysové priority,“ 

připomíná Robert Bocker, partner a vedoucí týmu 
Industrial Brokerage a zastupování nájemců ve 
společnosti Cushman & Wakefi eld.

V rámci silného akcentu na udržitelnost se v in-
dustriálním developmentu výrazně uplatňuje 
rovněž snaha o šetrné hospodaření s dešťovou 
vodou či efektivnější využití střech průmyslových 
budov. V mnoha případech se developeři snaží 
posouvat dosavadní hranice, jak konstatuje Chris 
LaRue, ředitel – vedoucí oddělení pronájmu prů-
myslových prostor ve společnosti Savills Česká 
a Slovenská republika, a dále vysvětluje: „Napří-
klad hledáním způsobů, jak lépe zajistit odtok 
dešťové vody do okolní půdy postupným zasako-
váním namísto zadržování ve vodních plochách, 
což je vzhledem k výskytu dlouhodobého sucha 
v České republice v posledních několika letech 
smysluplná inovace. Nebo realizací studií o nej-
lepším využití velkých průmys lových střech, ať už 
prostřednictvím solárních panelů, nebo zelených 
ploch za účelem zvýšení biologické rozmanitosti.“

Vše se točí okolo tématu certifi kace budov, „zele-
ných nálepek“ na skladech, investic do životního 
prostředí, uhlíkové neutrality a dlouhodobé udr-
žitelnosti, vyjmenovává Tomáš Novotný, head of 
asset management ve skupině Arete. Důležitým 
hybatelem pro výstavbu a budoucí úspěšnost v ob-
chodních jednáních je však jako vždy kompetitivní 
výhoda. „Ať již ji poskytujeme s nálepkou certifi -

Průmyslový development 
současnosti se točí kolem 
témat jako certifi kace budov, 
„zelené nálepky“ na skladech, 
investice do životního prostředí, 
uhlíková neutralita a dlouhodobá 
udržitelnost.

21 LE
T

žijeme logistikou

VÝSTAVBA SKLADŮ 
VE ZNAMENÍ UDRŽITELNOSTI 
A PROVOZNÍ EFEKTIVITY

Rok 2020 přinesl zejména kvůli nástupu pandemie koronaviru nové výzvy i v průmyslo-
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kátu či nikoliv. Klíčem je optimalizace provozních 
nákladů, a to jak v oblasti  technických specifi kací 
v rámci přípravy výstavby, tak ve způsobu provozo-
vání a správy budov,“ zdůrazňuje Tomáš Novotný.

Stále podstatnější roli hraje i pracovní prostředí 
pro zaměstnance skladových provozů. „Protiepi-
demická opatření podtrhla důležitost kvality a or-
ganizace pracovního prostředí,“ podotýká Tomáš 
Budař, jednatel společnosti Demaco. Na tzv. well-

41

 V roce 2021 porostou ceny nájmů průmyslových nemovitostí v některých lokalitách 
až o 10 %. Více na www.systemylogistiky.cz.

being, tedy právě kvalitu pracovního prostředí pro 
zaměstnance, se klade čím dál větší důraz, a to 
nezřídka už při plánování a výstavbě budov. Deve-
lopeři i nájemci se snaží zajistit svým pracovníkům 
co nejlepší podmínky a zpříjemnit jim pobyt na pra-
covišti. Spokojený zaměstnanec pak zpravidla také 
pracuje produktivněji.

NA CESTĚ K AUTOMATIZACI
Tlak na vysokou efektivitu na co nejmenší zasta-
věné ploše urychlil trend výstavby stále vyšších 
skladů. „Standardní světlá výška průmyslových hal 
10 metrů je často nedostatečná, a především re-
tailové a e-commerce společnosti žádají vyšší haly. 
Důvodem jsou větší množství uskladněného zboží 
v regálových systémech, často v kombinaci s VNA 
zakladači, nebo zbudování mezaninů pro ruční tří-
dění či automatizovaných zakládacích systémů,“ 
popisuje Robert Sgariboldi, head of Industrial 
Agency, CFO ve společnosti 108 Agency.

Konkrétní příklad nové budovy v Prologis Parku 
Prague-Úžice, která je díky světlé výšce 12 metrů 
vhodná pro automatizaci, zmiňuje Martin Baláž, 
viceprezident a country manager pro Českou re-
publiku a Slovensko ve společnosti Prologis: „Za-
měřujeme se také na udržitelnost a naše nové 
budovy vybavujeme nejen LED osvětlením, ale 

také senzory pohybu a intenzity denního světla či 
inteligentními měřicími systémy, které zákazníkům 
umožňují dálkově monitorovat spotřebu energií 
v jejich budovách,“ vrací se k tématu udržitelnosti 
Martin Baláž.

JEŠTĚ POMALEJŠÍ 
POVOLOVACÍ PROCESY
„Epidemie koronaviru má na výstavbu, a to nejen 
skladů, nesporný vliv. Z pohledu stavebních fi rem 
se může jednat o nedostatek pracovníků, ať již 
zahraničních nebo českých, kteří jsou například 
v karanténě,“ upozorňuje Jiří Kristek, partner a ve-
doucí pronájmu průmyslových ploch ve společnosti 
Cushman & Wakefi eld. Tím se podle něj může vý-
stavba zpožďovat a dostávat tak developery pod 
tlak ze strany již nasmlouvaných nájemců či fi nál-
ních uživatelů.

Závažnější problémy ovšem bylo možné zazname-
nat nikoli u soukromých fi rem, ale mnohem spíše 
na straně státu. Určité ochromení české státní 
správy, k němuž došlo v důsledku epidemie, mělo 
negativní vliv na rychlost povolovacích procesů. 
„V návaznosti na boom e-commerce vynucený co-
vidovými opatřeními měl trh tendenci se raketově 
zrychlit, bohužel však tento potenciál nemohl být 

FOTO: Arete

VÝSTAVBA SKLADŮ 
VE ZNAMENÍ UDRŽITELNOSTI 
A PROVOZNÍ EFEKTIVITY

„Počet zásilek vzrostl na dvojnásobek“

Prodeje přes online tržiště Mall Partner meziročně vyrostly velmi výrazně – 
v uplynulé předvánoční sezoně byl v rámci tržiště odbaven více než dvojnásobek 
zásilek než o rok dříve. Pro sklady Mallu ale tento nárůst prakticky žádnou zátěž 
nepředstavoval, protože zásilky jsou odesílány přímo ze skladů partnerských 
obchodníků. Partneři zvýšenou poptávku povětšinou řešili navýšením interních 
kapacit i nabíráním sezonních pracovníků a ve valné většině případů se jim 
dařilo objednávky expedovat včas.

JAKUB KOVÁČ, ředitel programu Mall Partner, Mall Group

INZERCE
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Development

ZZásadní zprávou uplynulého roku pro průmyslové 
developery a další fi rmy v oboru bylo to, že ve vět-
šině případů nedošlo k výraznějšímu zpomalení 
výstavby, jak by se s ohledem na koronakrizi mož-
ná dalo očekávat. Neklesá ani poptávka nájemců 
po stávajících či nových prostorách pro logistiku. 
Tento zájem naopak především u vybraných odvět-
ví, např. pokud jde o e-commerce nebo retailové 
řetězce, dále narůstá.

POSOUVÁNÍ HRANIC
Lze říci, že průmyslová výstavba se v Česku dlou-
hodobě ubírá směrem k udržitelnosti a zeleným 
prvkům budov. „Ty jsou důležité nejen pro vlastní-
ky budov kvůli získání potřebných certifi kací řady 
BREEAM, ale též pro nájemce s mezinárodním či 
globálním přesahem, kteří stále více řadí zelenou 
politiku budov mezi své klíčové byznysové priority,“ 

připomíná Robert Bocker, partner a vedoucí týmu 
Industrial Brokerage a zastupování nájemců ve 
společnosti Cushman & Wakefi eld.

V rámci silného akcentu na udržitelnost se v in-
dustriálním developmentu výrazně uplatňuje 
rovněž snaha o šetrné hospodaření s dešťovou 
vodou či efektivnější využití střech průmyslových 
budov. V mnoha případech se developeři snaží 
posouvat dosavadní hranice, jak konstatuje Chris 
LaRue, ředitel – vedoucí oddělení pronájmu prů-
myslových prostor ve společnosti Savills Česká 
a Slovenská republika, a dále vysvětluje: „Napří-
klad hledáním způsobů, jak lépe zajistit odtok 
dešťové vody do okolní půdy postupným zasako-
váním namísto zadržování ve vodních plochách, 
což je vzhledem k výskytu dlouhodobého sucha 
v České republice v posledních několika letech 
smysluplná inovace. Nebo realizací studií o nej-
lepším využití velkých průmys lových střech, ať už 
prostřednictvím solárních panelů, nebo zelených 
ploch za účelem zvýšení biologické rozmanitosti.“

Vše se točí okolo tématu certifi kace budov, „zele-
ných nálepek“ na skladech, investic do životního 
prostředí, uhlíkové neutrality a dlouhodobé udr-
žitelnosti, vyjmenovává Tomáš Novotný, head of 
asset management ve skupině Arete. Důležitým 
hybatelem pro výstavbu a budoucí úspěšnost v ob-
chodních jednáních je však jako vždy kompetitivní 
výhoda. „Ať již ji poskytujeme s nálepkou certifi -

Průmyslový development 
současnosti se točí kolem 
témat jako certifi kace budov, 
„zelené nálepky“ na skladech, 
investice do životního prostředí, 
uhlíková neutralita a dlouhodobá 
udržitelnost.
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v důsledku paralýzy úřadů a tím i povolovacího 
procesu plnohodnotně využit,“ poznamenává Pa-
vel Sovička, generální ředitel pro ČR a Slovensko 
ve společnosti Panattoni.

Pomalé povolovací procesy a celkově komplikovaná 
legislativa ovlivňují také doposud nepříliš masivní 
využití brownfi eldových areálů. Přesto lze očekávat, 
že v blízké budoucnosti bude jednoznačně rezono-
vat trend intenzivnějšího využívání brownfi eldů ne-
jen formou nové výstavby, ale také (a především) 
využitím stávajících budov a infrastruktury. Jaroslav 
Kaizr, partner společnosti Demaco, objasňuje: „Za-
chování genia loci je pro místní komunity důležité 
a správný mix průmyslových, komerčních a volno-
časových aktivit bude klíčem k otevření nových 
lokalit například pro e-commerce, jejichž zázemí 
musí být blízko k rezidenční zástavbě.“

CITLIVĚ A INTELIGENTNĚ
Zaměření na udržitelnost a efektivitu skladových 
provozů potvrzují mimo jiné i zástupci maloob-
chodních řetězců nebo velkých pivovarů. „Citlivý 
přístup k prostředí, ve kterém žijeme, je jednou 
z našich priorit. Proto i v případě centrálních skladů 
dbáme na využívání ekologických materiálů, úspor-
ných LED svítidel či ekologických chladicích systé-
mů. Do budoucna plánujeme například instalaci 
solárních panelů na střechách skladů,“ sděluje To-
máš Kubík, manažer komunikace a tiskový mluvčí 
společnosti Penny Market.

Lidl již před více než rokem ve svých tuzemských 
logistických centrech dokončil výměnu svítidel za 
úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením (ří-
zení intenzity osvětlení v závislosti na přítomnosti 
a pohybu osob). V letošním roce počítá řetězec se 
spuštěním provozu velkého logistického centra 
s fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Zmíněné 
centrum se nachází ve středočeském Buštěhradě. 

Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl Česká 
republika, vypočítává: „Celkem 99 % energie bude 
spotřebováno přímo logistickým centrem a pouze 
1 % bude směřovat do distribuční sítě. Současně 
se v novém logistickém centru v Buštěhradě bude 
efektivně nakládat s vodou tak, že dešťová voda 
bude částečně využita ke splachování a zalévání 
okolní zeleně.“

Plzeňský Prazdroj uvádí, že nové sklady budu-
je vždy tak, aby konstrukce střechy umožňovala 
montáž fotovoltaických panelů. „A do budoucna se 
chceme zaměřit i na další úspory tepla a energií. 
Aktuálně pracujeme na projektu automatického 
skladu v Plzni, kde chceme využít i rekuperaci,“ 
nastiňuje Marek Prach, ředitel pro distribuci a plá-
nování Plzeňského Prazdroje.

„V chystaných projektech výstavby nových prostor 
s partnery spolupracujeme na jejich fi nální podobě, 
a to jak na optimální velikosti potřebných ploch, tak 
i výšce skladů a dalších aspektech. Například k no-
vým skladům se budují záchytné nádrže na dešťo-

„Stále podstatnější je plánování 
a sdílení informací“

 Při výstavbě a provozu skladů se zaměřujeme na to, aby splňovaly naši strategii 
5S: doručit správný výrobek na správné místo ve správném čase a ve správné 
kvalitě, to vše navíc za správné náklady. V posledních letech se zvyšuje tlak 
klíčových zákazníků na dodání zboží v určitém časovém rozmezí, což koncen-
truje naše skladové operace do nočních a dopoledních hodin. To mění i naše 
chápání kapacity. Zatímco před pěti lety byla kapacita skladů defi nována hlav-
ně číslem, kolik palet jsme schopni uskladnit, dnes se dostává do popředí in-
formace o průtoku, tedy kolik palet jsme schopni za hodinu přijmout či naopak 
vyskladnit. Zde začíná hrát stále důležitější roli plánování a sdílení informací 
mezi jednotlivými odděleními.

MAREK PRACH
ředitel pro distribuci 

a plánování
Plzeňský Prazdroj

vou vodu. Standardem jsou také lapače nečistot 
a zvyšující se podíl zatravněných ploch v areálech,“ 
vyjmenovává Pavel Sysel, manažer zákaznického 
servisu a distribuce v Pivovarech Staropramen. Při 
rekonstrukci stávajících skladů a výstavbě nových 
pak fi rma preferuje instalaci světlíků do střech pro 
eliminaci nutnosti svícení přes den.

FOTO: 108 Agency

„Lokalita blízko 
zákazníkovi“

Výstavba v dalších letech bude muset refl ek-
tovat určité přesměrování logistických toků 
směrem k B2C. Většina velkoobchodních fi -
rem nebo retailových řetězců řeší otázku do-
ručování přímo koncovým zákazníkům. Tento 
trend vytváří nové požadavky pro skladové haly 
– větší počty vrat, možnost obsluhovat menší 
rozvážková auta a podobně. Pro tento druh lo-
gistiky pak hraje klíčovou roli lokalita, která 
musí být co nejblíže zákazníkovi.

MARTIN ŠUMERA
Partner | Industrial

Space Brokers
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JJednotlivá rizika mohou souviset s přepravou, mani-
pulací, skladováním i balením zboží. Za nejrizikovější 
článek celého dodavatelského řetězce je zpravidla 
považována přeprava. „Nejčastější škody nastávají 
působením lidského faktoru, ať už jde o chvilkovou 
nepozornost řidiče vedoucí k dopravní nehodě, při 
manipulaci během nakládání či vykládání nebo zá-
měrné odcizení zásilky zlodějem. Nelze však pomí-
jet ani škody nastalé působením přírodních živlů, 
jako např. požár, krupobití či bouře na moři,“ vyjme-
novává Zbyněk Vorel, produktový manažer pojištění 
speciálních rizik v Generali České pojišťovně.

Druhou velkou skupinu tvoří rizika související se 
skladováním. I tato oblast přináší rizika v podobě 
živelních událostí (požár, povodeň, krupobití apod.) 
nebo třeba škod v případě havárie vodovodního po-
trubí, dále případy krádeže či vandalismu. „Důsled-
kem pak bývá poškození či zničení zboží, přerušení 
fungování provozu na určitou dobu nebo fi nanční 
škody,“ říká Dorota Waclawiková, pojišťovací ma-
kléřka ve společnosti Satum Czech. Zapomínat 
nelze ani na již zmíněný lidský faktor, kdy k poško-
zení či zničení zboží může dojít neodbornou nebo 
nepozornou manipulací ze strany obsluhy skladu.

KVALIFIKACE RIZIK A JEJICH POKRYTÍ
Veškerá logistická rizika se vyplatí kvalifi kovat po-
dle jejich závažnosti a sjednat vhodné pojištění, jež 
bude možný dopad na ekonomiku společnosti mír-
nit. „Firmy by se měly vyvarovat rizika nést případ-
ně vzniklé škody na vlastní vrub, popřípadě výběru 
nevhodného pojistného produktu,“ upozorňuje To-
máš Zollmann z Odboru pojištění podnikatelů v Ko-
operativa pojišťovně. Například v rámci skladování 
jde o majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti 
za újmu, v rámci distribuční činnosti o majetkové 
pojištění zásilek (zde se nabízí možnost jednorá-
zového pojištění zásilek či pojištění podle objemu 

POJIŠTĚNÍ LOGISTIKY VYCHÁZÍ 
ZE ZÁVAŽNOSTI RIZIK

přepravených zásilek). „V rámci samotné dopravy 
lze doporučit pojištění odpovědnosti dopravce – 
neměli bychom zapomenout ani na havarijní po-
jištění vozidel – a v rámci obstarání přepravy lze 
doporučit pojištění odpovědnosti zasílatele,“ dodá-
vá Tomáš Zollmann.

Ve smluvním vztahu je podstatné ověřit si pečlivě 
rozsah pojistné ochrany, povinnosti a výluky z po-
jištění. „Mnohdy se stává, že si klienti za účelem 
ušetření na pojistném vyberou nejlevnější nabíd-
ku na trhu, ale s podmínkami, které téměř nelze 
splnit,“ podotýká Zbyněk Vorel. Příkladem v tomto 
směru může být třeba povinnost parkovat s nalo-
ženým vozidlem na hlídaném parkovišti.

KOMBINACE JE VÝHODOU
Aby pojistná ochrana co nejlépe odpovídala potře-
bám daného subjektu, ať už se jedná o zasílatele, 
dopravce nebo skladovatele, stojí za to sjednat si 
pojištění „na míru“. Podle Doroty Waclawikové je 
vhodné kombinovat více druhů pojištění, nespolé-
hat se pouze na odpovědnostní pojištění (pojiště-
ní odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti 
zasílatele, resp. dopravce) nebo naopak pojištění 
majetkové (pojištění skladovaného zboží, pojiště-
ní přepravy zásilek). „Také kybernetická rizika lze 
v dnešní době pojistit. Toto pojištění se vztahuje 
na zjevné i skryté následky kybernetických útoků,“ 
vysvětluje Dorota Waclawiková.

Vhodné je klást důraz rovněž na správnou výši li-
mitu pojistného plnění, územní rozsah, rozsah krytí 
s ohledem na druh a rizikovost přepravovaného 
zboží. Provozovatel skladu by pak měl mít sjedná-
no pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
svou činností, ale také pojištění skladovaného zbo-
ží a v neposlední řadě i skladu samotného včetně 
zařízení a veškeré techniky.

Článek připravil David Čapek

Možných rizik v logistice či dodavatelském řetězci je celá řada. Z hlediska 
pojištění se za hlavní rizika dají považovat poškození, pohřešování či zničení 
majetku, odpovědnost za způsobené škody a v neposlední řadě také kyber-
netické hrozby.
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„Pojištění celé trasy 
přepravy“

 Vlastníkům přepravovaného zboží doporučuji 
nespoléhat se pouze na odpovědnostní pojiš-
tění dopravce, protože náhradová povinnost 
dopravce bývá omezena váhovým limitem, 
a navíc v některých případech se dopravce své 
povinnosti nahradit škodu může zcela zprostit. 
Obzvláště tak u lehkého a drahého zboží je tře-
ba si uvědomit váhovou limitaci, která aktuál-
ně např. pro silniční dopravu vychází na zhruba 
260 Kč/kg hrubé hmotnosti zásilky. Když už si 
majitelé zásilek sjednají cargo pojištění, dopo-
ručuji pojišťovat celou trasu přepravy namísto 
pouze části přepravy (tzv. lomené pojištění) 
a vyhnout se tak komplikacím při prokazování, 
na jakém úseku ke škodě došlo.

ZBYNĚK 
VOREL

produktový 
manažer 
pojištění 

speciálních rizik
Generali Česká 

pojišťovna

Development
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v důsledku paralýzy úřadů a tím i povolovacího 
procesu plnohodnotně využit,“ poznamenává Pa-
vel Sovička, generální ředitel pro ČR a Slovensko 
ve společnosti Panattoni.

Pomalé povolovací procesy a celkově komplikovaná 
legislativa ovlivňují také doposud nepříliš masivní 
využití brownfi eldových areálů. Přesto lze očekávat, 
že v blízké budoucnosti bude jednoznačně rezono-
vat trend intenzivnějšího využívání brownfi eldů ne-
jen formou nové výstavby, ale také (a především) 
využitím stávajících budov a infrastruktury. Jaroslav 
Kaizr, partner společnosti Demaco, objasňuje: „Za-
chování genia loci je pro místní komunity důležité 
a správný mix průmyslových, komerčních a volno-
časových aktivit bude klíčem k otevření nových 
lokalit například pro e-commerce, jejichž zázemí 
musí být blízko k rezidenční zástavbě.“

CITLIVĚ A INTELIGENTNĚ
Zaměření na udržitelnost a efektivitu skladových 
provozů potvrzují mimo jiné i zástupci maloob-
chodních řetězců nebo velkých pivovarů. „Citlivý 
přístup k prostředí, ve kterém žijeme, je jednou 
z našich priorit. Proto i v případě centrálních skladů 
dbáme na využívání ekologických materiálů, úspor-
ných LED svítidel či ekologických chladicích systé-
mů. Do budoucna plánujeme například instalaci 
solárních panelů na střechách skladů,“ sděluje To-
máš Kubík, manažer komunikace a tiskový mluvčí 
společnosti Penny Market.

Lidl již před více než rokem ve svých tuzemských 
logistických centrech dokončil výměnu svítidel za 
úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením (ří-
zení intenzity osvětlení v závislosti na přítomnosti 
a pohybu osob). V letošním roce počítá řetězec se 
spuštěním provozu velkého logistického centra 
s fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Zmíněné 
centrum se nachází ve středočeském Buštěhradě. 

Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl Česká 
republika, vypočítává: „Celkem 99 % energie bude 
spotřebováno přímo logistickým centrem a pouze 
1 % bude směřovat do distribuční sítě. Současně 
se v novém logistickém centru v Buštěhradě bude 
efektivně nakládat s vodou tak, že dešťová voda 
bude částečně využita ke splachování a zalévání 
okolní zeleně.“

Plzeňský Prazdroj uvádí, že nové sklady budu-
je vždy tak, aby konstrukce střechy umožňovala 
montáž fotovoltaických panelů. „A do budoucna se 
chceme zaměřit i na další úspory tepla a energií. 
Aktuálně pracujeme na projektu automatického 
skladu v Plzni, kde chceme využít i rekuperaci,“ 
nastiňuje Marek Prach, ředitel pro distribuci a plá-
nování Plzeňského Prazdroje.

„V chystaných projektech výstavby nových prostor 
s partnery spolupracujeme na jejich fi nální podobě, 
a to jak na optimální velikosti potřebných ploch, tak 
i výšce skladů a dalších aspektech. Například k no-
vým skladům se budují záchytné nádrže na dešťo-

„Stále podstatnější je plánování 
a sdílení informací“

 Při výstavbě a provozu skladů se zaměřujeme na to, aby splňovaly naši strategii 
5S: doručit správný výrobek na správné místo ve správném čase a ve správné 
kvalitě, to vše navíc za správné náklady. V posledních letech se zvyšuje tlak 
klíčových zákazníků na dodání zboží v určitém časovém rozmezí, což koncen-
truje naše skladové operace do nočních a dopoledních hodin. To mění i naše 
chápání kapacity. Zatímco před pěti lety byla kapacita skladů defi nována hlav-
ně číslem, kolik palet jsme schopni uskladnit, dnes se dostává do popředí in-
formace o průtoku, tedy kolik palet jsme schopni za hodinu přijmout či naopak 
vyskladnit. Zde začíná hrát stále důležitější roli plánování a sdílení informací 
mezi jednotlivými odděleními.

MAREK PRACH
ředitel pro distribuci 

a plánování
Plzeňský Prazdroj

vou vodu. Standardem jsou také lapače nečistot 
a zvyšující se podíl zatravněných ploch v areálech,“ 
vyjmenovává Pavel Sysel, manažer zákaznického 
servisu a distribuce v Pivovarech Staropramen. Při 
rekonstrukci stávajících skladů a výstavbě nových 
pak fi rma preferuje instalaci světlíků do střech pro 
eliminaci nutnosti svícení přes den.

FOTO: 108 Agency

„Lokalita blízko 
zákazníkovi“

Výstavba v dalších letech bude muset refl ek-
tovat určité přesměrování logistických toků 
směrem k B2C. Většina velkoobchodních fi -
rem nebo retailových řetězců řeší otázku do-
ručování přímo koncovým zákazníkům. Tento 
trend vytváří nové požadavky pro skladové haly 
– větší počty vrat, možnost obsluhovat menší 
rozvážková auta a podobně. Pro tento druh lo-
gistiky pak hraje klíčovou roli lokalita, která 
musí být co nejblíže zákazníkovi.

MARTIN ŠUMERA
Partner | Industrial

Space Brokers
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SStále častěji se objevuje například požadavek na 
přesnou zpětnou vazbu týkající se objednávek. 
„Zatímco u velkých obchodních řetězců si obvykle 
změny v objednávkách nemohou dodavatelé dovo-
lit, u odběratelů, kde se EDI rozšířilo v posledních 
letech, potřeba zprávy ORDRSP narůstá,“ pozna-
menává David Reichel, business development 
manager ve společnosti Grit.

Potvrzení objednávky (ORDRSP) zasílá dodavatel 
zákazníkovi (řetězci) jako odpověď na EDI zprávu 
objednávka (ORDERS). Jejím významem je polož-
kové potvrzení, co dodavatel z objednávky dodá, 
co nedodá, případně co změní. Dodavatel může 
v této zprávě reagovat na jednu nebo více polo-
žek, jichž se objednávka či případně její změna 
týkala. Potvrzení by mělo od dodavatele odcházet 
v řádu hodin od přijetí objednávky, a odběratel se 
tak může nachystat na případný nedostatek zboží. 
Může poté třeba objednat podobné zboží od jiného 
dodavatele.

INFORMACE O SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH
Užitečná je také zpráva INVRPT, kterou odběratel 
posílá dodavateli a informuje jej o svých sklado-
vých zásobách. „Rozšíření této zprávy je závislé na 
obou stranách obchodního vztahu a donedávna ji 
posílaly pouze některé obchodní řetězce,“ pozna-
menává David Reichel a jmenuje konkrétně Makro 
Cash & Carry, Tesco nebo Globus.

Elektronické doklady jako objednávka, dodací list nebo faktura – tyto zprávy pod zkrat-
kami ORDERS, DESADV a INVOIC patří v rámci EDI komunikace mezi nejrozšířenější. Exis-
tují ovšem také EDI zprávy, jež se výraznějšího uplatnění zatím nedočkaly, případně až 
nyní se začínají více využívat. Které to jsou a jaké přínosy pro fi rmy mají či mohly by mít?

Článek připravil David Čapek

V EDI KOMUNIKACI POMÁHAJÍ 
I „NOVÉ“ ZPRÁVY
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„Tlak na změny interních procesů“

 Obecně je většina ERP systémů připravena na základní procesy dodavatelského 
EDI. Tedy jste dodavatel a potřebujete EDI pro komunikaci se svým odběrate-
lem. Přijetí objednávky (ORDERS), odeslání dodacího listu (DESADV) a faktury 
(INVOIC) je tak možné implementovat do ERP velmi rychle. Složitější to bývá 
obvykle z pohledu odběratele, pokud chce digitalizovat a automatizovat celý 
proces výměny dokladů s dodavateli. Tam jsou systémy připraveny méně a je po-
třeba i užší spolupráce s EDI providerem, který s tím dokáže díky svému know-
-how pomoci. Některé nové EDI zprávy s sebou přinášejí tlak na změny interních 
procesů (např. práce s rezervacemi zboží) a tím i na úpravy ERP systémů.

DAVID REICHEL
business development 

manager, Grit
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POTENCIÁL MÁ 
I ELEKTRONICKÁ PŘÍJEMKA
Z dalších EDI zpráv není dosud příliš intenzivně 
využívána ani elektronická příjemka – zpráva 
 RECADV. Důvodem je podle Milana Mikuly, soluti-
on managera ve společnosti Editel CZ, nízká míra 
podpory na straně podnikových ERP systémů.

„Hromadné využívání zprávy RECADV by mělo 
dozajista pozitivní vliv na přesnost elektronické 
fakturace, protože by se fakturovalo podle sku-
tečně potvrzené dodávky, nikoliv například podle 
dodacího listu,“ popisuje Milan Mikula. Tím by ná-
sledně došlo rovněž ke snížení tvorby zbytečných 
opravných dokladů, jejichž zpracování znamená 

pouze další zdržení a náklady na 
jejich likvidaci.

ERP systémy jsou vcelku připra-
veny na generování dat pro EDI 
zprávy, pokud to odpovídá „kla-
sickému“ procesu – v podstatě 
tedy v místech, kde probíhá tisk 

běžných dokumentů. „Na co systémy často ne-
jsou připravené, je příjem dat z EDI zpráv v mís-
tech procesu, kde byly údaje zadávány lidskou 
obsluhou, například zmiňovaný proces potvrzo-
vání dodávek podle elektronické příjemky – zprá-
vy RECADV,“ uzavírá Milan Mikula.

FOTO: Grit
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Využití zprávy INVRPT pomáhá mimo jiné i při 
sledování prodejů jednotlivých artiklů. Hana 
Strahlová, EDI manager v GS1 Czech Republic, 
k této zprávě poznamenává: „Můžeme díky ní 
předpovídat prodeje konkrétního výrobku a ná-
sledně tak plánovat jeho výrobu nebo sledovat, 
jak si stojí výrobky nově uvedené na trh.“ Pilotní 
projekt pracovní skupiny ECR pro Benchmarking 
a OSA jako pokračování projektu OSA Barometr, 
s názvem OSA Monitor, na kterém spolupracují 
například fi rmy Budějovický Budvar, Coca-Cola 
HBC nebo Red Bull, má za cíl vytvoření scénářů 
pro smysluplnější a jednodušší využití dat právě 
ze zprávy INVRPT a její další popularizaci. Tento 
projekt by mohl pomoci i jejímu masivnějšímu 
rozšíření v budoucnu.

NA PRAVIDELNÉ BÁZI
S pomocí uvedené zprávy INVRPT se může doda-
vatel předem připravit na objednávku, případně 
zákazníka z vlastní iniciativy upozornit na brzké 
vyprodání zboží. Konkrétně stavy skladů, které 
si obchodní protistrany díky INVRPT mohou sdí-
let, jsou relativně rozšířené a někteří velcí hráči 
v segmentu FMCG svým dodavatelům na denní 
nebo týdenní bázi zasílají díky 
EDI informace o skladových zá-
sobách v jednotlivých skladech 
a prodejnách.

Dodavatel díky tomu může sle-
dovat, jaký dopad na prodeje 
jeho zboží mají např. aktuální 
promoakce, identifi kovat odběrná místa (pro-
dejny), kde se zboží prodává méně (např. kvůli 
nižší vizibilitě), mít informaci o tom, že se ve 
skladu odběratele snižuje stav zásob jeho zbo-
ží a pravděpodobně bude odběratel zboží brzy 
objednávat. „Dokonce může takto identifi kovat 
‚out of stock‘ v prodejnách. Sdílení těchto dat 
bylo také často nutnou podmínkou u projektů, 
kdy dodavatelé přecházeli na režim VMI (Vendor 
Managed Inventory) a sami řídili své zásobování 
odběratele,“ dodává David Reichel.

„VYUŽITÍ ZPRÁVY INVRPT 
POMÁHÁ PŘI SLEDOVÁNÍ 
PRODEJŮ JEDNOTLIVÝCH 

ARTIKLŮ.“
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tují ovšem také EDI zprávy, jež se výraznějšího uplatnění zatím nedočkaly, případně až 
nyní se začínají více využívat. Které to jsou a jaké přínosy pro fi rmy mají či mohly by mít?

Článek připravil David Čapek
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„Tlak na změny interních procesů“

 Obecně je většina ERP systémů připravena na základní procesy dodavatelského 
EDI. Tedy jste dodavatel a potřebujete EDI pro komunikaci se svým odběrate-
lem. Přijetí objednávky (ORDERS), odeslání dodacího listu (DESADV) a faktury 
(INVOIC) je tak možné implementovat do ERP velmi rychle. Složitější to bývá 
obvykle z pohledu odběratele, pokud chce digitalizovat a automatizovat celý 
proces výměny dokladů s dodavateli. Tam jsou systémy připraveny méně a je po-
třeba i užší spolupráce s EDI providerem, který s tím dokáže díky svému know-
-how pomoci. Některé nové EDI zprávy s sebou přinášejí tlak na změny interních 
procesů (např. práce s rezervacemi zboží) a tím i na úpravy ERP systémů.

DAVID REICHEL
business development 

manager, Grit

Informační technologie
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OBALKO 8 PŘINESLO 
TÉMATA I PRO LOGISTIKU

Hlavní téma kongresu znělo Zákazník a obal. Obal 
je první věcí, kterou zákazník (spotřebitel) vidí při 
výběru produktu. Pomáhá mu pochopit, co je daný 
produkt, a motivuje ho ke koupi výrobku. Ale „zá-
kazník“ není jenom spotřebitel: má i B2B význam, 
je to zároveň klient. A proto se řešilo na kongresu 
nejen to, co očekává od obalů spotřebitel, ale i jak 
mezi sebou fi rmy komunikují v rámci dodavatelsko-
-odběratelských vztahů.

První blok společného dopoledního programu pro-
běhl v duchu hesla Zákazník jako klient. Namísto 
jednoho klíčového řečníka zahájili kongres hned tři 
zástupci hlavních odvětví pro obalový trh – automo-
tive, retailu a FMCG. Pozvání na kongres přijali Jana 
Volfová ze společnosti Škoda Auto (zástupkyně au-
tomotive), Jaroslav Vodáček z fi rmy Tesco Stores 
(zástupce retailu) a Pavel Komůrka ze společnosti 
Orkla (zástupce FMCG). Mluvili o tom, co očekáva-
jí od českého a slovenského obalového průmyslu 
a jaká specifi ka má tento trh ve srovnání s trhy v ji-
ných zemích.

Společnost GfK byla v rámci kongresu partnerem 
průzkumu trhu. Hana Říhová představila výsledky 
exkluzivního průzkumu, který agentura GfK reali-
zovala v létě 2020 se spotřebiteli po celé Evropě 
na téma postoje domácností k plastovým obalům, 
třídění a recyklaci. K hlavní části programu patřila 
i panelová diskuse. Na téma Spotřebitel a obal dis-
kutovalo společně s Ladislavem Csengerim z GfK 
pět klíčových hráčů na trhu: Pavel Hampejs (Unile-
ver), Gabriela Bechynská (Mondelez), Petr Baudyš 
(Penny Market), Martin Dulava (Lineart) a Martin 
Hejl (Thimm Pack’n’Display).

JAK MŮŽE OBAL POMOCI ZVÝŠIT PRODEJE
Sekce Marketing & design byla jako každý rok vě-
nována obalům (Packaging) jako pátému P v mar-
ketingovém mixu vedle čtyř hlavních parametrů: 
Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Pro-
motion (propagace). Díky aktuálním případovým 
studiím jsme se dozvěděli, jak obal může pomoci 
zvýšit prodeje.

Úvodní prezentace workshopu od Andrey Vozníkové 
z agentury NielsenIQ ukázala na konkrétních pří-
kladech značek z FMCG trhu v zahraničí, jaký vliv 
měl redesign obalu na celkový prodej. Konkrétní 
příklad z českého trhu pak nabídla Gabriela Adám-
ková z řetězce Albert, která společně s Martinem 

Szábem ze společnosti Canpack. Následovala pří-
padová studie s názvem „Obal, který prodá“, kde 
František Oľha ze slovenské agentury Cofi n a To-
máš Kugler od dodavatele tiskových řešení Konica 
Minolta představili digitální výrobu zušlechtěných 
obalů s přidanou hodnotou.

V rámci další případové studie vystoupili zástupci 
dvou různých společností – Lukáš Formánek z DZ 
Dražice a Franco Stessens z Franke Group – na 
téma, jak se jim společně s dodavatelem Smurfi t 
Kappa podařilo vyvinout monomateriálová řeše-
ní jako ideální způsob, jak skloubit udržitelnost 
s funkčností a praktičností.

Závěr sekce Technologie a transport patřil disku-
si. Tři zástupci významných e-shopů ze tří odvět-
ví – Tomáš Haškovec z e-shopu s pet segmentem 
Spokojenypes.cz, Jan Klička ze společnosti Bonami 
a Martin Řehoř z fi rmy Malfi ni (bývalý Adler Czech) 
– se snažili společně se Zdeňkem Suchitrou z fi rmy 
Smurfi t Kappa najít obalový ideál pro e-shopy.

UDRŽITELNOST: 
JAK NENIČIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Letošní novinka v programu – sekce Udržitelnost 
– se zaměřila na koncepci oběhového hospodář-
ství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, 
začlenění recyklovaných materiálů do nových obalů 

Osmý ročník kongresu Obalko se uskutečnil ve dnech 27.–28. ledna 2021 a nabídl atrak-
tivní odborný program. Více než 40 řečníků inspirovalo obalové a logistické profesionály 
v rámci dvou desítek prezentací, případových studií a panelových diskusí. Vystupující 
přednášeli živě v Aquapalace Hotelu Prague a více než 500 profesionálů z českého a slo-
venského obalového trhu i logistiky se zúčastnilo online prostřednictvím živého přenosu. 
Časopis Systémy Logistiky se stal mediálním partnerem kongresu.

Článek připravila redakce Systémů Logistiky

Dulavou z agentury Lineart hovořila o vlivu nového 
designu obalů na prodej a vnímání značky Albert.

Nechyběly ani nejmodernější technologie: Mar-
tin Goszler (Fiala & Šebek) a Petr Kaczor (Thimm 
pack’n’display) společně představili digitální tech-
nologie ve službách obalových profesionálů, které 
nabízejí jak úsporu času, tak velký prostor pro krea-
tivitu. Jiří Havránek ze společnosti Colognia press 
a Martin Bělík z Dataline Technology v prezentaci 
„Já chci ten obal!“ připomněli, že obal hraje důle-
žitou roli i při online prodeji. Na závěr workshopu 
mluvila Pavla Cihlářová z GS1 Czech Republic o no-
vince GS1 Digital Link – efektivní komunikaci se 
spotřebitelem.

K OBALŮM PATŘÍ I ÚČINNÉ 
BALICÍ PROCESY
Technologická a transportní sekce byla věnována 
tématům, jako jsou robotizace a automatizace 
balení nebo přepravní obaly. Sekci moderoval šéf-
redaktor časopisů Systémy Logistiky a Svět balení 
Stanislav Břeň. Zajímavý pohled pod pokličku nej-
většího pivovaru v ČR nabídl rozhovor na téma „Jak 
zvládnout plechovkový boom?“ s Martinou Vajske-
brovou ze společnosti Plzeňský Prazdroj a Attilou 

FOTO (3x): Obalko 8



a minimalizaci negativních dopadů obalů na ži-
votní prostředí.

Zmíněnou sekci zahájily dvě praktické případové 
studie. Olin Novák, komerční ředitel online super-
marketu Rohlik.cz, představil udržitelnost podle 
Rohlíku v prezentaci „Lepší jídlo, lepší svět“. Ná-
sledně ve společné prezentaci generální ředitelé 
Greiner Packaging Slušovice a Olma – Ivo Benda 
a Martin Krystián – nastínili svůj pohled na udrži-
telnost obalů a ukázali, co spolu fi rmy pro životní 
prostředí již udělaly.

Jedna z průkopnic v oblasti posuzování životního 
cyklu (LCA) v České republice, Marie Tichá, sdě-
lila, jaké kroky by se měly podniknout, aby obaly 
byly skutečně udržitelné. Sekce Udržitelnost se 
věnovala také recyklaci. Robert Suchopa, vedou-
cí projektu Pyrekol, výzkumného centra UniCRE, 
pak přednášel o způsobu, jak pomocí chemické 
recyklace (pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na 
vstupní surovinu pro výrobu nových (recyklova-
ných) plastů.

Poté Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Mini-
sterstva životního prostředí, představil novou 
legislativu odpadového hospodářství ČR a její 
dopad na tuzemský obalový trh. Zlatým hřebem 
sekce Udržitelnost byla panelová diskuse s ná-
zvem „Recyklace bez obalu!“ Co se doopravdy 
stane s obalem potom, co ho spotřebitel odhodí 
do barevného kontejneru? Na toto téma debato-

vali Petr Šikýř (Eko-kom), Hana Zmítková (Tetra 
Pak), Jan Daňsa (Alpla Group), Ondřej Oliva (Suez 
Česká republika) a Jaroslav Tymich (Asociace 
českého papírenského průmyslu).

CHYSTÁ SE DALŠÍ KONGRES 
I ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU
Záznam celého kongresu Obalko ve full HD kva-
litě je k dispozici pro registrované účastníky. 
Navíc organizátoři umožňují dodatečnou regis-
traci těm, kteří nestihli sledovat kongres živě, 
ale chtějí dodatečně dostat svoji dávku obalové 
inspirace. Stačí se zaregistrovat na obalko.cz/
registrace a organizátoři vám pošlou heslo pro 
sledování záznamu.

Pořadatelé hned po skončení kongresu Obalko 8 
vyhlásili termín pro další, tentokrát devátý roč-
ník českého a slovenského obalového kongre-
su. Obalko 9 se bude konat 14.–15. října 2021, 
a pokud epidemická situace dovolí, proběhne na 
tradičním místě v Aquapalace Hotelu Prague s fy-
zickou účastí stovek obalových a logistických pro-
fesionálů. Pořadatelská skupina Atoz Packaging 
zároveň chystá inovaci, která promění Obalko 
v celoroční projekt. Pokud chcete sledovat další 
vývoj, můžete se registrovat pro e-mailové zpra-
vodajství na atozregistrace.cz/obalko nebo sle-
dovat webové stránky obalko.cz.

VŠE O KONGRESU OBALKO 8
-  stáhněte si 52stránkovou přílohou 

s rozborem všech příspěvků

- sledujte záznam ve full HD kvalitě

- prohlédněte si prezentace

www.obalko.cz/o-kongresu/historie/obalko−8/
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tivitu. Jiří Havránek ze společnosti Colognia press 
a Martin Bělík z Dataline Technology v prezentaci 
„Já chci ten obal!“ připomněli, že obal hraje důle-
žitou roli i při online prodeji. Na závěr workshopu 
mluvila Pavla Cihlářová z GS1 Czech Republic o no-
vince GS1 Digital Link – efektivní komunikaci se 
spotřebitelem.

K OBALŮM PATŘÍ I ÚČINNÉ 
BALICÍ PROCESY
Technologická a transportní sekce byla věnována 
tématům, jako jsou robotizace a automatizace 
balení nebo přepravní obaly. Sekci moderoval šéf-
redaktor časopisů Systémy Logistiky a Svět balení 
Stanislav Břeň. Zajímavý pohled pod pokličku nej-
většího pivovaru v ČR nabídl rozhovor na téma „Jak 
zvládnout plechovkový boom?“ s Martinou Vajske-
brovou ze společnosti Plzeňský Prazdroj a Attilou 

FOTO (3x): Obalko 8
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NEJVĚTŠÍ VÝHODA 
DLOUHODOBÉHO 
PRONÁJMU: FIXNÍ 

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

VV oblasti manipulace společnost Clarios Česká 
Lípa s fi rmou Toyota Material Handling CZ spo-
lupracuje opravdu dlouho. „Současnou flotilu 
manipulační techniky od Toyoty tvoří 55 elektric-
kých strojů různých modelových řad,“ konstatuje 
Roman Stehlík, ředitel závodu Clarios Česká Lípa. 
A v čem pro tuto fi rmu tkví největší výhoda pro-
nájmů manipulační techniky? „Největší výhoda 
dlouhodobého pronájmu pro naši společnost spo-
čívá ve fi xních měsíčních nákladech bez velkých 
výkyvů,“ sděluje Milan Havlík, vedoucí nákupního 
oddělení Clarios Česká Lípa.

VÝROBNÍ PROGRAM: BATERIE
Představme si nejprve stručně společnost Clarios 
Česká Lípa, a to s akcentem na způsob zajištění 
manipulace a skladování. Více než 56 lokací po 
celém světě zahrnuje výrobní závody a recyklační 

a distribuční centra. Roman Stehlík říká: „Jsme 
jedním z největších výrobních závodů společnosti 
Clarios. Autobaterie se v České Lípě vyrábějí již od 
roku 1943. V roce 1992 vznikla společnost Auto-
baterie a byla od základu změněna technologie. 
Od toho okamžiku u nás bylo vyrobeno a distri-
buováno více než 154 milionů automobilových 
olověných SLI baterií (Starting, Lighting, Igni-
tion).“ A pokračuje: „Máme také 
rozsáhlé zkušenosti s výrobou 
baterií pro nákladní automobily, 
což je stále důležitější segment 
výrobního programu. Naší strate-
gií je poskytovat zákazníkům jen ty 
nejlepší produkty a širokou škálu 
služeb. Díky tomu se nám daří posilovat pozici 
na trhu s náhradními díly, kde většinu naší pro-
dukce realizujeme. Neděláme však žádné rozdíly 
v kvalitě baterií pro tento trh ve srovnání s bate-
riemi pro výrobce vozidel, kterým také dodáváme.“ 

Dodejme, že jde např. o společnosti Fiat, Kia/
Hyundai, Toyota, Ford, Suzuki, Caterpillar nebo 
DAF.

Pro zajištění manipulace fi rma potřebuje fl otilu 
manipulační techniky. Ta zahrnuje 55 elektric-
kých vozíků různých modelových řad. Dále je ve 
fi rmě využíván systém radioshuttle a také systémy 
správy fl otily I_Site. S dlouhodobým pronájmem je 
ve fi rmě velká spokojenost. Důležitou roli hraje 
i rezidentní servisní technik.

VYUŽÍVÁNY MALÉ I VELKÉ STROJE
Představme si teď fl otilu: Klíčovými produktovými 
skupinami jsou čelní elektrické vysokozdvižné 
vozíky Toyota Traigo. Milan Havlík, který má proná-
jem vozíků na starost, popisuje nasazení jednot-

livých modelů: „Nejmenší vozíky 
Traigo 24 a Traigo 48 nacházejí 
uplatnění především v naší před-
výrobě, kde děláme například 
výrobu elektrod. Jsou tam velké 
požadavky na obratnost a malé 
rozměry s ohledem na zastavění 

výrobní haly vzhledem k náročnosti výrobních tech-
nologií.“ Naopak vysokokapacitní vozíky Traigo 80 
jsou využívány při manipulaci s olověnými ingoty. 
Tyto vozíky jsou zatěžovány na 100 procent a jsou 
neustále v pohybu. Ostatní vozíky, tedy ručně 

„DLOUHODOBÉ PRONÁJMY 
MANIPULAČNÍ TECHNIKY 
SE V PRAXI OSVĚDČUJÍ.“

Skupina Clarios se věnuje skladování energie. Nabízí baterie pro prakticky veškeré typy 
pozemních dopravních prostředků – osobní i nákladní automobily, motocykly, motorové čluny, 
golfové nebo zahradní vozíky. Každý třetí automobil na světě startuje s baterií od této fi rmy. 
Výrobní závod Clarios Česká Lípa více než 20 let zajišťuje manipulaci s polotovary a fi nálními 
produkty elektrickými vozíky od společnosti Toyota Material Handling CZ. Firma manipulační 
techniku nekupuje do svého vlastnictví, ale využívá formou dlouhodobých pronájmů.

Článek připravil Petr Neckař

Hledáte inspiraci pro vaši logistiku?

Další inovativní případové studie uslyšíte 13. 5. 2021
 živě ze studií v Praze a v Bratislavě na prvním 

ČESKO-SLOVENSKÉM ONLINE FÓRU LOG-IN.



Největší databáze logistické inspirace na jednom místě.
 WWW.PROJEKTLOGIN.COM.

vedené vysokozdvižné vozíky BT Staxio, tahače 
Toyota CBT6 nebo retrak BT Refl ex RRE140, vyko-
návají podpůrné nebo specializované úlohy v dal-
ších provozech.

TESTOVÁNÍ LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ
Vloni byly do společnosti Clarios dodány první 
dva vozíky s lithium-iontovými bateriemi a další 
dva jsou objednány. Podle Milana Havlíka ukáže 
teprve čas, jestli baterie potvrdí své přednosti, 
které si chválí jiní uživatelé, i v České Lípě. „Zatím 
je na hodnocení brzy, ale očekáváme především 
zjednodušení postupu při nabíjení a tím pádem 
jistou úlevu již tak vytížených obslužných pracov-

níků. Vozíky s těmito bateriemi budeme nadále 
rádi používat tam, kde to situace dovolí. Výhody 
lithium-iontových baterií známe dobře, vždyť je 
v rámci skupiny sami vyrábíme, ale musí se osvěd-
čit i v našich konkrétních podmínkách,“ uvádí 
Milan Havlík.

I_SITE PŘINÁŠÍ PŘESNÝ PŘEHLED
Všechny vozíky ve fi rmě jsou již několik let vyba-
veny systémem správy fl otily Toyota I_Site. Milan 
Havlík komentuje jeho přínosy nejen pro bez-
pečnost, ale také pro efektivnost manipulace: 
„Je to snadný způsob sledování jednotlivých 
vozíků a jejich řidičů. Máme obojí pod kontro-

Jaká forma pořízení 
manipulační 

techniky se vyplácí 
vám a proč?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Manipulace ve společnosti Clarios zajišťují i čelní elektrické vozíky.
FOTO: Toyota Material Handling CZ

lou a můžeme monitorovat a vyhodnocovat, kdo 
a jak vozíky využívá. Řešení případných nehod 
a následných pojistných událostí je tím pádem 
daleko jednodušší.“ Tento systém napovídá, jak 
může být provoz dále optimalizován.

I_Site hardware se skládá z telematické jednotky 
a dalších palubních senzorů na vysokozdvižných 
vozících. Vzhledem k tomu, že telematický hard-
ware je standardně zabudován do skladových 
vozíků od společnosti Toyota, jsou tyto stroje k dis-
pozici jako chytré vozíky bez dodatečných nákladů. 
To znamená, že fi rma má přehled o všech vysoko-
zdvižných vozících ve svém provozu, o jejich pro-
vozních hodinách, kolizích, termínech servisních 
kontrol atd.

NEJDÉLE SLOUŽÍCÍ RADIOSHUTTLE
Zmiňme také, že ve společnosti je v provozu i sys-
tém radioshuttle. Jde o nejdéle sloužící funkční 
realizaci Toyoty v ČR. Stroj ve fi rmě funguje od 
roku 2001. Regálová sestava je určena ke skla-
dování elektrod a tvoří ji více samostatných sekcí, 
které dokážou využít dostupné skladovací pro-
story. Roman Stehlík říká: „Co se týká systému 
radioshuttle, musím skutečně potvrdit, že nám 
vyhovuje. I když jsme museli v průběhu let sate-
litní vozíky inovovat, systém funguje stále k naší 
spokojenosti.“

„Dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti“

„Vzhledem k tomu, že máme de facto rezidentního technika s vlastní vybavenou dílnou, jsme velmi 
spokojení s kvalitou práce i s reakční dobou. Nasazení vozíků ve společnosti Clarios je velmi in-
tenzivní, výroba představuje pro lidi i vozíky náročné provozní prostředí, kde se pracovníci a vozíky 
potkávají. Proto v naší společnosti hodně dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je to 
naší prioritou. Bezpečnostní prvky, jako je modré světlo, červené pásy, snížení pojezdové rychlosti 
a podobně, patří ke standardním požadavkům na výbavu vozíků. Společně s technicky dobře ošet-
řenými vozíky dosahujeme vysoké úrovně bezpečnosti.

MILAN HAVLÍK
vedoucí nákupního oddělení

Clarios Česká Lípa

FOTO: Toyota Material Handling CZ

Provoz lithium-iontových baterií přináší úsporu energie 
oproti olověným bateriím. Kritici však namítají, že výroba 
těchto baterií, včetně zahrnutí těžby a přepravy klíčových 
surovin, dopravy samotných baterií a nakonec i recyklace, 
přinášejí velmi negativní dopady pro životní prostředí. 
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NEJVĚTŠÍ VÝHODA 
DLOUHODOBÉHO 
PRONÁJMU: FIXNÍ 

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

VV oblasti manipulace společnost Clarios Česká 
Lípa s fi rmou Toyota Material Handling CZ spo-
lupracuje opravdu dlouho. „Současnou flotilu 
manipulační techniky od Toyoty tvoří 55 elektric-
kých strojů různých modelových řad,“ konstatuje 
Roman Stehlík, ředitel závodu Clarios Česká Lípa. 
A v čem pro tuto fi rmu tkví největší výhoda pro-
nájmů manipulační techniky? „Největší výhoda 
dlouhodobého pronájmu pro naši společnost spo-
čívá ve fi xních měsíčních nákladech bez velkých 
výkyvů,“ sděluje Milan Havlík, vedoucí nákupního 
oddělení Clarios Česká Lípa.

VÝROBNÍ PROGRAM: BATERIE
Představme si nejprve stručně společnost Clarios 
Česká Lípa, a to s akcentem na způsob zajištění 
manipulace a skladování. Více než 56 lokací po 
celém světě zahrnuje výrobní závody a recyklační 

a distribuční centra. Roman Stehlík říká: „Jsme 
jedním z největších výrobních závodů společnosti 
Clarios. Autobaterie se v České Lípě vyrábějí již od 
roku 1943. V roce 1992 vznikla společnost Auto-
baterie a byla od základu změněna technologie. 
Od toho okamžiku u nás bylo vyrobeno a distri-
buováno více než 154 milionů automobilových 
olověných SLI baterií (Starting, Lighting, Igni-
tion).“ A pokračuje: „Máme také 
rozsáhlé zkušenosti s výrobou 
baterií pro nákladní automobily, 
což je stále důležitější segment 
výrobního programu. Naší strate-
gií je poskytovat zákazníkům jen ty 
nejlepší produkty a širokou škálu 
služeb. Díky tomu se nám daří posilovat pozici 
na trhu s náhradními díly, kde většinu naší pro-
dukce realizujeme. Neděláme však žádné rozdíly 
v kvalitě baterií pro tento trh ve srovnání s bate-
riemi pro výrobce vozidel, kterým také dodáváme.“ 

Dodejme, že jde např. o společnosti Fiat, Kia/
Hyundai, Toyota, Ford, Suzuki, Caterpillar nebo 
DAF.

Pro zajištění manipulace fi rma potřebuje fl otilu 
manipulační techniky. Ta zahrnuje 55 elektric-
kých vozíků různých modelových řad. Dále je ve 
fi rmě využíván systém radioshuttle a také systémy 
správy fl otily I_Site. S dlouhodobým pronájmem je 
ve fi rmě velká spokojenost. Důležitou roli hraje 
i rezidentní servisní technik.

VYUŽÍVÁNY MALÉ I VELKÉ STROJE
Představme si teď fl otilu: Klíčovými produktovými 
skupinami jsou čelní elektrické vysokozdvižné 
vozíky Toyota Traigo. Milan Havlík, který má proná-
jem vozíků na starost, popisuje nasazení jednot-

livých modelů: „Nejmenší vozíky 
Traigo 24 a Traigo 48 nacházejí 
uplatnění především v naší před-
výrobě, kde děláme například 
výrobu elektrod. Jsou tam velké 
požadavky na obratnost a malé 
rozměry s ohledem na zastavění 

výrobní haly vzhledem k náročnosti výrobních tech-
nologií.“ Naopak vysokokapacitní vozíky Traigo 80 
jsou využívány při manipulaci s olověnými ingoty. 
Tyto vozíky jsou zatěžovány na 100 procent a jsou 
neustále v pohybu. Ostatní vozíky, tedy ručně 

„DLOUHODOBÉ PRONÁJMY 
MANIPULAČNÍ TECHNIKY 
SE V PRAXI OSVĚDČUJÍ.“

Skupina Clarios se věnuje skladování energie. Nabízí baterie pro prakticky veškeré typy 
pozemních dopravních prostředků – osobní i nákladní automobily, motocykly, motorové čluny, 
golfové nebo zahradní vozíky. Každý třetí automobil na světě startuje s baterií od této fi rmy. 
Výrobní závod Clarios Česká Lípa více než 20 let zajišťuje manipulaci s polotovary a fi nálními 
produkty elektrickými vozíky od společnosti Toyota Material Handling CZ. Firma manipulační 
techniku nekupuje do svého vlastnictví, ale využívá formou dlouhodobých pronájmů.

Článek připravil Petr Neckař

Hledáte inspiraci pro vaši logistiku?

Další inovativní případové studie uslyšíte 13. 5. 2021
 živě ze studií v Praze a v Bratislavě na prvním 
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Markéta Vrbasová byla jednou z prvních 
žen zaměstnanou na developerském poli, 
kterému tehdy vládli primárně muži. 
Nyní pracuje v  oddělení průmyslových 
a  logistických pronájmů u  mezinárodní 
realitně-poradenské společnosti BNP Pari-
bas Real Estate, která je součástí skupiny 
BNP Paribas. Na pozici associate direc-
tor se zabývá primárně pronájmy skla-
dových prostor pro logistické a  výrobní 
společnosti, výstavbou šitou „na míru“ do 
vlastnictví a také vyhledáváním vhodných 
pozemků pro novou výstavbu.

Článek připravil Petr Neckař

Denní chléb Markéty Vrbasové je komunikace 
s developery a s řadou klientů, pro které připravuje 
komplexní přehled možností na trhu komerčních 
nemovitostí včetně detailních fi nančních analýz, 
organizace osobních prohlídek vhodných prostor 
a následné vyjednávání obchodních podmínek.

CÍL: DLOUHODOBÉ VZTAHY
Jak se k této práci dostala? Po návratu ze zahra-
ničí plynně ovládala angličtinu. Navíc se vždy cítila 
dobře v pozici „prodávajícího“, ráda lidi propojuje, 
aby si navzájem byli užiteční. „Dostala jsem v ČR 
velmi rychle příležitost navázat na realitní činnost, 
kterou jsem se zabývala právě již v zahraničí. Mé 
profesní začátky byly v oblasti pronájmů kancelář-
ských prostor. Po krátké době jsem se však přeori-
entovala na industriální sektor, v němž jsem cítila 
větší potenciál budoucího rozvoje, a již jsem v něm 
zůstala,“ říká Markéta Vrbasová. Jak dodává, 
jedná se o práci různorodou, kdy poznává velké 
množství lidí a při cestách po Česku i nová místa 
naší krásné země. A doplňuje: „Dnes mám zkuše-
nosti jak ze strany developerské, tak i poradenské. 
Denně mám možnost kombinaci těchto zkušeností 
aplikovat v praxi. Nejvíc mne těší, když vidím spo-
kojeného klienta, který se ke mně po podpisu 
smlouvy a předání prostor opět vrací při další 
potřebě řešení pronájmu. Se zákazníky si buduji 
dlouhodobý vztah, a často tak na ryze obchodní 
partnerství navážeme neformálně, přátelsky.“

Markéta Vrbasová konstatuje, že v logistice 
se musí pracovat s maximálním nasazením 
a mnohdy také velmi promptně.
FOTO (2x): BNP Paribas Real Estate

Markéta Vrbasová:
„LOGISTIKA JE ŽIVÝ ORGANISMUS, 
KTERÝ VYŽADUJE RYCHLOU REAKCI“

21 LE
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žijeme logistikou
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prací z domova se dá ušetřit hodně času, který 
jinak trávíme přesunem do kanceláře nebo vaře-
ním kávy. Díky nástrojům, které dnes máme, tak 
můžeme víc energie věnovat akvizici nových příleži-
tostí pro samotný byznys,“ sděluje svou zkušenost 
Markéta Vrbasová.

EMPATIE, DŮSLEDNOST, 
FÉR JEDNÁNÍ
Především díky praxi se neustále učí novým věcem 
v oblasti developmentu průmyslových nemovitostí, 
ať jsou to technické parametry budov, které kladou 
čím dál náročnější podmínky pro zajištění trvale 
udržitelného rozvoje, nebo zvyšující se nároky ze 
strany klientů. „Nevýhoda této profese je vysoký 
počet konkurenčních subjektů na trhu. Není jed-
noduché se na tomto poli prosadit a mnohdy je to 
práce opravdu náročná spojená s akvizicí nových 
zákazníků. Nám se nicméně daří právě díky se -
nioritě a zkušenostem, které máme,“ tvrdí Markéta 
Vrbasová. A její recept na úspěšné působení ženy 
v logistice? „Empatie, důslednost a slušnost, fér 
jednání. A to platí i pro muže.“

A volný čas? „Nejraději ho trávím s mou rodinou 
v přírodě na chalupě, na horách nebo u moře. 
Jsem akční člověk, mám ráda běh, plavání a čas 
strávený s dětmi, ale také vaření,“ prozrazuje Mar-
kéta Vrbasová.

PRACUJE 
NA FLEXIBILNÍ BÁZI
Markéta Vrbasová pracuje na fl exibilní bázi. „Pro 
mě osobně to znamená, že jsem k dispozici, kdy 
je potřeba. Někdy je pro mě náročné skloubit roli 
matky dvou dětí a potřebu zareagovat okamžitě 
na podněty klientů. V rámci multitaskingu jsem 
tak často v situacích, kdy například čekám na teni-
sové lekci dětí a u toho jsem neustále na telefonu,“ 
konstatuje Markéta Vrbasová. „Dnešní technologie 
mi naštěstí takové možnosti nabízejí. Jsou i nároč-
nější období, kdy například v loňském, covidovém 
roce, kdy byly zavřené školy a školky, jsme si doma 
museli nastavit pevný režim dne na úkoly, hraní, 
práci a čas strávený venku.“

Jejím cílem po návratu z mateřské dovolené bylo 
najít životní rovnováhu mezi časem v práci a doma 
s dětmi. Díky BNP Paribas tuto možnost našla a je 
za ni velmi vděčná. Jak říká, pracuje ve skvělém 
týmu poctivých lidí, kde si jsou všichni vzájem-
nou oporou a mohou se na sebe spolehnout. To 
je pro ni podstatné a motivuje ji to k nasazení, 
které následně podává. Uvádí, 
že má to štěstí, že má zároveň 
pro svou práci oporu i ve své 
rodině. „Je na každém z nás 
si svůj den uzpůsobit tak, aby-
chom na jeho konci mohli jít 
spát s čistým svědomím dobře 
odvedené práce,“ konstatuje 
Markéta Vrbasová.

Práce s lidmi v logistice je jí blízká z toho důvodu, 
že tito lidé jsou velmi pragmatičtí, nemají potřebu 
si něco dokazovat, jsou upřímní a otevření. „Má 
práce je náročná v tom, že tento trh je v rámci 
ČR velmi malý. Pro získání klienta musím při jeho 

„Zajímavosti z praxe“

6 měsíců
je průměrná doba, kterou v BNP Paribas 
Real Estate stráví prací na jedné 
transakci (od prvotního kontaktu až po 
dojednání podmínek nájemní smlouvy).

2‚5 mil. m2

pronájmů komerčních ploch 
zprostředkuje ročně BNP Paribas Real 
Estate v Evropě.

přesvědčování pro spolupráci se mnou pracovat 
s maximálním nasazením a mnohdy také velmi 
promptně. Logistika je živý organismus, který vyža-
duje rychlou reakci.“

RYCHLE ZPRACOVAT 
INFORMACE
Na logistickém poli působí už 13 let. „Věřím, že 
jako ženy máme nejen v logistice, ale i v průmyslo-
vém developmentu rozhodně své místo. Byla jsem 
jednou z prvních žen zaměstnanou na developer-
ském poli, kterému tehdy vládli primárně muži. 
Musím říci, že jsem tenkrát měla štěstí na kolegy, 
s nimiž jsem v kontaktu dodnes,“ uvádí Markéta 
Vrbasová a pokračuje: „Již dávno však nejsou 
logistika a development ryze mužskou záležitostí, 
byť musím přiznat, že muži zde mají své místo. 
Některé z nás navíc musíme skloubit roli matky 
i ředitelky – pak je důležité naučit se informace, 
které máme, zpracovávat rychleji a rychle na ně 
i reagovat.“ Markéta Vrbasová je komunikativní, 
otevřená a baví ji dělat práci poctivě, transpa-

rentně, a pokud má smysl, tak 
vždy s plným nasazením.

Řídí se heslem: „Co můžeš 
udělat dnes, neodkládej na 
zítřek.“ Je přesvědčená, že 
když se nedaří, je potřeba se 
nevzdávat naděje a hledat 

i v tom špatném něco dobrého a poučit se z toho. 
Tvrdí, že v tomto oboru mohou každého posunout 
dál jen znalosti a zkušenosti. „Proto je potřeba se 
neustále vzdělávat a umět reagovat na měnící se 
podněty vnějšího prostředí. A to nejen v době koro-
navirové, která mi umožnila nastavit režim home 
offi ce jako zcela akceptovatelný. Potvrdilo se, že 

„LIDÉ V LOGISTICE JSOU
PRAGMATIČTÍ, UPŘÍMNÍ 

A OTEVŘENÍ, NEMAJÍ POTŘEBU 
SI NĚCO DOKAZOVAT.“

„Markéta Vrbasová v datech“

2001 Ukončení studií na Provozně ekonomické 
fakultě ČZU v Praze.

2004 Do roku 2004 pobývala v zahraničí (Velká 
Británie, JAR). Poté v roce 2006 začala 
pracovat ve Falcodor Real Estate (jako 
real estate agent).

2006 V Lordship Estates začala pracovat na 
pozici leasing manager.

2007 Začalo její zhruba roční působení 
v Pinnacle CE, opět v pozici leasing 
manager.

2007 Odstartovala dráhu v P3 Logistic Parks 
coby European business development 
manager. Ve fi rmě byla až do srpna 2018.

2018 Nástup do BNP Paribas Real Estate.

Ptejte se 
Markéty Vrbasové
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Markéta Vrbasová byla jednou z prvních 
žen zaměstnanou na developerském poli, 
kterému tehdy vládli primárně muži. 
Nyní pracuje v  oddělení průmyslových 
a  logistických pronájmů u  mezinárodní 
realitně-poradenské společnosti BNP Pari-
bas Real Estate, která je součástí skupiny 
BNP Paribas. Na pozici associate direc-
tor se zabývá primárně pronájmy skla-
dových prostor pro logistické a  výrobní 
společnosti, výstavbou šitou „na míru“ do 
vlastnictví a také vyhledáváním vhodných 
pozemků pro novou výstavbu.

Článek připravil Petr Neckař

Denní chléb Markéty Vrbasové je komunikace 
s developery a s řadou klientů, pro které připravuje 
komplexní přehled možností na trhu komerčních 
nemovitostí včetně detailních fi nančních analýz, 
organizace osobních prohlídek vhodných prostor 
a následné vyjednávání obchodních podmínek.

CÍL: DLOUHODOBÉ VZTAHY
Jak se k této práci dostala? Po návratu ze zahra-
ničí plynně ovládala angličtinu. Navíc se vždy cítila 
dobře v pozici „prodávajícího“, ráda lidi propojuje, 
aby si navzájem byli užiteční. „Dostala jsem v ČR 
velmi rychle příležitost navázat na realitní činnost, 
kterou jsem se zabývala právě již v zahraničí. Mé 
profesní začátky byly v oblasti pronájmů kancelář-
ských prostor. Po krátké době jsem se však přeori-
entovala na industriální sektor, v němž jsem cítila 
větší potenciál budoucího rozvoje, a již jsem v něm 
zůstala,“ říká Markéta Vrbasová. Jak dodává, 
jedná se o práci různorodou, kdy poznává velké 
množství lidí a při cestách po Česku i nová místa 
naší krásné země. A doplňuje: „Dnes mám zkuše-
nosti jak ze strany developerské, tak i poradenské. 
Denně mám možnost kombinaci těchto zkušeností 
aplikovat v praxi. Nejvíc mne těší, když vidím spo-
kojeného klienta, který se ke mně po podpisu 
smlouvy a předání prostor opět vrací při další 
potřebě řešení pronájmu. Se zákazníky si buduji 
dlouhodobý vztah, a často tak na ryze obchodní 
partnerství navážeme neformálně, přátelsky.“

Markéta Vrbasová konstatuje, že v logistice 
se musí pracovat s maximálním nasazením 
a mnohdy také velmi promptně.
FOTO (2x): BNP Paribas Real Estate

Markéta Vrbasová:
„LOGISTIKA JE ŽIVÝ ORGANISMUS, 
KTERÝ VYŽADUJE RYCHLOU REAKCI“
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Benchmarking č. 183

PPro nasazení logistických vláčků jsou zvláště vhod-
né třísměnné a nepřetržité výrobní provozy s plynu-
lým tokem materiálu, dílů a různých komponentů 
ve větších objemech, což je charakteristické pro 
automobilky a výrobce automobilových dílů. „Ve 
skladech se zase jedná o efektivní formu intenzi-
fi kace přepravy většího množství 
nákladů a palet do vzdálenějších 
sekcí a prostor, zvláště v případě 
velkých logistických center, která 
musí v krátkých časových sekcích 
zmanipulovat velké objemy zási-
lek,“ vysvětluje Vladislav Záveský, 
specialista společnosti Linde Mate-
rial Handling Česká republika. Důležité také je to, 
na jakou vzdálenost a jak často se tato přeprava 
realizuje. Základním vodítkem je minimální vzdále-
nost přepravy od 160 m a více, na kratší vzdálenos-
ti tras není nasazení logistického vláčku vhodné.

Článek připravil Petr Neckař

LOGISTICKÉ VLÁČKY: 
LEAN ŘEŠENÍ PRO SKLADY A VÝROBNÍ HALY

Tahače a logistické vláčky se 
uplatní jak ve vnitřních, 
tak venkovních prostorech, 
kdy při správném technickém 
a logistickém řešení 
logistického vláčku zcela 
nahradí klasickou přepravu 
materiálu pomocí vidlicových 
manipulačních vozíků, případně 
nahradí neekologickou 
přepravu materiálu v areálu 
fi rmy s kamiony.

VYŠŠÍ EFEKTIVITA I BEZPEČNOST
Efektivita (více materiálu za stejnou časovou jed-
notku, méně vozíků, levnější vozíky, nižší námaha 
obsluhy) a bezpečnost provozu (jednodušší a lehčí 
vozíky, bez vidlic, oblé tvary) jsou hlavními důvody 

pro zavádění logistických vláčků 
do provozu. Jak uvádí Jan Kohák, 
product manager společnosti Toyo-
ta Material Handling CZ, trendem 
je zaměření na bezpečnost a er-
gonomii tahačů a s tím související 
vybavení (modrá/červená světla, 
majáky, zvuková signalizace, sen-

zory detekce chodců a jiných překážek, evidence 
chování vozíků atd.). Čím dál větší podíl získávají 
lithium-iontové baterie se všemi svými výhodami, 
mezi něž patří možnost průběžného dobíjení, není 
třeba náhradní baterie, prakticky nulová údržba, 

„NESTAČÍ POŘÍDIT 
VLÁČEK, JE NUTNÉ 

VYŘEŠIT CELÝ LOGISTICKÝ 
TOK MATERIÁLU.“

POHODLÍ MANIPULANTA
Hodně se myslí na ergonomii 
tahače. Cílem je, aby byl tahač 
pro řidiče co nejpohodlnějším 
strojem. Na trhu jsou např. 
tahače s odpružením stojící 
obsluhy podle hmotnosti 
manipulanta.
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Tahače s přípojnými vozíky slouží k efektivnímu zásobování výrobních 
linek ze skladu, současně k odvozu produktů z výrobní haly. V rámci 
lean logistiky jsou řešením, díky kterému není nutné ve výrobní hale 
skladovat velké množství zásob. Stroj potřebuje užší uličky. Vzhledem 
k tomu všemu je tak ve výrobní hale více prostoru pro vlastní výrobu. 
Vláčky mohou jezdit podle stanovených jízdních řádů. 

RŮZNÉ TYPY 
PŘÍPOJNÝCH VOZÍKŮ
Dodavatelé manipulační 
techniky nabízejí různé typy 
přípojných vozíků. Zajímejte 
se o jednotlivé možnosti 
a o způsoby manipulace.
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JEŠTĚ NEMÁTE NOVÉ VYDÁNÍ 
KNIHY KONTAKTŮ?

NECHTE SI POSLAT ČERSTVÝ VÝTISK.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

delší životnost, nižší spotřeba energie a úspora 
času stráveného nabíjením. Tahače a logistické 
vláčky mají široké uplatnění u všech typů horizon-
tální přepravy materiálu. Uplatní se jak ve vnitřních, 
tak venkovních prostorech, kdy při správném tech-
nickém a logistickém řešení logistického vláčku 
zcela nahradí klasickou přepravu materiálu pomocí 
vidlicových manipulačních vozíků, případně nahra-
dí neekologickou přepravu materiálu v areálu fi rmy 
s kamiony. „Typickým příkladem zákazníků, kteří ve 
velkém objemu tahače a logistické vláčky využívají, 
jsou fi rmy ze segmentu automobilového průmyslu, 
kde jsou logistické vláčky využívány k zásobová-
ní výrobních linek. U některých takových fi rem se 

jedná o 100% způsob přepravy materiálu v oblasti 
výrobní linky,“ zmiňuje Václav Jung, produktový ma-
nažer společnosti Still ČR.

Standardem je použití tahačů s tažnou kapacitou 
do osmi tun pro vnitřní přepravy. Pro venkovní 
přepravy mezi halami je běžné nasazení i větších 
tahačů 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,“ uvádí Vla-
dislav Záveský.

ROBOTIZACE PŘINÁŠÍ FLEXIBILITU
Stále více fi rem si uvědomuje, že pokud chtějí udr-
žet krok se stávajícími moderními trendy logistiky, 
nelze se automatizaci zcela vyhnout. Pokud tento 
trend nebyl pro některé fi rmy důležitý v minulos-
ti, tak právě aktuální pandemická situace s covi-
dem-19 diskusi o tom, zda uvažovat o automati-
zaci, přímo nabízí. „Dlouhodobě je na trhu práce 
nedostatek kvalitních zaměstnanců a v době s ko-

„AUTOMATIZOVAT, NEBO POŘÍDIT TAHAČ 
S MANUÁLNÍ OBSLUHOU?“

VLADISLAV ZÁVESKÝ
SPECIALISTA, LINDE MATERIAL HANDLING ČESKÁ REPUBLIKA

Přeprava nákladů a palet v horizontální úrovni představuje ideální příležitost pro nasazení plně automatizo-
vaných souprav tažených robotizovanou verzí tahače. S volbou, zda nasadit automatický stroj nebo použít 
tahač s manuální obsluhou, je to v České republice v současné době velmi závislé na ekonomické kondici 
potenciálního zákazníka. Nyní lze spíše očekávat nasazení manuálních souprav s jednoduššími verzemi pří-
věsů a až v dalších letech zvýšení zájmu o poloautomatické a plně automatické soupravy. Obecně můžeme 
konstatovat, že automatizace se vyplatí pro nepřetržité nebo intenzivní vícesměnné provozy s pravidelným 
tokem nákladů balených či přepravovaných v jednotných obalech a paletách stálých rozměrů.
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Podělíte se s námi 
o vaše zkušenosti 

s tahači?
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PAVEL KRÁLÍK
PRODUKT MANAGER
JUNGHEINRICH (ČR)

„INOVACE SE TÝKAJÍ
HLAVNĚ BEZPEČNOSTI 
A KOMFORTU ŘIDIČE“

Vzhledem k nárokům na co nejnižší údržbu 
baterií a co nejvyšší pohodlí obsluhy se dnes 
používají v tahačích v naprosté většině lithio-
 vé baterie. Mezi největší inovace patří vyšší 
bezpečnostní standardy, například laserová 
závora, která zpomalí vozík v případě, kdy ob-
sluha vysouvá nohu z vozíku. Inovuje se také 
v oblasti komfortu pro obsluhu, jmenujme 
třeba odpružení stojící obsluhy podle hmot-
nosti manipulanta.

ronakrize to platí několikanásobně víc. Ukazuje se, 
že fi rmy, které již automatizaci ve svých procesech 
využívají, procházejí touto krizí logicky snadněji 
než fi rmy zcela závislé jen na zaměstnancích,“ říká 
Václav Jung. Dodává, že efektivnost a prospěšnost 
automatizace logistických procesů tedy nelze hod-
notit jen z pohledu ekonomické návratnosti. Každý 
projekt má své specifi cké podmínky, které je potře-
ba podrobně analyzovat.

Tahače jsou typ strojů, které stylem používání pa-
tří mezi ty, kde se automatizace aplikuje snadněji 
než u jiných. „Robotické tahače využívají systém, 
který nepotřebuje žádnou infrastrukturu, navádění, 
refl ektory a podobně. To umožňuje značnou fl exibi-
litu a poměrně rychlou změnu trasy a úkonů stroje. 
Požadavky na automatizaci nejsou jen na samotný 
provoz tahače, ale i na automatizovanou nakládku 
a vykládku vagonků,“ specifi kuje Petr Tomeček, 
produktový specialista společnosti Hyster CZ.

Zájem o automatizaci stabilně roste, v loňském 
roce zejména kvůli zhoršené dostupnosti zahra-
ničních pracovníků. „V případě tahačů je při im-
plementaci automatizace nutno vyřešit zajištění 
pracovní náplně operátorů výroby. Doposud vy-
kládku a umístění materiálu u výrobního stano-
viště zajišťoval pracovník logistiky, tedy řidič sou-
pravy. U automatického tahače tento pracovník 
chybí. Obdobně to platí i pro zajištění nakládky 
hotových výrobků nebo nezpracovaného materiá-
lu,“ podotýká Jan Kohák. Nejde tedy jen o prostou 
náhradu vozíku za jiný vozík, ale o vyřešení celého 
logistického toku materiálu.

Benchmarking č. 183

PPro nasazení logistických vláčků jsou zvláště vhod-
né třísměnné a nepřetržité výrobní provozy s plynu-
lým tokem materiálu, dílů a různých komponentů 
ve větších objemech, což je charakteristické pro 
automobilky a výrobce automobilových dílů. „Ve 
skladech se zase jedná o efektivní formu intenzi-
fi kace přepravy většího množství 
nákladů a palet do vzdálenějších 
sekcí a prostor, zvláště v případě 
velkých logistických center, která 
musí v krátkých časových sekcích 
zmanipulovat velké objemy zási-
lek,“ vysvětluje Vladislav Záveský, 
specialista společnosti Linde Mate-
rial Handling Česká republika. Důležité také je to, 
na jakou vzdálenost a jak často se tato přeprava 
realizuje. Základním vodítkem je minimální vzdále-
nost přepravy od 160 m a více, na kratší vzdálenos-
ti tras není nasazení logistického vláčku vhodné.

Článek připravil Petr Neckař

LOGISTICKÉ VLÁČKY: 
LEAN ŘEŠENÍ PRO SKLADY A VÝROBNÍ HALY

Tahače a logistické vláčky se 
uplatní jak ve vnitřních, 
tak venkovních prostorech, 
kdy při správném technickém 
a logistickém řešení 
logistického vláčku zcela 
nahradí klasickou přepravu 
materiálu pomocí vidlicových 
manipulačních vozíků, případně 
nahradí neekologickou 
přepravu materiálu v areálu 
fi rmy s kamiony.

VYŠŠÍ EFEKTIVITA I BEZPEČNOST
Efektivita (více materiálu za stejnou časovou jed-
notku, méně vozíků, levnější vozíky, nižší námaha 
obsluhy) a bezpečnost provozu (jednodušší a lehčí 
vozíky, bez vidlic, oblé tvary) jsou hlavními důvody 

pro zavádění logistických vláčků 
do provozu. Jak uvádí Jan Kohák, 
product manager společnosti Toyo-
ta Material Handling CZ, trendem 
je zaměření na bezpečnost a er-
gonomii tahačů a s tím související 
vybavení (modrá/červená světla, 
majáky, zvuková signalizace, sen-

zory detekce chodců a jiných překážek, evidence 
chování vozíků atd.). Čím dál větší podíl získávají 
lithium-iontové baterie se všemi svými výhodami, 
mezi něž patří možnost průběžného dobíjení, není 
třeba náhradní baterie, prakticky nulová údržba, 

„NESTAČÍ POŘÍDIT 
VLÁČEK, JE NUTNÉ 

VYŘEŠIT CELÝ LOGISTICKÝ 
TOK MATERIÁLU.“

POHODLÍ MANIPULANTA
Hodně se myslí na ergonomii 
tahače. Cílem je, aby byl tahač 
pro řidiče co nejpohodlnějším 
strojem. Na trhu jsou např. 
tahače s odpružením stojící 
obsluhy podle hmotnosti 
manipulanta.

FO
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r 
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Tahače s přípojnými vozíky slouží k efektivnímu zásobování výrobních 
linek ze skladu, současně k odvozu produktů z výrobní haly. V rámci 
lean logistiky jsou řešením, díky kterému není nutné ve výrobní hale 
skladovat velké množství zásob. Stroj potřebuje užší uličky. Vzhledem 
k tomu všemu je tak ve výrobní hale více prostoru pro vlastní výrobu. 
Vláčky mohou jezdit podle stanovených jízdních řádů. 

RŮZNÉ TYPY 
PŘÍPOJNÝCH VOZÍKŮ
Dodavatelé manipulační 
techniky nabízejí různé typy 
přípojných vozíků. Zajímejte 
se o jednotlivé možnosti 
a o způsoby manipulace.



Benchmarking č. 183

TAHAČE: RŮZNÉ MOŽNOSTI VYBAVENÍ I BATERIÍ

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.

Specifi kace:
Tahač s plošinou řidiče – 
tahač pro logistický vláček 
(zatížení min. 5 000 kg)

VÝROBCE: Hyster Jungheinrich Linde 
Material Handling 

Still Toyota Material 
Handling Europe

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

Still ČR Toyota Material 
Handling CZ

WEB ZASTOUPENÍ V ČR: www.hyster.cz www.jungheinrich.cz www.linde-mh.cz www.still.cz www.toyota-forklifts.cz

NÁZEV POPISOVANÉHO 
TAHAČE:

LO5.0T EZS 350 Linde P 60C LTX 50 Toyota Tracto, 
model TSE 500

ZÁKLADNÍ VÝBAVA: elektrické řízení 
skútrového typu, 
odpružená podlaha 
s detekcí obsluhy, 
multifunkční displej, 
univerzální přípojné 
zařízení

zpomalení při průjezdu 
zatáčkou, komfortní 
rychlonabíjecí 
zástrčka, JET pilot – 
volantové ovládání, 
odpružená plošinka 
řidiče, bederní 
opěrka, držák fólie, 
tažné zařízení, displej 
s provozními údaji, 
plíživý pojezd

světlost podvozku 
50 mm, hnací kolo 
polyuretan, volantové 
ovládání s integrova-
nými spínači funkcí, 
balanční kola tandem, 
rychlost až 13  km/hod., 
sedačka operátora 
(v kombinaci s odpru-
ženým prostorem), 
klíčkový spínač…

třístupňová spojka 
tažného zařízení, 
světlá výška 70 mm, 
boční výměna baterie, 
volant Still Easy 
Drive s integrovaným 
displejem, díky 
kterému lze tahač 
ovládat každou 
rukou bez nutnosti 
přehmatávání

posilovač řízení, 
automatické 
vycentrování hnacího 
kola, bezklíčkové 
startování pomocí 
PIN klávesnice, fl eet 
managment I-site, 
Li-iontová baterie pro 
vícesměnné provozy, 
odpružená stupačka, 
LED světlo

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ: robotické provedení, 
zdvižná plošina 
operátora, držák 
doplňků, výškově 
stavitelné ovládání, 
ovládání pojezdu mimo 
stanoviště operátora 
pro snadné připojení 
vláčku, telemetrie, 
osvětlení, pryžový 
nárazník

sedátko, fl oortspot, 
LED osvětlení, 
přední nárazníky, 
odpružení plošinky 
podle hmotnosti 
manipulanta, 
automaticky 
odpojitelné přívěsy, 
pojezdová tlačítka 
v boku, prodloužení 
plošinky o 50 mm

kabina pro operátora, 
přední zrcátko 
panorama a boční 
zrcátka, držák 
dataterminálu a zdroj 
pro RDT, držák 
scanneru, držák 
dokumentů, držák 
na fólii, ochranné 
nárazníky vpředu, 
systém connect 
s přístupem PIN 
nebo RFID, zásuvka 
12 V a USB…

úsporná LED světla 
s dlouhou životností, 
hydraulický agregát 
a spojka tažného 
zařízení pro tažné 
soupravy; Li-Ion 
baterie – více kapacity, 
světlá výška 100 mm, 
sklopné sedadlo pro 
řidiče, pneumaticky 
odpružená plošina 
řidiče, výškově 
nastavitelný volant, 
kabina řidiče, ovládání 
za chůze...

vyosení řídící rukojeti 
pro snadnější couvání, 
tlačítka pro pojezd 
vzad a vpřed na boku 
stroje pro snadnější 
zapojení nákladu, 
startování přes 
zákaznické karty, 
dálkové ovládání, 
příprava na připojení 
terminálů a jiného IT 
vybavení, elektronická 
předprovozní kontrola

TYP POUŽITÉ BATERIE: olověná; Li-Ion Li-Ion elektrolytická Pb / 
Li-Ion / palivové články

Li-Ion 24 V / 4,7 kWh Li-Ion baterie 300 Ah 

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ (kg): 7 000 5 000 6 000 5 000 5 000

ŠÍŘKA TAHAČE (v mm): 796 810 800 800 799

RÁDIUS OTÁČENÍ (v mm): 1 434 1 220 1 229 1 480 1 508

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: osvětlení, PAL varovné 
světlo pro chodce, 
maják, pojezdové 
alarmy

Floorspot – ukazuje 
světelný bod 4 m před 
vozíkem a tím o sobě 
dává vědět pěší 
obsluze; Curve control 
– zpomalení v zatáčce 
v závislosti na úhlu 
natočení volantu

přední BlueSpot pro 
varování chodců 
a dalších vozíků, 
přední + zadní LED 
osvětlení, pracovní 
světla, zvuková 
výstraha při couvání, 
zábleskový maják, 
automatické snížení 
rychlosti v zatáčce

volitelné LED denní 
osvětlení, Safety Light, 
Safety Light 4Plus, 
kontrola přístupu řidičů 
FleetManager 4.x

blue/red spot; maják; 
zvuková signalizace; 
detekce chodců 
a překážek; přístup 
pouze pro oprávněné 
řidiče

VÝBĚR Z REFERENČNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ, DO NICHŽ 
BYLY TAHAČE PRO 
LOGISTICKÉ VLÁČKY JIŽ 
DODÁNY:

PSA Peugeot Citroen, 
Trelleborg 

Faurecia, ITW, Barum 
Continental, BWI

neuvedeno Iveco ČR, Recticel 
Interiors, Miele 
Technika, Hyundai 
Glovis, Mahle Behr

Toyota Motor 
Manufacturing Czech, 
Brembo Czech, Daikin 
Industries Czech 
Republic, Denso 
Manufacturing Czech,  
Sumisho Global 
Logistics Europe

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (týdnů):

neuvedeno 8 18 od 10 8 až 10

CENA (v Kč bez DPH): neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno



ALE KDE LZE 

TOHLE NAJÍT?

MANIPULAČNÍ TECHNIKA 
TAK PŘESNÁ, ŽE PŘESUNE 

I KŘIŠŤÁLOVÝ LUSTR.

AUTOMATIZOVANÉ SKLADY 
TAK SAMOSTATNÉ, ŽE 

V NICH NEPOTKÁTE 
SKLADNÍKY! EXPRESNÍ DOPRAVA 

LEDOVÉ SOCHY BEZ 
JEDINÉ KAPKY VODY!

str. 16

str. 26

str. 39

POKUD TO 
EXISTUJE, 
PAK JE TO 
V KNIZE  
SLBOOK 
2021!

KULTOVNÍ KNIHA – 100% UŽITEČNÁ

OBJEDNEJTE SI 

I VY SVŮJ VÝTISK NA: 

WWW.SLBOOK.CZ

NOVÉ VYDÁNÍ 2021!
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Benchmarking č. 183

TAHAČE: RŮZNÉ MOŽNOSTI VYBAVENÍ I BATERIÍ

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.

Specifi kace:
Tahač s plošinou řidiče – 
tahač pro logistický vláček 
(zatížení min. 5 000 kg)

VÝROBCE: Hyster Jungheinrich Linde 
Material Handling 

Still Toyota Material 
Handling Europe

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

Still ČR Toyota Material 
Handling CZ

WEB ZASTOUPENÍ V ČR: www.hyster.cz www.jungheinrich.cz www.linde-mh.cz www.still.cz www.toyota-forklifts.cz

NÁZEV POPISOVANÉHO 
TAHAČE:

LO5.0T EZS 350 Linde P 60C LTX 50 Toyota Tracto, 
model TSE 500

ZÁKLADNÍ VÝBAVA: elektrické řízení 
skútrového typu, 
odpružená podlaha 
s detekcí obsluhy, 
multifunkční displej, 
univerzální přípojné 
zařízení

zpomalení při průjezdu 
zatáčkou, komfortní 
rychlonabíjecí 
zástrčka, JET pilot – 
volantové ovládání, 
odpružená plošinka 
řidiče, bederní 
opěrka, držák fólie, 
tažné zařízení, displej 
s provozními údaji, 
plíživý pojezd

světlost podvozku 
50 mm, hnací kolo 
polyuretan, volantové 
ovládání s integrova-
nými spínači funkcí, 
balanční kola tandem, 
rychlost až 13  km/hod., 
sedačka operátora 
(v kombinaci s odpru-
ženým prostorem), 
klíčkový spínač…

třístupňová spojka 
tažného zařízení, 
světlá výška 70 mm, 
boční výměna baterie, 
volant Still Easy 
Drive s integrovaným 
displejem, díky 
kterému lze tahač 
ovládat každou 
rukou bez nutnosti 
přehmatávání

posilovač řízení, 
automatické 
vycentrování hnacího 
kola, bezklíčkové 
startování pomocí 
PIN klávesnice, fl eet 
managment I-site, 
Li-iontová baterie pro 
vícesměnné provozy, 
odpružená stupačka, 
LED světlo

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ: robotické provedení, 
zdvižná plošina 
operátora, držák 
doplňků, výškově 
stavitelné ovládání, 
ovládání pojezdu mimo 
stanoviště operátora 
pro snadné připojení 
vláčku, telemetrie, 
osvětlení, pryžový 
nárazník

sedátko, fl oortspot, 
LED osvětlení, 
přední nárazníky, 
odpružení plošinky 
podle hmotnosti 
manipulanta, 
automaticky 
odpojitelné přívěsy, 
pojezdová tlačítka 
v boku, prodloužení 
plošinky o 50 mm

kabina pro operátora, 
přední zrcátko 
panorama a boční 
zrcátka, držák 
dataterminálu a zdroj 
pro RDT, držák 
scanneru, držák 
dokumentů, držák 
na fólii, ochranné 
nárazníky vpředu, 
systém connect 
s přístupem PIN 
nebo RFID, zásuvka 
12 V a USB…

úsporná LED světla 
s dlouhou životností, 
hydraulický agregát 
a spojka tažného 
zařízení pro tažné 
soupravy; Li-Ion 
baterie – více kapacity, 
světlá výška 100 mm, 
sklopné sedadlo pro 
řidiče, pneumaticky 
odpružená plošina 
řidiče, výškově 
nastavitelný volant, 
kabina řidiče, ovládání 
za chůze...

vyosení řídící rukojeti 
pro snadnější couvání, 
tlačítka pro pojezd 
vzad a vpřed na boku 
stroje pro snadnější 
zapojení nákladu, 
startování přes 
zákaznické karty, 
dálkové ovládání, 
příprava na připojení 
terminálů a jiného IT 
vybavení, elektronická 
předprovozní kontrola

TYP POUŽITÉ BATERIE: olověná; Li-Ion Li-Ion elektrolytická Pb / 
Li-Ion / palivové články

Li-Ion 24 V / 4,7 kWh Li-Ion baterie 300 Ah 

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ (kg): 7 000 5 000 6 000 5 000 5 000

ŠÍŘKA TAHAČE (v mm): 796 810 800 800 799

RÁDIUS OTÁČENÍ (v mm): 1 434 1 220 1 229 1 480 1 508

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: osvětlení, PAL varovné 
světlo pro chodce, 
maják, pojezdové 
alarmy

Floorspot – ukazuje 
světelný bod 4 m před 
vozíkem a tím o sobě 
dává vědět pěší 
obsluze; Curve control 
– zpomalení v zatáčce 
v závislosti na úhlu 
natočení volantu

přední BlueSpot pro 
varování chodců 
a dalších vozíků, 
přední + zadní LED 
osvětlení, pracovní 
světla, zvuková 
výstraha při couvání, 
zábleskový maják, 
automatické snížení 
rychlosti v zatáčce

volitelné LED denní 
osvětlení, Safety Light, 
Safety Light 4Plus, 
kontrola přístupu řidičů 
FleetManager 4.x

blue/red spot; maják; 
zvuková signalizace; 
detekce chodců 
a překážek; přístup 
pouze pro oprávněné 
řidiče

VÝBĚR Z REFERENČNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ, DO NICHŽ 
BYLY TAHAČE PRO 
LOGISTICKÉ VLÁČKY JIŽ 
DODÁNY:

PSA Peugeot Citroen, 
Trelleborg 

Faurecia, ITW, Barum 
Continental, BWI

neuvedeno Iveco ČR, Recticel 
Interiors, Miele 
Technika, Hyundai 
Glovis, Mahle Behr

Toyota Motor 
Manufacturing Czech, 
Brembo Czech, Daikin 
Industries Czech 
Republic, Denso 
Manufacturing Czech,  
Sumisho Global 
Logistics Europe

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (týdnů):

neuvedeno 8 18 od 10 8 až 10

CENA (v Kč bez DPH): neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno



Logistika pro zapomnětlivé

BEZPEČNOST 
SKLADŮ? 
NEJEN OPATŘENÍ 
PROTI ZLODĚJŮM
Zabezpečení skladu není na první pohled atraktivní manažerské téma.
Jde přece „jen“ o udržování toho, co už vlastně funguje, ne o vzrušující obje-
vování něčeho nového. Přesto, nebo právě proto by ale mělo jít o základ při 
vedení skladu. Perfektně fungující systém prevence a řízení rizik se přitom 
dá velmi dobře „prodat“ klientům jako konkurenční výhoda. Z velkého množ-
ství rizik upozorňujeme na ta, která jsou teď ve skladech nejčastější.

Článek připravila redakce SL

například nosnost sněhem zatížených střech 
atd. Doporučujeme si alespoň jednou ročně 
sednout ke stolu, zhodnotit rizika a předem se 
na ně připravit; jak procesně, tak investicemi 
do prevence.

 〉 NOVĚ ŘEŠÍME 
BIOLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ
V „covidovém“ roce 2020 jsme si uvědomili, 
že k průmyslu patří i biologická rizika. Pokud 
současně onemocní třetina pracovníků, těžko 
zabezpečíme provoz skladu. Zákonná opat-
ření a ofi ciální doporučení jsou naprostým 
minimem – striktní fyzická oddělení směn 
nebo testování na pracovišti se staly v mnoha 
provozech standardem. Nejúčinnější ale bývá 
komunikace s personálem: je nutné neúnavně 
vysvětlovat, proč je důležité dodržovat bezpeč-
nostní opatření, a to jak v práci, tak doma.

 〉 HODNOŤTE ÚČINNOST SYSTÉMŮ
Každý proces v moderní firmě by měl být 
měřený a řízený. Všechny bezpečnostní systémy 
a postupy bychom měli už od začátku navrhovat 
tak, aby bylo možné průběžně ověřovat a hod-
notit jejich účinnost. Zavedením nového pro-
cesu nic nekončí, naopak tím všechno začíná. 
Jde o dokumentovaný, řízený a nikdy nekončící 
proces profylaxe, testování, udržování a vylep-
šování. Zároveň bychom měli do všech oblastí 
zabezpečení maximálně zapojit zaměstnance 
na všech úrovních. Když budou informovaní, 
zodpovědní a všímaví, vše půjde snáz.

Spoluautorem článku je Petr Jahoda, 
general manager společnosti Sony DADC 
Czech Republic.

 〉 KRIMINALITA? 
DEFINUJTE OPATŘENÍ!
Pokud je skladované zboží cenné, nestačí jed-
norázová či izolovaná akce, je nutný celý sou-
bor opatření k omezení příležitostí ke krádežím 
a k monitorování integrity zaměstnanců už od 
náboru. Nejde jen o fyzické odcizení, digitální 
obsah a data mají také svou hodnotu. Pokud 
si sami s prevencí nevíte rady, vyžádejte si 
pomoc odborníka, případně můžete sdílet zku-
šenosti s jinými provozy.

 〉 BOZP? 
KONTROLUJTE RIZIKOVÁ MÍSTA!
Sklad je nutné dobře zabezpečit nejen před 
zloději, ale také z hlediska bezpečnosti pro-
vozu. Tím začněme, protože ochrana zdraví je 
důležitá. Ve skladech bývá mnoho nebezpeč-
ných prvků: vysokozdvižné vozíky, automatické 
zakladače, zboží uskladněné ve výškách… 
Mnozí vedoucí berou svou zákonnou zodpo-
vědnost na lehkou váhu, a to přesně do oka-
mžiku, kdy se něco vážného stane. Snažme se 
mít pravidelnou (a dokumentovanou!) rutinu 
kontroly rizikových míst a k tomu systematicky 
řízený proces vyhledávání a omezení dalších 
rizik. Odměnou budou dobrý pocit z toho, že se 
o zdraví svých kolegů manažeři dobře starají, 
zajištěný provoz a klidné usínání.

 〉 MYSLÍTE I NA POVĚTRNOSTNÍ RIZIKA?
I když v ČR nehrozí tornáda a zemětřesení, 
počasí není radno podceňovat. Například výpa-
dek proudu nebo poškození větrem nejsou 
v našich končinách výjimkou. Vzhledem k cha-
rakteru mnohých hal bývá v zimě na hraně 
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?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání
JAK VYBÍRAT MEZANINY

Sdílejte nápady 
pro tuto rubriku.

SPONZOROVANÁ SEKCE

Co je při zajištění 
bezpečnosti skladů 

to nejdůležitější?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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systemylogistiky

syslogistiky



ČESKO-SLOVENSKÉ 
ONLINE FÓRUM LOG-IN

WWW.LOG-IN.CZ a WWW.LOG-IN.SK

I v pandemii narážíme 
na logistické hádanky, 
jejichž řešení může 
dělat potíže.

13. 5. 2021 ŽIVÝ PŘENOS Z PRAHY A BRATISLAVY

2021

Naštěstí existuje místo, 
kde najde každý logistik 
inspiraci, jak takové 
hlavolamy vyřešit.

UNIKÁTNÍ PROJEKT SKUPINY 

0084-21_LOG-IN_CZ_INZ_do_slcz_240x340.indd   10084-21_LOG-IN_CZ_INZ_do_slcz_240x340.indd   1 12.02.2021   19:2612.02.2021   19:26

Logistika pro zapomnětlivé

BEZPEČNOST 
SKLADŮ? 
NEJEN OPATŘENÍ 
PROTI ZLODĚJŮM
Zabezpečení skladu není na první pohled atraktivní manažerské téma.
Jde přece „jen“ o udržování toho, co už vlastně funguje, ne o vzrušující obje-
vování něčeho nového. Přesto, nebo právě proto by ale mělo jít o základ při 
vedení skladu. Perfektně fungující systém prevence a řízení rizik se přitom 
dá velmi dobře „prodat“ klientům jako konkurenční výhoda. Z velkého množ-
ství rizik upozorňujeme na ta, která jsou teď ve skladech nejčastější.

Článek připravila redakce SL

například nosnost sněhem zatížených střech 
atd. Doporučujeme si alespoň jednou ročně 
sednout ke stolu, zhodnotit rizika a předem se 
na ně připravit; jak procesně, tak investicemi 
do prevence.

 〉 NOVĚ ŘEŠÍME 
BIOLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ
V „covidovém“ roce 2020 jsme si uvědomili, 
že k průmyslu patří i biologická rizika. Pokud 
současně onemocní třetina pracovníků, těžko 
zabezpečíme provoz skladu. Zákonná opat-
ření a ofi ciální doporučení jsou naprostým 
minimem – striktní fyzická oddělení směn 
nebo testování na pracovišti se staly v mnoha 
provozech standardem. Nejúčinnější ale bývá 
komunikace s personálem: je nutné neúnavně 
vysvětlovat, proč je důležité dodržovat bezpeč-
nostní opatření, a to jak v práci, tak doma.

 〉 HODNOŤTE ÚČINNOST SYSTÉMŮ
Každý proces v moderní firmě by měl být 
měřený a řízený. Všechny bezpečnostní systémy 
a postupy bychom měli už od začátku navrhovat 
tak, aby bylo možné průběžně ověřovat a hod-
notit jejich účinnost. Zavedením nového pro-
cesu nic nekončí, naopak tím všechno začíná. 
Jde o dokumentovaný, řízený a nikdy nekončící 
proces profylaxe, testování, udržování a vylep-
šování. Zároveň bychom měli do všech oblastí 
zabezpečení maximálně zapojit zaměstnance 
na všech úrovních. Když budou informovaní, 
zodpovědní a všímaví, vše půjde snáz.

Spoluautorem článku je Petr Jahoda, 
general manager společnosti Sony DADC 
Czech Republic.

 〉 KRIMINALITA? 
DEFINUJTE OPATŘENÍ!
Pokud je skladované zboží cenné, nestačí jed-
norázová či izolovaná akce, je nutný celý sou-
bor opatření k omezení příležitostí ke krádežím 
a k monitorování integrity zaměstnanců už od 
náboru. Nejde jen o fyzické odcizení, digitální 
obsah a data mají také svou hodnotu. Pokud 
si sami s prevencí nevíte rady, vyžádejte si 
pomoc odborníka, případně můžete sdílet zku-
šenosti s jinými provozy.

 〉 BOZP? 
KONTROLUJTE RIZIKOVÁ MÍSTA!
Sklad je nutné dobře zabezpečit nejen před 
zloději, ale také z hlediska bezpečnosti pro-
vozu. Tím začněme, protože ochrana zdraví je 
důležitá. Ve skladech bývá mnoho nebezpeč-
ných prvků: vysokozdvižné vozíky, automatické 
zakladače, zboží uskladněné ve výškách… 
Mnozí vedoucí berou svou zákonnou zodpo-
vědnost na lehkou váhu, a to přesně do oka-
mžiku, kdy se něco vážného stane. Snažme se 
mít pravidelnou (a dokumentovanou!) rutinu 
kontroly rizikových míst a k tomu systematicky 
řízený proces vyhledávání a omezení dalších 
rizik. Odměnou budou dobrý pocit z toho, že se 
o zdraví svých kolegů manažeři dobře starají, 
zajištěný provoz a klidné usínání.

 〉 MYSLÍTE I NA POVĚTRNOSTNÍ RIZIKA?
I když v ČR nehrozí tornáda a zemětřesení, 
počasí není radno podceňovat. Například výpa-
dek proudu nebo poškození větrem nejsou 
v našich končinách výjimkou. Vzhledem k cha-
rakteru mnohých hal bývá v zimě na hraně 
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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

Inzerce Mobil Delvac - 240 x 340 mm.indd   1 26.11.2020   20:53:48
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Toyota Traigo 48
v plné síle a plně propojeno

Manévrovatelnost je klíčem designu řady Traigo 48, tříkolových i čtyřkolových vozíků 
s nosností 1,5-2,0 t. Umožňuje zvládnout běžnou i nejnáročnější manipulaci v těch 

nejtěsnějších prostorách nebo užších uličkách. Nabízí vysokou produktivitu v regálových skladech 
i na venkovních plochách při stohování nebo nakládce vozidel.

Toyota Traigo 48 - lídr ve své třídě

PRODUKTIVITA
41 palet / hod.  

MANÉVROVATELNOST   
Šířka uličky jen 333 cm   

VÝBORNÁ VIDITELNOST 
NA VŠECHNY STRANY
Minimum mrtvých úhlů 

 AKCELERACE
10 m za 3,8 sek.  

Kontaktujte svého obchodníka s konkrétní poptávkou 
nebo napište na: info@cz.toyota-industries.eu 
a využijte naplno výhodnou nabídku od Toyoty.

Nabídka platí do 31. 3. 2021. 

Více informací na www.toyota-forklifts.cz

Ilustrační foto

Zeptejte se 
na zvýhodněné ceny vozíků 

včetně paketů 
platné do 31. 3. 2021

VE VÝBAVĚ PAKET ENERGIE 
Li-ionová technologie 

• LED světla s vysokou svítivostí
• široký výběr li-ionových baterií

VE VÝBAVĚ PAKET I_Site EXPLORER
Data o provozu vozíku

• chytrá jednotka + I_Site Explorer 
(aktivace + provoz na tři měsíce zdarma)

• panel KPI ukazatelů včetně mobilní aplikace 
• nárazový senzor • GPS lokalizace vozíku

• sledování výkonu řidiče i vozíku a mnoho dalších funkcí


