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Elektrický vozík
v těžkém nasazení?
Vozíky Jungheinrich EFG s Li-Ion baterií.
Žádná výměna baterie, rychlé dobíjení,
úspora místa.

Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz
+420 313 333 200
prodej@jungheinrich.cz

Editorial

Foto: Martin Mašín

Logistika čelí
výzvě, jak zezelenat. Pravidelně píšeme
o udržitelných
řešeních, inovacích a nápadech.
Napříč časopisem
však najdete
další redakční
prvek – zelené
boxy s krátkými
„zelenými“ tipy,
doporučeními
nebo stručnými
informacemi.

„Log-in je in,
je virtuální“
Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

„Logistických mutací přibylo“
Pocit, že svět se zbláznil (a že my zůstáváme normální), lze mít už delší dobu. Nicméně všechno dění
kolem pandemie, zaseklého Suezu, neakceptovatelných, a přesto akceptovaných
cen leteckých a námořních přeprav, změn na postech ministrů,
jejichž jména už nemá smysl
si zapamatovávat, hrozivého
výpadku ve vzdělávání, neméně
šokujícího růstu státního zadlužení, lopotného procesu očkování a v neposlední řadě i stálých mutací „koronáče“ je v podstatě jen dalším dílem
dlouhého pozemského seriálu ustavování a rozvracení, zamrzávání a tání, jin a jang, evoluce.

jímat zástupci ﬁrem. Ke všem vystoupením poběží
chat s možností vkládat dotazy a komentáře a moderátoři se na vás budou pravidelně obracet s nabídkou vstupu do vysílání. Velkou
změnou je rovněž to, že poprvé
ve své historii je fórum Log-in
postaveno jako česko-slovenské. Během jednoho dne se tak
seznámíte s logistickými případovými studiemi a inovacemi ze slovenského i českého trhu. A evoluce se činila i v tomto případě,
protože od posledního fóra v roce 2019 zajímavých
logistických „mutací“ zásadním způsobem přibylo.

„Od posledního
fóra zajímavých
logistických ‚mutací‘
zásadně přibylo.“

Čerstvé logistické
kontakty
pro rok 2021?
Nechte si poslat
výtisk.
Více na
www.slbook.cz

Jako organizátoři již stovek B2B konferencí, fór
a seminářů jsme vždy účastníkům i partnerům říkali,
že bez osobního setkání to nejde. Že se lidé musí
potkat, mluvit spolu, hledět si z očí do očí… Prošli jsme
také evolučním vývojem a už skoro rok organizujeme
akce v elektronickém světě, kdy se často fyzicky nepotkáme ani jako celý organizační tým.
Ani ne za měsíc vypukne Log-in 2021, který v duchu
výše řečeného rovněž absolvoval evoluční skok.
Letošní ročník je koncipován jako hybridní fórum, což
znamená, že přednášející hovoří ve studiu a jejich
vystoupení bude zprostředkováno přes internet. Abychom maximalizovali interaktivitu, jsou „postaveny“
virtuální stánky, na kterých budou návštěvníky při-

Fórum sledujte 13. května na www.log-in.cz.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Zúčastníte se
letošního Log-inu?

systemylogistiky
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Inspiraci, jak to udělat, najdete na...
2021

ČESKO-SLOVENSKÉ
ONLINE FÓRUM LOG-IN


13. 5. 2021



ŽIVÝ PŘENOS Z PRAHY
A BRATISLAVY

Fórum se koná za podpory:
GENERÁLNÍ
PARTNER
PROJEKTU

PARTNEŘI
PROJEKTU

HLAVNÍ SPONZOŘI ONLINE FÓRA

SPONZOŘI ONLINE FÓRA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍCÍ
ORGANIZACE

SPECIÁLNÍ PARTNER

PARTNER E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE

PARTNER TECHNIKY

Nejlepší případové
studie a inovace, které
jinde neuslyšíte!

2021

Co vás na fóru čeká?


2 inspirativní řečníci

MYŠLENÍ 4.0
A LOGISTIKA
Jak internet a koncept Průmyslu 4.0
ve spojení s umělou inteligencí mění
nepozorovaně způsob myšlení a uvažování lidí, jak postupně navozují
přirozené změny nejen v organizaci
výroby, ale i v energetice, dopravě, logistice a v dalších oblastech. Konkrétně
v logistice se postupně prosazuje multiagentní optimalizace
přepravy, používání autonomních transportních vozidel či
rekonfigurovatelných přepravníků i využívání inteligentních
robotů při manipulaci ve skladech. Velmi zajímavým tématem jsou otázky spolupráce člověka a kolaborativního robota
ve skladovém hospodářství i způsoby učení robotů (teach-in,
z videosekvencí nebo tzv. transfer learning).
PROF. VLADIMÍR MAŘÍK, ČVUT



INŠPIRÁCIA
S INTERAKCIOU
VYTVÁRA INOVÁCIU
Dnes si život bez inovatívnych myšlienok nevieme predstaviť. Viac ako kedy
predtým sme podporovaný byť inovatívny. Inovácie patria do nášho profesionálneho, spoločenského a osobného
života. Ale je budúcnosť, v tak rýchlom
slede inovácii a zmien, pre ľudstvo bezpečná? Čo môžeme
urobiť pre to, aby bola?
MARTINA LE GALL MALÁKOVÁ,
INDUSTRY INNOVATION CLUSTER

2 panelové diskuze

SKLADOVÉ PRIESTORY
V PREMENÁCH ČASU

Ošuntelá hala s niekoľkými regálmi a mizerným osvetlením. Na mnohých miestach ešte stále prežívajúci obraz
skladových priestorov, ktorý však berie rýchlo za svoje. Pri
príprave nových skladov hľadajú developeri možnosti pre
inovácie a kladú rastúci dôraz na aspekty, akými sú praktickosť pre každodenné logistické činnosti, udržateľnosť, variabilita či príjemné pracovné prostredie. Hala musí tiež skvele
interagovať so skladovou technikou. Ani to ale nie je všetko.
BRANISLAV JENDEK, 108 AGENCY
JAKUB KODR, CTP
SVETOZÁR ROHOŇ, CONTERA
JAKUB PELIKÁN, MOUNTPARK
A ĎALŠÍ

JAK INOVOVAT
„POSLEDNÍ MÍLI“ V ČASE
BEZPRECEDENTNÍHO
ROZMACHU E-COMMERCE
Pod neúprosným
tlakem pandemie
roste mnoho
e-shopů přímo neuvěřitelným tempem. Každý den
však čelí zásadní
výzvě spočívající
v doručení na poslední míli. Jakým
směrem mohou
e-shopy inovovat,
aby doručení na
poslední míli bylo co nejúspěšnější? Které technické, IT nebo
procesní inovace a postupy se ukazují jako užitečné? Proč se
(ne)vyplatí mít vlastní dopravu? A kdy se začne naplňovat
představa robotického doručování?
VLADISLAV KRASICKÝ, NAY
MARTIN KASA, PILULKA
JAKUB HOLEC, 108 AGENCY
LUBOŠ MORAVEC, ZÁSILKOVNA
DANIEL MAREŠ, WE|DO CZ
A DALŠÍ

Logistická událost jara! Registrujte se už dnes!
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12 žhavých prezentací, jako například:

LOGISTICKÉ NEMOVITOSTI POD
VLIVEM RŮSTU E-COMMERCE
Proměna nákupních zvyklostí zvyšuje důraz
na možnost automatizace a strategickou lokaci
logistických center. Jak se sektor logistických
nemovitostí vyrovná s novou realitou?
MARTIN BALÁŽ, PROLOGIS

KAMIÓNY S KOMBINOVANÝM
POHONOM, EFEKTÍVNE
PLÁNOVANIE TRÁS A VYŤAŽOVANIE
VOZIDIEL AKO ZÁKLAD
GREEN LOGISTIKY
Kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG využíva Lidl na
celom Slovensku. Na jednu nádrž
CNG zvládne kamión 400 km. Keď
sa pridá LNG, dojazd sa predĺži až
na 1 200 km.
PETER MEGO, LIDL
MIROSLAV SEIFERT, LIDL

DEPOT.BIKE MĚNÍ POHLED
NA CITY LOGISTIKU
Přichází právě teď doba, kdy významnější část
městských zásilek opustí ložné plochy nákladních
a dodávkových vozů a přesune se na cargo-biky?
Depot.Bike ukazuje cestu.
JAKUB DITRICH, DEPOT.BIKE

AKO EFEKTÍVNE
VYUŽIŤ RFID RIEŠENIA
V INTERNEJ LOGISTIKE?
RFID umožňuje automaticky identifikovať väčšie
množstvo prvkov v priebehu milisekúnd a odbúrať tak potrebu akéhokoľvek manuálneho
skenovania.
MARIÁN OSÚCH, MARPEX

CESTA K UHLÍKOVÉ
NEUTRALITĚ – NEJZELENĚJŠÍ
PRŮMYSLOVÁ BUDOVA SVĚTA
Trendem v logistice je téma uhlíkové neutrality a udržitelnosti.
Projekt centra společnosti Real Digital v Panattoni Parku Cheb South
je příkladem, co je dnes v této oblasti možné.
PAVEL SOVIČKA, PANATTONI
LENKA MATĚJÍČKOVÁ, ARCADIS

BROWNFIELDY – RECYKLACE
PROSTORU ANEB NEOPOUŠTĚJ
STARÉ ZNÁMÉ PRO NOVÉ
Případová studie ukáže, jak lze rekonstruovat
brownfield, aby revitalizované území generovalo přidanou hodnotu pro uživatele i investora.
JAROSLAV KAIZR, DEMACO

e
Hledáte logistickou inspiraci?
Skenujt
ujte se
a registr
Tak neváhejte a registrujte se!
ilu
svém mob
přímo ve
www.log-in.cz/registrace
Pro uživatele logistických služeb je vstup ZDARMA!

Každý registrovaný účastník získá:
● přístup k online přenosu ve Full HD s profesionální režií

● přístup k záznamu celého fóra po akci

● možnost zapojit se do diskuse a klást otázky řečníkovi přes Sli.do

● přístup k prezentacím vybraných řečníků po akci

● možnost využití virtuálních stánků a spojit se s partnery během

● roční předplatné tištěného časopisu Systémy Logistiky

přenosu, ale i po akci

● na konci roku tištěná Ročenka LOG-IN

Program se pořád vyvíjí, sledujte na www.log-in.cz/program

Vidět a vědět
Log-in letos česko-slovensky

systemylogistiky@atoz.cz
Máte nového
kolegu? Dejte
o něm vědět
ostatním.

I když vládní restrikce vylučují možnost pořádání konferencí s osobní účastí,
logistické fórum Log-in se letos uskuteční. Bude to v hybridní podobě s živým
přenosem z Prahy a Bratislavy.

Vybral Stanislav D. Břeň

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Agenda

FOTO: Log-In
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Diskuse pokračuje:
Bez inspirace to nejde ani v pandemii
Letošní ročník Log-in je koncipován jako
hybridní akce s tím, že řečníci vystoupí naživo a účastníci budou sledovat přímý přenos
s interaktivními prvky (virtuální stánky, chaty,
ankety apod.). Novinkou letošního ročníku
je česko-slovenské pojetí. Akce poběží souběžně z Prahy a Bratislavy, a účastníci tak
poznají zajímavé případové studie v Česku
i na Slovensku. Mezi potvrzenými řečníky je

Příchody/Odchody
Tobias Burger,
Ralph Riehl
Povýšení v Dachseru

Společnost Dachser postavila do
čela svých obchodních jednotek
leteckých a námořních přeprav
EMEA (Evropa, Střední východ
& Afrika) a Amerika nový management. Na pozici managing directora Air & Sea Logistics (ASL)
regionu EMEA nastoupil Tobias
Burger, který byl již jako zástupce ředitele ASL
zodpovědný za strategický rozvoj této obchodní
oblasti. Před svým působením v ASL stál Tobias
Burger v čele corporate governance & CEO
office společnosti. Tobias Burger vystřídal Thomase Krügera, který vedl letecké a námořní
přepravy v regionu EMEA od roku 2016. S okamžitou platností svěřil Dachser zodpovědnost
za letecké a námořní přepravy v regionu Amerika Ralphu Riehlovi. Tento manažer pracoval
před svým nástupem do Dachseru přes třicet
let pro logistickou skupinu Panalpina, nyní DSV
Panalpina, a to na pozicích ve Francii,
Singapuru a USA.

Pavel Gorčica
Příchod
do DB Schenker

např. prof. Vladimír Mařík (ČVUT), Martin Kasa
(Pilulka lékárny), Luboš Moravec (Zásilkovna),
Miroslav Seifert a Peter Mego (Lidl), Pavel
Sovička (Panattoni), Jaroslav Kaizr (Demaco),
Martin Baláž (Prologis), Peter Lazar (Scheidt
& Bachmann) nebo Vladislav Krasický (Nay).
Průběžně aktualizovaný program i registrační
formulář najdete na webu log-in.cz.

Registrace pro uživatele logistických řešení je zdarma: www.log-in.cz

Pavel Gorčica je novým členem
managementu a ředitelem provozu
přeprav DB Schenker. Ve společnosti bude zastřešovat přepravní služby i pobočkovou síť, řídit bude úsek přeprav, tedy kamionové, železniční, námořní a letecké přepravy,
včetně celních služeb. Zodpovědní mu budou
i manažeři jednotlivých poboček a regionálních
hubů. Do společnosti DB Schenker přišel z pozice provozního ředitele společnosti Crytur. Před
tím více než 20 let zastával pozici generálního
ředitele ve společnosti KSM Castings CZ.
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INŠPIRÁCIA
S INTERAKCIOU
VYTVÁRA INOVÁCIU

MARTINA LE GALL MALÁKOVÁ,
INDUSTRY INNOVATION CLUSTER

REGISTRUJTE SE NA:
WWW.LOG-IN.CZ/REGISTRACE
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Příchody/Odchody
Jan Čižmar,
Radek Simerský
Příchod do Zásilkovny

Na pozici COO Zásilkovny nastoupil Jan Čižmar. Je zodpovědný za
řízení všech aktivit Zásilkovny
v České republice. Mezi jeho hlavní úkoly patří růst tržního podílu
firmy a zvyšování efektivity všech
procesů a provozů. Dalším novým
členem vedení Zásilkovny je
Radek Simerský, a to na pozici manažera logistiky. Zodpovídá za standardizaci a zefektivnění
logistických procesů a za logistický dispečink
všech dep v České republice.

Anna Różalska
Povýšení v PKP Cargo

Novou obchodní ředitelkou společnosti PKP Cargo International,
člena skupiny PKP Cargo, byla
1. března 2021 jmenována Anna
Różalska, která dosud ve společnosti zastávala
pozici vedoucí obchodního týmu a byla odpovědná za řízení obchodních aktivit v segmentu
intermodal a automotive. Anna Różalska pracuje ve skupině PKP Cargo International od
roku 2020 a v mateřské skupině PKP Cargo

od roku 2016. Dříve působila ve společnosti
DB Cargo Polska jako account manager pro
železniční dopravu a business development
and project manager.

Matej Zabadal
Příchod
do V-Sharp Ventures

Na pozici ředitele investic do skupiny V-Sharp Ventures nastoupil
Matej Zabadal. Skupina V-Sharp
se soustředí na zvyšování efektivity v e-commerce a její součástí je i logistický start-up DoDo.
Úkolem Mateje Zabadala v novém působišti je
především hledat nové investiční příležitosti
a podporovat rozvíjející se projekty, které do
skupiny spadají. Matej Zabadal do V-Sharpu
přichází z pozice hlavního analytika investiční
skupiny DRFG, kde působil téměř pět let.

Steve Allen
Povýšení v dnata

Emirates Group oznámila jmenování Steva Allena výkonným viceprezidentem společnosti dnata. Je
odpovědný za všechna byznysová
odvětví společnosti dnata zahrnující handling,
catering a další letecké služby. Kromě toho
převezme odpovědnost za řízení vztahů skupiny

Emirates Group s přidruženými podniky, včetně
společností MMI, Emirates CAE Flight Training
a Premier Inn. Ve své nové roli je podřízen
Ahmedovi bin Saeedovi Al Maktoumovi, předsedovi a výkonnému řediteli Emirates Airline &
Group. Steve Allen pracuje na různých pozicích
ve společnosti Emirates Group 12 let.

Atila Yenisen
Povýšení
v Makru Cash & Carry ČR

Výkonným ředitelem řetězce
Makro Cash & Carry ČR se stal
k 1. dubnu 2021 Atila Yenisen,
který dosud působil na stejné pozici v Bulharsku. Nahradil tak Oliviera Langleta, který tento
post zastával v České republice od dubna 2019.
Atila Yenisen pochází z Turecka, kde také v září
2000 zahájil svou kariéru ve společnosti Metro
Cash & Carry Turecko jako juniorní nákupčí.
Během šesti let působení v tureckém Metru
pracoval rovněž na pozici manažera nákupu
a manažera odpovědného za divizi čerstvých
potravin. V březnu 2006 se přesunul do Pákistánu, kde působil nejprve jako ředitel nákupu
a merchandisingu divize potravin, po dvou
letech převzal pozici ředitele pro nákup. Stejný
post vykonával následně ve Španělsku, kam se
přesunul v roce 2010. V posledních pěti letech
zastával pozici výkonného ředitele v Makro
Cash & Carry Bulharsko.
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ALC PŘEPRAVKY
BESTSELLER V OBLASTI DISTRIBUCE
Perfektně stohovatelná – plná i prázdná
Varianta přepravek s víkem,
bez a se stohovací lištou
Unikátní systém pozice víka
v otevřeném stavu

270°

Offline/Online news
Digitální dvojčata v Košíku

Krátce:
Internetová lékárna Pilulka.cz rozšířila služby
své vlastní přepravy – nově doručuje objednávky zákazníkům i do Pardubic a Hradce
Králové. „Ze statistik vidíme, že kdo jednou
zkusil Pilulka Auto, volil v následujícím nákupu už téměř vždy znovu tuto přepravu.
Proto jsme se rozhodli služby rozšířit a nabídnout tento způsob dopravy i do dalších
měst,“ říká provozní ředitel Michal Hanáček.
Ráno před začátkem slotu obdrží zákazník
SMS zprávu s přesným časem dodání. Pro
sledování své zásilky mohou zákazníci využít
interaktivní mapu v mobilní aplikaci Pilulka.
cz, která je dostupná pro Android a iOS. Zákazníci z Pardubic a Hradce Králové mohou
momentálně zvolit doručení své objednávky
Pilulka Autem na druhý den od objednání,
a to v časovém slotu 9.00–16.00. Během
několika týdnů rozšíří Pilulka možnost výběru ze dvou časových slotů. „Všichni řidiči
jsou našimi zaměstnanci a jejich cílem není
pouze doručit balíček, ale prezentovat firmu
a její hodnoty. Jelikož mezi naše zákazníky
patří často matky na mateřské dovolené,
cílem je maximálně vyhovět potřebám konkrétního zákazníka,“ doplňuje Tomáš Záruba, ředitel produktu. Vlastní přepravu nabízí
Pilulka od roku 2016. V současné době doručuje okolo 50 % zásilek v Praze a okolí právě
Pilulka Auty. Dlouhodobě je největší zájem
o dopolední doručení a nejméně využívané
je doručení ve večerních hodinách.
Podrobnosti
na webu www.pilulka.cz.

FOTO: Košík.cz

Pilulka.cz rozšířila
vlastní dopravu

Efektivněji využívat skladovací plochu, automaticky
identifikovat neúplné nákupy, předcházet poškození
položek, šetřit emise při rozvozech a zvyšovat počet
prodaných nákupů. To jsou cíle aktuálního logistického projektu online supermarketu Košík.cz, v jehož
rámci vznikla digitální dvojčata všech 15 000 položek, které firma ve svém skladu uchovává. Převod
všech položek ve skladu do jejich digitálních dvojčat zahájil Košík na začátku roku, kdy zprovoznil
svou první dimenzovací jednotku. Zařízení Cubiscan
v sobě integruje 3D skener a váhu a během hodiny
je schopné nasnímat a uložit data o stovce položek. Data se následně ukládají do databázového
systému, ručně doplněná o parametry jako například materiál balení nebo křehkost. Digitální dvojčata položek mají desítky možností využití. Ulehčují
plánování při naskladňování a zatížení jednotlivých
skladových zón. Košík letos hodlá více automa-
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tizovat a rozšířit o nové vertikální zóny. Efektivita
a kapacita skladu by se díky tomu měly v letošním
roce opět meziročně zdvojnásobit. Digitální model
zároveň umožní lepší plánování nakládky a snížení
emisí vozů, a to až o 15 %, uvádí firma.
Tomáš Morava
šéf logistiky
Košík.cz

Pořízení digitálních dvojčat všech skladovaných položek nám výrazně ulehčí plánování a eliminuje případné
lidské chyby. K první jednotce, kterou nyní provozujeme
v pilotním režimu, tedy brzy přibudou další. Využití digitálních dvojčat je obrovské – pracovat s nimi můžeme
v podstatě ve všech současných procesech od skladování po poslední míli. Ten pravý potenciál tedy budeme
teprve objevovat.

Pracujete v logistice s technologií
digitálních dvojčat?

VDECHNEME VAŠEMU SKLADU ŽIVOT

Krátce:
Pokles na zemi,
růst ve vzduchu
a na vodě

POMOCÍ SYSTÉMU ŘÍZENÉHO SKLADU

K.Motion Warehouse Edge

www.kodys.cz

Konsolidovaný čistý obrat skupiny Dachser
vloni činil 5‚61 miliardy eur, což ve srovnání s předchozím rokem představuje pokles
o 0‚9 procenta. Na rozdíl od poklesu o 2‚2 %
v obchodní oblasti Road Logistics obchodní
oblast Air & Sea Logistics zaznamenala nárůst o 5‚2 %. Tato oblast podle firmy těžila
z vlastní kapacity charterové letecké přepravy a z vysokých přepravních sazeb pro mezikontinentální přepravy. Na úrovni skupiny poklesl počet zásilek o 2‚5 % na 78‚6 milionu,
tonáž se snížila o 2‚9 % na 39‚8 milionu tun.
Podrobnosti
na webu www.dachser.com.
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Aktuality a komentáře zpracoval: Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: David Čapek

Continental
staví další
budovy

Do rukou CEREIT

Continental Automotive Czech Republic ve spolupráci s CPI Property Group slavnostně zahájila
stavbu dvou nových budov ve svém výrobním areálu v Brandýse nad Labem. Hala pro výrobu displejů a administrativní budova dohromady nabídnou
celkem 5000 m2 nových prostor. Do provozu by
měly být uvedeny na začátku roku 2022. Projekty
navazují na rozšiřování zázemí a výrobních kapacit z loňského roku, kdy Continental zvětšil své
prostory o celkových 9400 m2. „Multifunkční administrativní budova po svém dokončení výrazně
podpoří naši dlouhodobou vizi spočívající ve zvyšování spokojenosti našich zákazníků, obchodních
partnerů a zaměstnanců. Nová výrobní hala pak
představuje klíčový prvek strategie našeho závodu
vedoucí k dosažení ideálního výrobního a logistického uspořádání pro výrobu komplexních a vysoce
sofistikovaných displejových aplikací,“ říká ředitel
závodu Tomáš Vondrák.

FOTO: Arete

Skupina Arete, jejíž součástí jsou fondy investující
do nemovitostí, dokončila 11. března celou transakci a vlastnictví kompletního portfolia podfondu
Arete Invest CEE II v hodnotě přibližně tří miliard
korun přešlo do rukou společnosti Cromwell European REIT (CEREIT). Portfolio zahrnuje jedenáct
logistických a lehkých průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku, které jsou
pronajaté sedmnácti nájemcům. V portfoliu je
celková pronajímatelná plocha 125 000 m2 spolu
se 140 000 m2 pro další development. Cromwell
Property Group má ve správě majetek v hodnotě
přibližně 185 miliard korun. „V roce 2015 se celosvětově průmyslové nemovitosti podílely na objemu transakcí z necelých 8 %, vloni to bylo již téměř
25 %. Minulý rok potvrdil dlouhodobější trend, že
cena průmyslových nemovitostí se stala nezávislou na vývoji hospodářského cyklu. Přestože v celé
Posílí investice do logistických
nemovitostí?

Evropě bylo v roce 2020 dokončeno téměř 10 milionů metrů čtverečních nových nájemních ploch,
dosáhla v lednu tohoto roku obsazenost dokonce
svého historického maxima, když bylo pronajato
95‚5 % všech dostupných ploch. To je nejvíce ze
všech sledovaných nemovitostních segmentů,“
říká Robert Ides, spoluzakladatel skupiny Arete.

Jiří Kristek
vedoucí týmu průmyslových
nemovitostí a nákupních parků
Cushman & Wakefield

Simon Garing
CEO
CEREIT
Aktuální údaje o trhu ukazují, že Česká republika je
svou polohou stále velmi atraktivní pro umístění logistické infrastruktury. Stejně jako v Polsku lze očekávat,
že tento trend bude pokračovat i do budoucna a plochy se budou dále významně rozšiřovat v závislosti
na vývoji trhu a na možnostech získávání povolení
k výstavbě ze strany orgánů státní správy.

V současné době se zaměřujeme na zvyšování podílu
sektoru logistiky a lehkého průmyslu v portfoliu a po
této akvizici bude podíl činit téměř 38 %. Důležité je,
že CEREIT nyní působí také na dvou nových, atraktivních a rychle rostoucích trzích.

Vyplatí se v Česku rozšiřovat
výrobu?
INZERCE

VGP – industriální stavby s.r.o.
Nela Kadlecová
tel +420 702 203 633
www.vgpparks.eu

Lipsko

Vytváříme
parky pro
vaše logistické,
průmyslové
a obchodní
aktivity

Drážďany

Chemnitz
Ústí nad
Labem
Karlovy
Vary

Praha
Plzeň

Liberec
Hradec
Králové
Jihlava

Ostrava
Olomouc

Brno
České
Budějovice
Bratislava
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Offline/Online news
Anketa:
Posílíte ve své firmě důraz
na zelenou logistiku?

Í
V
O
K
BALÍPRAVCI
PŘE LUPOU
POD

Ano, chystáme se na to.

63 %

Ne, neplánujeme.

17 %

Zvažujeme to, ale ještě nejsme rozhodnuti.

20 %

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz

SLBOOK: Jak se
vyvíjely obraty
expresních
a balíkových
přepravců?
Podívejme se podrobněji na data z logistické
knihy seznamů kontaktů SLBOOK 2020, která
samozřejmě nezahrnuje aktuální vývoj. V ní
jsou expresní a balíkoví přepravci seřazeni dle
uvedeného obratu z expresní a balíkové přepravy
za rok 2018. Kdo podle uvedeného kritéria
patřil mezi největší hráče? Na prvním místě se
umístila společnost GLS CZ s obratem z expresní
a balíkové přepravy za rok 2018 ve výši 1160 mil. Kč.
Druhá byla společnost Geis Parcel CZ s obratem
1153 mil. Kč, třetí IN Time Spedice s obratem
300 mil. Kč, čtvrtá společnost Transforwarding
s obratem 264 mil. Kč.
Na pátém místě je Messenger s obratem 180 mil.
Kč. Na šestém místě je společnost Lorenc Logistic
s obratem za expresní a balíkové přepravy ve
výši 73 mil. Kč a na sedmém místě RKL Opava
s obratem za tyto přepravy ve výši 18 mil. Kč.
V tomto řazení jsou uvedeny pouze společnosti,
které svůj obrat v rámci logistické knihy SLBOOK
uvedly. SLBOOK obsahuje řadu dalších údajů
a kontaktů. Je zajímavé se podívat na to, jak
se obrat u společností, které ho uvedly, vyvíjel
v průběhu let.
Nejaktuálnější seznam článků
najdete na webu www.slbook.cz

Podnikání ohleduplné vůči životnímu prostředí
a zelená agenda se uplatňují stále více napříč
ekonomikou, a to v různých odvětvích. Minout
nemohly v žádném případě ani logistiku a dopravu, kde nabývají obzvláštního významu. A uvědomují si to čím dál intenzivněji nejen mezinárodní
společnosti, ale i české firmy působící v logistické branži. V silniční nákladní dopravě se tak
uplatňují (či alespoň testují) alternativní pohony
vozidel, v průmyslovém developmentu se hledají
energetické úspory a nasazují udržitelné technologie, na střechy skladů se v nejednom případě
instalují fotovoltaické panely apod.

V anketě na webovém portálu časopisu Systémy
Logistiky uvedly téměř dvě třetiny respondentů
(63 %), že jejich firma plánuje posílit důraz na
zelenou logistiku. Pětina odpovídajících (20 %)
sdělila, že kroky směřující k posílení důrazu na
uvedenou oblast ve firmě zvažují, nejsou však dosud rozhodnuti. A zhruba každý šestý respondent
(tj. 17 %) uvádí, že větší zaměření na zelenou logistiku v jejich firmě neplánují.

Jindřich Karas
manažer marketingu
ESA logistika

Robert Sgariboldi
head of industrial agency, CFO
108 Agency

Pod pojmem zelená logistika rozumíme z pohledu
průmyslu především oblasti pořízení, výroby, distribuční a reverzní logistiky. Průmyslové nemovitosti
jsou samozřejmě součástí jak výrobního aspektu, tak
distribuční a reverzní části logistiky, kdy do rovnice
vstupuje úroveň environmentální efektivity stavby
a jejího provozu (případně i recyklace na konci životního cyklu). Z naší strany vnímáme zvýšený zájem
o tzv. udržitelné stavby především od společností,
které se rozhodly v zelené logistice participovat, a to
zejména v oblasti automobilového průmyslu.

Aby logistika byla skutečně zelená, musí se snažit minimalizovat dopady všech aktivit na životní
prostředí – optimalizovat je tak třeba každý krok
celého logistického procesu. Aktivity lze rozdělit na
týkající se dopravy a dalších logistických činností,
zjednodušeně manipulace a skladování zboží. Nejsledovanějším environmentálním parametrem jsou
dnes emise skleníkových plynů, především oxidu
uhličitého (CO2). Nákladní a autobusová doprava
se v ČR v roce 2018 na celkových emisích skleníkových plynů, jejichž původcem je člověk, podílela
5,2 procenta. Zatím nejsou k běžné dispozici vozidla,
která zcela odstraní emise vznikající jejich provozem.
Proto je nutné pracovat s tím, co je dostupné, a hledat možnosti pro ochranu životního prostředí v rámci
stávajících podmínek.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY
V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Může se opakovat podobná nehoda, jako se odehrála nedávno
v Suezském průplavu v případě uvíznutí lodě Ever Given?
Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky

systemylogistiky

KOMPLETNÍ DEVELOPERSKÝ SERVIS
PRO VAŠE PROJEKTY KDEKOLIV,
KDE VÁM FUNGUJE BYZNYS
Prodej a zpětný pronájem

Vlastníte nebo provozujete výrobní či skladovací areál a potřebujete

se zajištěnou správou průmyslových

Přenechejte starost a zabezpečení správy nemovitosti našemu

uvolnit dlouhodobě vázané zdroje pro účely rozvoje vaší společnosti?

nemovitostí – starejte se o svůj

profesionálnímu týmu s dlouholetou praxí.

byznys ne o svou nemovitost

a případný další rozvoj kdekoliv v regionu střední Evropy.

Náš zkušený tým odborníků zajistí komplexní servis vaší nemovitosti

ARETE Park

Nové Mesto
nad Váhom
ARETE Park

Uherské
Hradiště
ARETE Park

Veľká Ida
Kontaktujte nás: Tomáš Novotný | +420 730 845 756 | tomas.novotny@arete.eu

www.arete.eu

Logistika v síti
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Suezský špunt, dekarbonizace
za stovky miliard korun, nelehké
testování
Na přelomu března a dubna dění na sociálních sítích zaměřených na logistiku patřilo
„suezské lapálii“, která poukázala na křehkost globálních logistických toků, ale
zároveň potvrdila, že vyrovnat se lze téměř se vším… Pro budoucnost odvětví jsou
klíčové závazky globálních hráčů v oblasti udržitelnosti. A stranou nelze nechat
ani událost, která ovlivnila prakticky všechny firmy – nutnost testů na covid-19.
Chcete-li nás sledovat v digitálním prostředí, nabízíme denní zpravodajství z logistiky
na systemylogistiky.cz, inovace a případové studie najdete na projektlogin.com,
novinky a zajímavé odkazy čekají na Facebooku, LinkedInu a Twitteru a týdně vám
může chodit SL news s výběrem zajímavých zpráv.

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Zjistěte víc:

V příspěvku na webu SL z 27/03
link: www.systemylogistiky.cz

Zjistěte víc:
V příspěvku na Twitteru Systémů Logistiky
ze 30/03

Týdenní výběr novinek
z logistiky
Zdarma do vaší e-mailové
schránky.

link: twitter.com/syslogistiky

link: www.atozregistrace.cz/slnews
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Ekologická témata se dostávají
stále častěji do zpráv a na sociální
sítě. Například oznámení největších
logistických hráčů o jejich plánech
v oblasti udržitelnosti je dobré
číst z hlediska marketingu, ale
samozřejmě také trendů, které
tito hráči – v případě dodržení
svých závazků – nastavují pro celé
odvětví.

Zjistěte víc:

V příspěvku na LinkedInu Systémů Logistiky
z 30/03
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

Zjistěte víc:
V příspěvku na Facebooku Systémů Logistiky
z 29/03
link: fb.com/systemylogistiky

systemylogistiky@atoz.cz

DEBATUJTE,
INFORMUJTE,
SDÍLEJTE!

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
DACHSER Contract Logistics

www.dachser.cz

Interview
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Bezpečnostní

zásoby jsme
trochu zvýšili
O LOGISTICE HLINÍKOVÝCH KOL S RENÉM
HILSCHEREM, CROMODORA WHEELS
Kapitálově silné společnosti mohou v krizi zrychlit své
investice, říká René Hilscher, prokurista společnosti
Cromodora Wheels, a dodává: „Snažíme se pokračovat
v nastavené strategii automatizace, robotizace a digitalizace s cílem vyjít z této situace ještě silnější a konkurenceschopnější.“

Interview připravil Stanislav D. Břeň

FOTO: Cromodora Wheels

Kolik litých kol ročně vyrobíte
a kdo jsou největší zákazníci vaší
společnosti?
Společnost Cromodora Wheels vyrábí litá hliníková
kola pro osobní automobily a dodává je jako Tier 1
výrobcům automobilů. Mezi naše hlavní zákazníky patří Škoda Auto, BMW, Volkswagen, JLR, Fiat,
Seat či Daimler. Roční kapacita firmy činí 2‚2 milionu kol s tím, že v minulém roce jsme dosáhli
prodejů 1‚7 milionu kol.

Pokud pomineme
pandemii a dopady
na průmysl, o kterých
budeme mluvit
dále, jaké jsou
dlouhodobější trendy,
které jsou patrné ve
výrobě litých kol?

dávky. S tímto souvisí například technologie pohledového obrábění či vícebarevných kol.

Dodáváte do automobilového
průmyslu. Jak byly a jsou dodávky
a odbyt ovlivněny koronavirovou
pandemií?
Jako většina dodavatelů v rámci automobilového
průmyslu jsme pandemií zasaženi. V loňském roce
jsme na několik týdnů zcela
zastavili výrobu z důvodu nedostatku zakázek v době, kdy
stály prakticky všechny automobilky v Evropě. Poté se výroba rozjížděla postupně a ke
konci roku jsme se dostali na
zhruba 70–80 procent stavu
před epidemií, kde se držíme
zatím i v tomto roce.

„Pandemie má vliv
na spoustu činností
ve firmách, zejména
z pohledu ochrany
zaměstnanců
a souvisejících
nastavení pravidel
a procesů.“

Dlouhodobější trendy bych
rozdělil do dvou částí – jednak se automobilky zaměřují
v souvislosti se snižováním
emisí na maximální snížení hmotnosti kol, s čímž
souvisí například technologie flow formingu, tedy
válcování ráfku kola za tepla, jednak je zde trend
větší personifikace aut. To znamená vyšší diverzifikaci výroby, větší počet typů kol vyráběných pro
daný model automobilu a pro nás menší výrobní

V průběhu pandemie
se několikrát
objevily problémy
se zajištěním
komponent a jejich přeprav a poté
i s výpadky v dopravě hotové
produkce. Máte s tím zkušenosti?

Z pohledu dodávek ze strany našich dodavatelů
jsme se výjimečně setkali s výpadky v dodávkách,



17

Mall.cz ušetří přes 4 miliony korun ročně díky automatizaci faktur.
Více na www.systemylogistiky.cz.

Čtyři poznatky Reného Hilschera o automatizaci
Investice do automatizace,
robotizace a digitalizace
mají stále větší význam
téměř u všech firem i mimo
automobilový průmysl.

Provozujeme více než 70 robotů,
komplexní dopravníkové
systémy či manipulátory,
ale stále zvažujeme nové
automatizační projekty.

Při skladování
používáme RFID tagy na
paletách, čárové kódy na
výrobcích i materiálech
ve skladech.

které jsme byli schopni překlenout v rámci skladových zásob či krátkodobou náhradou. Co se týká
výpadků v dopravě, zde jsme ve spolupráci s našimi partnery byli schopni dostát svým závazkům
vůči našim zákazníkům.

Aktuálně řešíme projekty robotické
paletizace kol, samočinných
vysokozdvižných vozíků nebo plně
automatizovaného skladu.

INZERCE
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Ze kterých částí světa nakupujete
suroviny a potřeby pro výrobu? Jak
dlouhé jsou vaše dodavatelské
řetězce?
Většinu materiálů nakupujeme v Evropě, nejvzdálenější jsou destinace pro hliníkovou slitinu, kterou
dovážíme ze Spojených arabských emirátů, Norska či Ruska. Samozřejmě nakupujeme i materiály mimo Evropu, například z USA, JAR či Asie, ale
jejich množství je marginální.

Změnila pandemie nějak vaše leadtimy nebo safety stocky pro výrobu?
A vyžadují také odběratelé nějaké
změny v dodávkách, nebo drží vyšší
zásoby?
U většiny materiálů se lead timy ani safety stocky nezměnily, my jsme však z důvodu opatrnosti
o něco zvýšili bezpečnostní zásoby u hotových výrobků, což se – domnívám – učinili i naši zákazníci.
Ovšem na nějaké výrazné navyšování není prostor
ani z pohledu místa, ani z finančního pohledu, automobilový průmysl je v tomto velmi striktní.

Interview: RENÉ HILSCHER

Mohl byste popsat intralogistiku?
Jakým způsobem se do závodu
dostávají komponenty a jak jsou
skladovány?
Veškeré materiály dovážíme kamionovou dopravou a to platí i pro dodávky našim zákazníkům.
Uvnitř firmy probíhá doprava
a naskladnění/vyskladnění
buď vysokozdvižnými vozíky,
nebo pomocí dopravníků či
robotů. Mimochodem právě
automatizace a robotizace
výroby představují jednoznačný trend posledních let
nejen u nás, ale v celém automobilovém průmyslu.

mechanických vlastností kola jakožto bezpečnostního prvku automobilu. Následuje proces obrobení
kola, testu těsnosti a jeho finální příprava před lakováním, což zahrnuje ojehlení, broušení či otryskání. Finální fázi představuje proces lakování, po
kterém následuje stoprocentní vizuální kontrola
a balení.

„Personifikace aut
znamená vyšší
diverzifikaci výroby,
větší počet typů kol
vyráběných pro daný
model a pro nás
menší výrobní dávky.“

Co se konkrétně
děje u vás ve výrobě
a jaké jsou materiálové toky?

Výrobní proces začíná roztavením hliníkové slitiny
v tavicích pecích. Po odplynění roztavené hliníkové

Nakolik je výroba
robotizována nebo
digitalizována,
například v oblasti
identifikace či
workflow?

Naše společnost se těmito
procesy zabývá velmi intenzivně prakticky již od počátku, tedy více než deset let. Je
to pro nás nekončící proces,
protože technologie jdou stále kupředu, máme
tedy prostor pro neustálé zlepšování. Nemám zde
na mysli pouze výrobní část naší firmy, kde provozujeme více než 70 robotů, komplexní dopravníko-

dokumentů a schvalovacích procesů. V rámci digitalizace intenzivně pracujeme na digitalizaci všech
výrobních procesů a aktuálně máme hotovy zhruba
dvě třetiny. V tomto vidíme velkou příležitost pro další zefektivnění naší výroby.

Jakým způsobem balíte a skladujete
hotovou produkci?
Kola vyjíždějící z lakovací linky po finální kontrole
balíme do palet a skladujeme ve skladu hotových
výrobků, kde máme evidenci pomocí lokací a čárových kódů. Část balicí linky je již automatická a do
budoucna připravujeme plnou automatizaci. Zde
ovšem zatím řešíme vysoké prostorové a finanční
nároky na plně automatické balení.

Vyžaduje hotová produkce ve skladu
nějaké speciální podmínky ochrany –
fólie, teploty, limity při stohování?
Ano, kola balíme s použitím fólie a mirelonů a limity
pro stohování jsou závislé na počtu kol na paletě.
Liší se podle požadavků jednotlivých zákazníků, ale

Fotografie z návštěv provozů na



cz.linkedin.com/showcase/
systemylogistiky

slitiny následuje její transport v pánvích do nízkotlakých licích strojů, na kterých se odlijí kola do
forem. Odlitky poté putují přes stoprocentní rentgenovou kontrolu do žíhacích pecí, kde dochází
k vytvrzení materiálu a tím dosažení kvalitnějších

FOTO: Cromodora Wheels

vé systémy či manipulátory, ale i ostatní procesy.
Například při skladování používáme RFID tagy na
paletách, čárové kódy na výrobcích i materiálech
ve skladech nebo administrativní procesy s automatickým skenováním faktur či workflow interních

také v závislosti na velikosti kol. Aktuálně vyrábíme
kola od 15 do 21 palců.

Držíte zásoby, nebo většina produkce
odchází v režimu JIT krátce po
vyrobení?
Dodáváme v režimu JIT, ale musíme zároveň držet
zásoby hotových kol podle dohody s jednotlivými
odběrateli.

Liší se balení, identifikace a doprava
pro OEM a aftermarket?
Naše společnost se zaměřuje primárně na výrobu
pro OEM, takže pro aftermarket nedodáváme. Můžeme se maximálně bavit o balení kol pro náhradní
díly, kde balení probíhá na samostatném pracovišti
do krabic a poté na palety či do přepravních boxů
dodávaných pro tyto účely našimi zákazníky.

Tipnete si, jak pandemie celkově
promění váš obor, respektive
autoprůmysl?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Bude
záviset na mnoha okolnostech a dalším vývoji
pandemie. Pandemie má určitě vliv na spoustu
činností v rámci firem, zejména z pohledu ochrany
zaměstnanců a s tím souvisejících nastavení interních i externích pravidel a procesů.
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René Hilscher v číslech

2009:

V lednu nastoupil do společnosti
Cromodora Wheels jako její generální
ředitel a jednatel. Od ledna letošního
roku zastává ve firmě pozici prokuristy.

2008:

Na začátku roku začíná působit
jako finanční ředitel společnosti
Brano Group.

Očekáváte v nastávajícím období
spíše pokles investiční aktivity?
Pozastavujete některé investice,
nebo více hledíte
na ROI?

2001:

Stává se jednatelem firmy Hayes
Lemmerz Alukola, kde pracuje
až do konce roku 2007.

1994:

Získal titul inženýra na Vysoké škole
báňské – Technické univerzitě
v Ostravě.

návratnost a prioritu jak z pohledu interního, tak
z pohledu požadavků našich zákazníků.

„Většinu materiálů
nakupujeme v Evropě,
nejvzdálenější jsou
Spojené arabské
emiráty, Norsko
či Rusko.

Na jedné straně může pandemie některé procesy zpomalit z důvodu nedostatku
finančních prostředků a s tím
spojených nižších investic,
na druhé straně u kapitálově silných firem může naopak
dojít k jejich zrychlení. Naše
společnost se snaží pokračovat v nastavené strategii automatizace, robotizace a digitalizace s cílem vyjít z této situace ještě
silnější a konkurenceschopnější. Samozřejmě
u každé investice velmi důkladně posuzujeme její

Který typ investic
by mohl získat
na popularitě?

Všeobecně investice do automatizace, robotizace a digitalizace mají stále větší význam
téměř u všech firem i mimo
automobilový průmysl. V této
oblasti vynakládá naše firma již
dlouhodobě nemalé prostředky
na zefektivnění všech procesů
a bude v těchto aktivitách i nadále pokračovat. Aktuálně řešíme projekty robotické paletizace kol, samočinných vysokozdvižných vozíků, plně automatizovaného skladu, digitalizace zbylých výrobních

procesů, plně automatické balení či vyšší stupeň
automatizace toku logistických dat.

Předpokladem digitalizace
dodavatelských řetězců jsou data.
Jsou vaši dodavatelé i odběratelé
ochotni sdílet více svá data, nebo se
sdílejí jen ty nejnutnější údaje?
V tomto ohledu je sdílení dat omezené. My musíme zákazníkům poskytnout maximum dat, která
oni požadují, a dodavatelé mají nízkou ochotu ke
sdílení svých dat. Digitalizace se tedy týká hlavně
našich interních procesů s omezenými externími
vstupy.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Ptejte se
Reného Hilschera

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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Hlavní téma

AI V LOGISTICE BRÁNÍ VYSOKÉ
NÁKLADY I DATA V ŠANONECH
Umělá inteligence postupně přebírá některé činnosti ve výrobě i logistice. Jaké
jsou reálné možnosti nasazení a jaké
zkušenosti firmy zatím mají?

K

Když se řekne umělá inteligence, části z nás se vybaví příběhy o obecné nebo super umělé inteligenci (AI), která řídí téměř vše. Od tohoto pojetí nejsme
možná tak daleko, ale to, co nyní postupně sledujeme v praxi, jsou možnosti takzvané úzké AI. Zpravidla se jedná o aplikace nebo algoritmy, které se dokážou učit na základě velkého množství dat. A na
základě tohoto učení získávají určité „poznání“.
Bývá sice velmi specializované, ale vlivem toho,
že se algoritmy nevěnují ničemu jinému, dosahují
v dané oblasti a pro daný úkol vysoké efektivity
a zásadně překračují schopnosti člověka. „V posledních letech se ukázalo, že umělá inteligence
se v B2B a B2C operacích stává rozšířením našeho
mozku a vylepšuje naše kognitivní schopnosti na
úroveň, o které jsme si nikdy nemysleli, že je vůbec kdy možná. I když někteří věří, že AI nahradí
člověka, není to pravda, spíše nám pomůže uvolnit
skutečný strategický a kreativní potenciál,“ myslí si
Michal Vosyka, VAS CI manager společnosti Hopi
Holding. A dodává: „AI se skládá ze sady výpočetních technologií vyvinutých pro správné vnímání,

„Automatizací
a robotizací k AI“

V jihlavském závodě společnosti Bosch
jsme zahájili integraci prvků umělé inteligence již v roce 2010. Konkrétně šlo
o digitální identitu paletových jednotek
a jejich pohybů v souvislosti s digitálním
dvojčetem materiálového toku. Pracovali jsme na kompletní digitalizaci všech
procesů, která nám následně umožnila
online vyhodnocování všech relevantních
dat a s tím spojenou optimalizaci. Jako
následný krok digitalizace jsme od roku
2015 začali pracovat na automatizaci
logistických procesů v zásobování výroby
– automatický transport palet a automatické milkruny. V blízké budoucnosti bychom chtěli využít prvky umělé inteligence
například pro optimalizaci cest a provozu
automatické techniky.
TOMÁŠ BALOC
tiskový mluvčí závodu
Bosch Diesel

Umělá inteligence v logistice? Takto to nepůjde.
FOTO: Markus Winkler, Unsplash

Článek připravil Stanislav D. Břeň

učení, uvažování a jednání. Díky technologickému
pokroku v oblasti mobilních počítačů, schopnosti
ukládat obrovská data na internetu, cloudovému
strojovému učení a algoritmům pro zpracování
informací byla AI integrována do mnoha odvětví
podnikání a bylo prokázáno, že snižuje náklady,
zvyšuje výnosy a využití majetku.“

PRÁCE PRO UMĚLOU INTELIGENCI
JE DOSTATEK
Kde funguje AI? Typicky se může jednat o počítačové vidění. Například kamera, díky níž robot ví, kde
se nacházejí kusové artikly pro vychystávání, viděla
těchto položek statisíce nebo miliony. Algoritmus
se pak dokáže naučit, jak se při uchopení robotem chová určitá věc (o speciﬁckých rozměrech,
hmotnosti, povrchové úpravě atd.), a přizpůsobuje
tomu chování robota. Stejně tak s prvky AI nebo
strojového učení pracují některé typy přepravních

„AI v distribuční logistice je realitou“

MICHAL VOSYKA
VAS CI manager
Hopi Holding

Distribuční logistika je už součástí AI, a sice formou plánování kapacit skladů
a přepravy. Přichází doba, kdy se AI musí nutně začít podílet i na vysokém
standardu procesů uvnitř distribučních center. Kupříkladu služby s přidanou
hodnotou v logistice (originální zpracování již hotových produktů do dalšího
marketingového balení) mají svoji AI připravenou v řadě nástrojů umožňujících
digitální simulaci procesů a provozů. Tyto simulace, například Siemens Plant
Simulate, Process Simulate, patří do řady digital twin aplikací, které umějí
v reálném čase simulovat interní a externí logistické procesy a předpovědět
výsledek efektivnosti a spolehlivosti použitých řešení se 100 % přesností.

vozíků. Jedná se o takové manipulátory, které nepotřebují například vodicí indukci v podlaze nebo
laser a odrazky rozmístěné ve skladu. Zařízení
si namapuje prostor (3D SLAM) a s přispěním
senzorů a kamer se v něm dokáže pohybovat
autonomně. A přitom se stále učí – jak efektivně
reagovat na překážky nebo že se věci ve skladu
stále mění.
V rámci WMS bývá většinou nastaveno několik
faktorů nebo priorit, podle kterých se zaskladňuje nebo vychystává. Čas od času se upravují
na základě naměřených dat a experimentuje se
s nimi ve snaze zlepšit průtočnost skladu nebo
optimalizovat práci lidí či strojů. I do tohoto
segmentu vstupuje AI se svou dynamikou, kdy
dokáže zohlednit velké množství proměnlivých
veličin a tomu uzpůsobit řízení skladu online.
V součtu to pak vede například k efektivnější
práci pickerů, rychlejšímu vyskladnění nebo
lepší dostupnosti zboží. V takovém případě se
třeba sklad e-shopu dokáže automaticky chys-

tat na předpokládanou aktivitu (objednávky)
z internetových stránek. Podle důkladné segmentace zákazníků, získané mimo jiné s použitím algoritmů, totiž e-shopy predikují, co a kdy
si zákazník objedná.
AI v současnosti především „vidíme v neviditelných procesech“, které souvisejí s prognózami
zásob či poptávek nebo optimalizací fyzických
toků. Výrazné uplatnění pro AI je také při plánování tras – zejména tam, kde dochází ke značným výkyvům v objemech přepravovaného zboží
za časovou jednotku, kde se cesty často mění,
případně je třeba kombinovat je se zastávkami v depech nebo na měnících se předávacích
místech. V tomto směru některé služby na trhu
nabízejí využití AI formou cloudového řešení.
Funguje to zpravidla na bázi předplatného, resp.
platby za objem přenesených dat. Algoritmy pak
soustavně přepočítávají, optimalizují a navrhují trasy na straně poskytovatele takové služby
a v TMS objednavatele (dopravce, speditér) se
objevují výsledky.

INZERCE
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STANDARDY GS1
PRO LOGISTIKU

Funkční identifikace
pro trasování
a vysledovatelnost
v dodavatelském řetězci
Standardy podporující
řešení požadavků
evropské legislativy
Součást standardu
Světové poštovní unie
Efektivní stahování
zboží z trhu
Přenos
elektronických
dat pomocí
EDI - DESADV

PROBLÉM BATOHU
Algoritmy dokážou pomáhat také s nakládkou.
Ukázat si to můžeme na 40stopém nákladním
kontejneru, který pravidelně nakládají logistici
Škody Auto. Využívají aplikaci Optikon AI, která
vypočítává nejlepší způsob umístění a optimální
množství různých typů palet s cílem maximalizovat nakládkovou kapacitu kontejneru. Vedoucí
logistiky značky Škoda David Strnad říká: „Projekt Optikon usnadňuje práci skladového personálu. Zároveň šetříme náklady na dopravu
a snižujeme emise CO2, protože expedujeme
pouze plné kontejnery.“ Za prvních šest měsíců loňského roku se díky nové aplikaci podařilo uspořit 151 kontejnerových zásilek, a tedy
80 tun oxidu uhličitého. „Do výpočtů, při kterých
se dosahuje maximálního vytížení kontejnerů,
aplikace zahrnuje 400 druhů a rozměrů palet.
Technologie navíc bere v úvahu správné rozložení zátěže v kontejneru a včasnost odeslání
materiálu,“ dodává Klaus Blüm, vedoucí IT ve
Škoda Auto. Program používá metody matematické kombinatorické analýzy k nalezení různých
řešení tzv. problému batohu. Cílem těchto řešení
je optimálně vměstnat určité předměty do omezeného prostoru. Zatímco však klasický problém
batohu bere v úvahu pouze hmotnost a hodnotu
balených předmětů, Optikon zvažuje také podlahovou plochu, objem přepravované položky
a včasnost odeslání.

GLN (Global Location Number)
GTIN (Global Trade Item Number)
SSCC (Serial Shipping Container Code)
lineární čárový kód GS1-128
GS1 logistická etiketa
DESADV (Despatch Advice)

V neposlední řadě lze zmínit atraktivitu AI pro forecastování. „Právě přesná prognóza kapacit prvotních zpracovatelských procesů, velikostí skladů, kapacit strojů a strojního vybavení, včetně

www.gs1cz.org
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Hlavní téma
„Málo profesionálů
na logistiku i data“

možností obsluhy dává ﬁrmám v dodavatelském
řetězci podstatnou konkurenční výhodu,“ vysvětluje Michal Vosyka a vyjmenovává některé
z interních a externích faktorů, které ovlivňují
výkonnost dodavatelského řetězce: parametry
produktu, rozšíření distribuční sítě, počasí, extrémní sezonnost, změny ve vnímání zákazníků
nebo mediální pokrytí.

Kromě efektivity nasazení AI – v malém
měřítku totiž nedává smysl – je podle mne
největší bariérou rozšíření nedostatek odborníků v řadách logistických firem. Málokdo má k dispozici profesionály, kteří jednak rozumějí logistice, což je důležité pro
sémantiku dat a pro celkové pochopení projektu, a jednak doopravdy chápou statistiku
a analýzu dat.
PETR JAHODA
výkonný ředitel
Sony DADC

ŠANONY NESTAČÍ

Vratová
technika očima
Josefa Hájka
Co je nejdůležitější při zajištění bezpečné a efektivní nakládky z pohledu volby
vrat a jejich doplňků?
Na to není zcela jednoznačná odpověď. Vždy
je potřeba zohlednit několik faktorů. Především
záleží, zda se jedná o nakládku u nakládacího
místa, kdy je odlišná výška podlahy venkovní
komunikace a podlahy haly, anebo zda jsou ve
stejné úrovni a jedná se o nakládku, v rámci níž
se projíždí skrze vratový otvor. Obecně platí, že
je potřeba zajistit, aby byl vratový otvor otevřen
pouze po nezbytnou dobu, kdy je prováděna manipulace skrze vratový otvor a zamezila se tak cirkulace vzduchu a prachu z interiéru do exteriéru
a naopak.
DALŠÍ DOTAZY NA JOSEFA HÁJKA:
Zaměříme-li se na nakládku u nakládacího místa kde je potřeba snížit tepelné
ztráty či prašnost, co doporučujete?
Čili ovládání musí být posloupné?
A co když se projíždí z budovy přes vratový otvor? Co je v tomto případě nejzásadnější?
JEHO ODPOVĚDI NA OTÁZKY NAJDETE ZDE:

WWW.SLBOOK.CZ/
LOGISTIKAPODLUPOU

Kdo chce začít s AI, nesmí mít data pouze na papíře a v šanonech. Předpokladem pro nasazení
algoritmů je digitalizovat a těžit maximum dat.
„Potenciál pro AI je hlavně tam, kde existují minimálně stovky tisíc, spíše však miliony datových
záznamů, s nimiž je třeba pracovat. Případně
minimálně desítky tisíc situací nebo rozhodovacích úloh, které má AI vyřešit. Z toho vyplývá, že
u malých společností jsou současné prostředky
AI zpravidla buď nerentabilní, nebo rovnou nedosažitelné,“ říká Petr Jahoda, výkonný ředitel
společnosti Sony DADC Czech Republic, a dodává: „V menším měřítku může umělou inteligenci
efektivně nahradit například kombinace základní korelační analýzy, pochopení sémantiky dat
a jednoduchý nástroj jako MS Access.“
V takovém případě lze pracovat s historickými
daty, kdy analyzujeme, co se stalo, ale také
proč se tak stalo. Proč jsme měli v obchodech
nedostatek nebo nadbytek zboží? Proč sklad nestíhal přijímat nebo expedovat? Proč nám rostly
náklady na přepravu? To všechno jsou otázky,
které můžete zodpovědět, pokud na stará data
nasadíte i jen jednoduchý analytický nástroj. Máte-li k dispozici historická data i pochopení pro
procesy a děje, které se ve vašem skladu nebo
dodavatelském řetězci odehrály a odehrávají,
potom můžete přikročit k prediktivní analýze.
A zde se už velmi dobře uplatňuje strojové učení
nebo instrumenty úzké AI. Pokročilý algoritmus
pak může začít „radit“, jaký bude předpokládaný
výkon skladu, jakou skladovou zásobu bude třeba držet, kdy a odkud pickovat nebo jak stanovit
přepravní trasy.

NEMÁLO ÚSKALÍ
O AI a strojovém učení se hodně mluví, ale
množství praktických příkladů je spíše nepřímo úměrné. Podle dubnové zprávy Eurostatu
AI vloni v zemích Evropské unie využívalo 7 %
ﬁrem (v Česku 6 %), které mají alespoň deset
zaměstnanců. Častý důvod spočívá v již zmiňované absenci dat (včetně datových sad k učení
algoritmů), nedostakuk kompetence, ale v mnoha případech především vysokých nákladech.
Petr Jahoda to vysvětluje na konkrétním příkladu: „V Sony DADC jsme nedávno pracovali na
projektu možného nasazení AI při optimalizaci
pohybu pickerů při vychystávání objednávek.
Cílem bylo proces zrychlit a zlevnit, v ideálním
případě i usnadnit zaměstnancům práci. Náklady na nasazení AI ale zdaleka převýšily možné
úspory. Proto jsme od umělé inteligence v tomto
případě upustili.“ Na druhou stranu však ﬁrma
už delší dobu používá AI v oblasti odhadování

poptávky a plánování zásob v maloobchodních
řetězcích a obecně RPA k automatizaci opakovaných kancelářských činností.
Dosavadní zkušenosti sdílejí také specialisté
z ﬁrmy Bosch Diesel v Jihlavě. „Kolegové říkají,
že častým problémem jsou všeobecně nesplněné vstupní podmínky, například velmi rozdílná
úroveň externích partnerů a vstupů z dodavatelského řetězce pro automatizaci a digitalizaci procesů,“ vysvětluje tiskový mluvčí závodu Tomáš
Baloc a dodává: „Pokud se zaměříme například
na automatizaci transportu materiálu v podobě AGV strojů, není jednoduché automatizovat
všechny procesy během krátké doby.“
A od úskalí při implementaci se můžeme přesunout přímo k hrozbám. Odmysleme si obavy, že
nás AI „sežere“ (i když ani to nelze zcela vyloučit),
ale zvažujme spíše podniková rizika. Hrozbou je
například nutnost spoléhat na AI technologie
největších IT gigantů z toho důvodu, že pouze
pro málo ﬁrem je rentabilní vyvíjet vlastní nástroje. „Jako problém vidím i neschopnost správně
odhadnout náklady a přínosy AI. Protože jde
o módní technologii, její nasazení je leckdy motivováno spíše naivním nadšením než zvážením
opravdu všech nákladů, které se k nástrojům AI
vážou,“ podotýká Petr Jahoda.

CLOUD COMPUTING
PODPOŘÍ AI V PRŮMYSLU
AI ještě nějakou dobu zůstane doménou zejména největších IT společností, které mají dostatečný kapitál, motivaci i vizi pro její rozvoj. Logistické
ﬁrmy si budou však stále častěji AI „najímat“ pro
řešení konkrétních činností, projektování, prognózy a simulace. Tento trend bude podporován
rozvojem cloud computingu, kdy si podniky takříkajíc objednají služby AI na míru.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Využíváte umělou
inteligenci?

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Komerční prezentace

AUTOMATIZOVANÝ ROBOTICKÝ
SKLADOVACÍ SYSTÉM
Představte si sklad, který uspoří až 50 % prostoru oproti
běžnému skladu, ušetří za zaměstnance, je zabezpečený
proti neoprávněné manipulaci a je ho možné umístit do
téměř libovolného prostoru. Sci-fi? Nikoliv, to vše splňuje
robotický skladovací systém IDEA STORAGE, který vyvinuli
odborníci na Technické univerzitě v Liberci pro českou
společnost Systematic.

Unikátní systém IDEA STORAGE je technologicky založen na stohování úložných plastových euroboxů zasazených do modulární hliníkové konstrukce,
po které se nahoře pohybují autonomní obslužní roboti. Celý proces naskladnění/vyskladnění včetně optimalizace pohybu robotů zajišťuje bezdrátový
řídicí systém. Skladovací systém se skládá z pěti základních modulů: konstrukce, robota, boxu, předávacího místa a ovládacího a řídicího systému.
Konstrukční síť tvoří kostru pro úložný prostor. Síť je tvořena profily, jež zapadají do spodní a horní rámové konstrukce. Na horní rámové konstrukci jsou
v osách X a Y kolejnice, ve kterých se pohybují roboti, kteří se mohou dostat
na libovolnou buňku v síti, jež obsahuje jednotlivé boxy. Velikost a tvar sítě
jsou optimalizovány maximálním využitím skladovacího prostoru. Výška
konstrukční sítě je přizpůsobena podle statické nosnosti využitých boxů,
parametrů skladovacího prostoru a požadované rychlosti uskladnění.
Autonomně pracující roboti jsou vybaveni speciálním mechanismem na
principu výtahu, který umožňuje zdvih a převoz plastových boxů na předávací místo. Pohon je zajištěn pomocí dobíjecích baterií a v případě potřeby
robot automaticky přijede k dobíjecí stanici.

● Nosnost boxu: 25 kg
● Minimální stohovatelnost z hlediska efektivity: 4 boxy výšky 420 mm
HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU:

Veškeré zboží je ukládáno do standardizovaných plastových boxů. Každý
box je opatřen EAN kódem, který je uložen v databázi ovládacího modulu.
Boxy mohou být rozděleny na oddíly a přizpůsobeny různým kategoriím
produktů. Při vyskladnění veškerého zboží z boxu mohou být boxy vráceny
naskladněním zpět do skladovacího prostoru.

● Maximálně efektivní využití skladovací plochy bez nutnosti vysokých
skladovacích hal (prostorová úspora nejméně 50 %)
● Systém je plně automatizovaný, tudíž bezobslužný

V rámci skladového systému jsou integrována předávací místa, kam roboti
doručují požadované boxy. Klasické předávací místo „IN/OUT“ slouží současně pro vyskladnění či naskladnění boxů, které sem budou roboty doručeny. Předávací místo typu „Table“ slouží pro vyhledávání požadovaného
zboží, aniž by box opustil skladovací prostor. Předávací místo je integrované
v rámci systému a veškerý pohyb boxů je snímán čtečkou čárových kódů
a zaznamenán do databáze v reálném čase. Počet předávacích míst i jejich
umístění je flexibilní.

● Jeden robot pracuje více než 21 hodin ve 24hodinovém cyklu a zastoupí
min. 3 zaměstnance

Ovládací a řídicí systém je mozkem pro veškeré potřebné procesy. Řídicí
server předává bezdrátově z plánovače instrukce robotům a je připojen
k síťové infrastruktuře klienta. Součástí modulu je interface pro integraci
do ERP systémů klienta.

● Vzdálená správa systému a připravený interface pro napojení klientských
ERP systémů

● Rychlost vychystávání (propustnost skladu) je možné flexibilně přizpůsobit
● Modularita tvaru skladovací sítě s možností dalšího rozšíření
● Provoz skladu je v režimu 24/7

● Ideální pro všechny výrobky či předměty splňující maximální nosnost boxu
a velikost buňky

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
● Základní jednotkou je buňka s rozměry 768 × 484 mm
● Rozměr plastových boxů: 600 × 400 mm (variabilní výška do 420 mm) –
do buňky se ukládají na sebe a tvoří tak sloup přepravek.
● Maximální výška stohování: 20 boxů + 21 TOP box
● Výška konstrukce při maximálním sloupci: 8 290 mm
● Potřebná výška nad pojezdovou rovinou ke stropu: 2 000 mm

Kontaktní údaje:
e-mail: info@ideastorage.eu

www.ideastorage.eu

Doprava

LETOS SE ZRYCHLILY
ODPISY. VYPLATÍ SE
LEASING, NEBO ÚVĚR?
Na vývoj financování dopravní techniky měla koronakrize zcela zásadní dopad.
Kategorie financování nákladních vozidel patří mezi ty, které byly zasaženy velmi
citelně. Celkem na nejrůznější silniční dopravní prostředky poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace v loňském roce 61‚72 miliardy korun,
o 18‚5 % méně než v roce 2019. Na nákladní vozidla bylo loni určeno 13‚69 miliardy
korun, což představuje meziroční pokles o 25‚6 %.

N

Článek připravil Petr Neckař

Na loňském poklesu ﬁnancování dopravní techniky
se negativně odrazil fakt, že činnost mnoha ﬁrem
byla ochromena anebo více či méně limitována
restriktivními vládními opatřeními na potlačení
nákazy. Jak se bude trh vyvíjet letos, záleží především na dalším postupu pandemie a souvisejících
ochranných opatřeních. Pokud se i díky vakcinaci
podaří dostat nákazu pod kontrolu a život i ekonomika se začnou vracet k normálu, mohlo by nastat poměrně rychlé oživení. Je však jasné, že od
poloviny loňského roku se ﬁrmy postupně naučily
fungovat i v režimu přísných platných omezení. „To se týká hlavně
průmyslu, výrobních a logistických
ﬁrem, pro které je dopravní technika nezbytnou součástí hlavní
činnosti. V tomto segmentu vidíme
velkou snahu o zachování výkonů
a rozumné investice do potřebného
vybavení, a tento trend by mohl pokračovat i v letošním roce, pokud nedojde k nějakému zásadnímu plošnému zpřísnění,“ je přesvědčen Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti
Raiffeisen – Leasing.

singové společnosti. U lehkých užitkových vozidel
je to dokonce 7‚3 roku, přičemž evropský průměr
činí šest let. „České ﬁrmy jsou konzervativní a své
vozy nerady mění. I přes menší obnovu svých ﬂotil
v porovnání se zahraničím se ale tuzemské ﬂeety
výraznou měrou podílejí na omlazování českého
vozového parku, neboť tvoří 70 % všech registrací
nových vozidel. Tyto vozy totiž disponují výrazně
nižším stářím, než je celorepublikový průměr,“ říká
Jiří Solucev, ředitel divize retail společnosti Arval.
V rámci celkového záběru členských společností České leasingové a ﬁnanční asociace (ČLFA)
byl vloni pozorován nejhorší vývoj
v oblasti ﬁnancování podnikatelských investic, který meziročně
poklesl o pětinu. Je to varovný
údaj, protože firemní investice
jsou nezbytné pro potřebný restart
celé ekonomiky. „V loňském roce členové ČLFA
proﬁnancovali 61 185 nových osobních vozů za
28‚43 miliardy korun. Prostřednictvím produktů
členů ČLFA tedy bylo ﬁnancováno 27‚1 % všech
nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v roce 2020. V oblasti nákladních
vozidel je podíl automobilů proﬁnancovaných našimi členy pravděpodobně ještě výraznější. Jde
totiž vesměs o ﬁremní auta a jejich pořizovací
ceny jsou vyšší, než je tomu u osobních automobilů,“ uvádí Jaroslav Krutilek, generální tajemník
ČLFA. Dodává, že oba zmíněné faktory hovoří ve
prospěch externího ﬁnancování. Pořízení nákladních automobilů je pro většinu podniků zásadní
investicí, jejíž ﬁnancování musí velmi dobře pláno-

„ZMĚNY V ODPISECH
COBY IMPULS PRO
OBNOVENÍ ČI NAVÝŠENÍ
INVESTIC.“

Rostoucí počet dopravních
společností se snaží pořizovat
co nejmladší vozy, které splňují
nejpřísnější emisní normy. Jejich
provoz má menší dopady na
životní prostředí, ale vlivem
plateb mýtného také na finance
firem. Na základě nařízení vlády
je v systému elektronického
mýtného od letoška zavedena
nová emisní kategorie (CNG/
Bio E6) obsahující vozidla
splňující emisní třídu Euro 6
poháněná zemním plynem nebo
biometanem.

UNIVERZÁLNÍ RADA NEEXISTUJE
Český vozový park je podle dat Svazu dovozců automobilů dlouhodobě jedním z nejstarších v Evropě
a průměrná délka provozu aut v Česku se neustále prodlužuje. Podle průzkumu Arval Mobility Observatory české ﬁrmy své vozy provozují v průměru
šest let, než je dají do prodeje nebo vrátí zpět lea-
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Pořízení nákladních automobilů je pro
většinu podniků zásadní investicí, jejíž
financování musí velmi dobře plánovat.
FOTO: Petr Neckař

„Jak vybrat leasingovou
společnost“
Na českém trhu působí desítky společností
nabízejících produkty určené na financování.
Při výběru by měla hrát roli velikost firmy a její
historie. Pokaždé byste si také měli ověřit, nakolik se daná společnost ztotožňuje s etickým
přístupem k podnikání. Bezpečným vodítkem
je v této souvislosti členství v naší asociaci.
Všichni členové naší asociace jsou vázáni
etickými předpisy, které jdou v mnoha ohledech nad rámec již tak přísných zákonných
ustanovení.
JAROSLAV
KRUTILEK
generální
tajemník
Česká
leasingová
a finanční
asociace

vat z hlediska dopadů do účetnictví. Leasing nebo
úvěr jsou potom logickým řešením.
Pokud jde o výběr konkrétního produktu, obecně
platí, že záleží na potřebách i ﬁnanční situaci každého subjektu. Univerzální rada neexistuje. „Nejdříve
byste si měli stanovit priority z hlediska účetního,
především to, chcete-li automobil vlastnit a postupně odepisovat anebo jestli upřednostníte model,
kdy budete užívat vůz vlastněný pronajímatelem.
Důležité také je, zda od spolupráce s leasingovou
či úvěrovou ﬁrmou očekáváte pouze proﬁnancování
věci se základními službami, zejména v oblasti pojištění, anebo jestli požadujete bohatší doplňkový

servis,“ konstatuje Jaroslav Krutilek. Dodává, že
v prvním případě se budete rozhodovat mezi ﬁnančním leasingem nebo podnikatelským úvěrem, v druhém by vás měl zajímat operativní leasing.

ZÁKLAD: SPRÁVNÁ
STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Pokud firma zvažuje formu leasingu dopravní
techniky, často porovnává nabídky od více společností nabízejících ﬁnancování. „Nejdůležitější je,
aby struktura ﬁnancování odpovídala konkrétním

záměrům, které ﬁrma s danou technikou má. Je
zkrátka potřeba, aby si ﬁnanční experti společně
s ﬁremními manažery sedli a probrali celou investici do detailu, podle toho pak může leasingová
společnost připravit strukturu ﬁnancování na míru
a zohlednit i speciﬁka klientova podnikání,“ konstatuje Přemysl Beneš. A pokračuje: „Skeptický
bych byl k ﬁnančním produktům, které neumožňují přizpůsobení individuálním potřebám ﬁrmy, a to
nejen při uzavírání smlouvy, ale také při následném servisu za doby trvání smlouvy – jako je například změna struktury splátek, převod smlouvy na
nového nájemce, tzv. cese, prodloužení smlouvy
nebo naopak její předčasné ukončení.“
INZERCE
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„Důležitý parametr je flexibilita“
0 VÝTISKŮ

Leasing i úvěr jsou pro ﬁnancování dopravní techniky vhodná řešení a zůstanou jimi i do budoucna.
Od roku 2021 navíc začal platit upravený režim odpisů, který v podstatě narovnává podmínky ﬁnančního leasingu s ostatními ﬁnančními produkty, očekává se proto, že se ﬁrmy začnou o jeho výhody
také více zajímat.

VÝRAZNÉ ZMĚNY V ODPISECH
V průběhu loňského roku totiž ČLFA prosazovala řešení, která by mohla investiční aktivitu ﬁrem účinně
stimulovat. Jedním z nich je nedávno přijaté mimořádné zrychlení odpisů u vybraných komodit, které
se týká právě i nákladních vozidel, jakož i dalších
automobilů, ale také strojů, traktorů a autobusů.
Všechny tyto kategorie zboží patří do druhé odpisové skupiny. „Majetek zařazený do této skupiny je
od začátku letošního roku možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců namísto dřívějších pěti let. Během prvního roku přitom může subjekt odepsat až
60 % ceny. Myslíme si, že to pro mnoho ﬁrem bude
důležitý impuls pro obnovení či navýšení investic.
Mimořádné zrychlení odpisů navíc podle nás povede k silnějšímu zájmu o ﬁnanční leasing, jehož
délka je ze zákona navázána na dobu odpisování,“
speciﬁkuje Jaroslav Krutilek. Doplňuje, že v kategorii nákladních automobilů připadlo v loňském

PETR KOZEL
CEO a předseda
představenstva
VCHD Cargo

Nezanedbatelnou roli při sjednání leasingu hraje přístup samotného poskytovatele financování. Flexibilita garantující financování v řádu hodin či několika
málo dní je pro expandující společnost klíčovým parametrem. Tuto formu umožňuje dlouhodobé vzájemné partnerství a práce s předem schválenými úvěrovými
limity či rámci. Nastavení finančních limitů je pak podmíněno dlouhodobou
ekonomickou stabilitou leasingového či úvěrového žadatele. Při vyhodnocování nabídky spolupráce pak mohu jen doporučit věnovat pozornost i nastavení
komunikace po celou dobu trvání leasingu, například systému ukládání, výdeje
a zasílání uschovaných technických průkazů, či podmínkám předčasného ukončení obchodního případu z důvodu totální pojistné události.

roce na ﬁnanční leasing 28‚9 % objemu obchodů
realizovaných členy ČLFA, na účelové podnikatelské úvěry 50‚6 % a na operativní leasing 20‚5 %.
Například společnost VCHD Cargo dříve leasing
k ﬁnancování nákupu dopravní techniky využívala.
Avšak při posouzení výhodnosti v porovnání s klasickým bankovním ﬁnancováním neshledala žádné
výraznější ﬁnanční rozdíly. „Podstatnou, téměř nedílnou součástí rozhodování o ﬁnancování je totiž
i posouzení a vyhodnocení pojistných podmínek
ﬁnancovaného vozidla. Škodní průběh může být
rozhodující podmínkou při volbě mezi pojistnými
podmínkami nabízenými v rámci ﬁnancování nebo
pojistnými podmínkami sjednanými samostatně,“
podotýká Petr Kozel, CEO a předseda představenstva společnosti VCHD Cargo s tím, že společnost
na konci loňského roku schválila investiční plán,
který počítá s udržením ﬂotily nákladních vozidel
v průměrném stáří tři roky.

České firmy své vozy provozují v průměru šest let, než je dají do prodeje nebo vrátí zpět leasingové společnosti.
FOTO: Stanislav D. Břeň

Od roku 2021 v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 došlo k novelizaci daňových podmínek
k podpoře podnikání. To souvisí s již uvedenými
odpisy. „Z tohoto důvodu jsme nově znovu přistoupili k ﬁnancování cestou úvěrových produktů, které
dokážou standardně zajistit i leasingové společnosti,“ uvádí Petr Kozel. Je však zřejmé, že konkrétní výběr typu ﬁnancování je vždy předmětem
konkrétní kalkulace.
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Komerční prezentace

DIGITALIZACE JDE RUKU
V RUCE S AUTOMATIZACÍ
Firmy si často do svého skladu pořídí automatický nebo poloautomatický hardware či takzvané chytré technologie,
ale až potom přemýšlejí, jak vše začlenit do funkčního celku. „Většina firem proto potřebuje nastavit hlavně chytrý
systém,“ říká jeden ze zakladatelů společnosti Aimtec Roman Žák.

Kudy většinou vedou první kroky firem,
které chtějí automatizovat?
Zjistili jsme, že zákazník na počátku moc nepřemýšlí o systémech. Jako první si vždy koupí
hardware. Pořídí si skener nebo poloautomatické VNA, ale pak si řekne: Co s tím teď budu
dělat? Jak budu ověřovat naskenované čárové kódy či jak budu optimalizovat pohyb drahého VNA? Najednou dojde několika pokusy
a omyly k tomu, že kromě fyzických technologií
potřebuje hlavně chytrý systém. Automatizace
nepřijde sama prostřednictvím autonomních
logistických robotů. Myšlenka na to, že celý
sklad či výrobu, technologie, procesy i lidskou
práci je třeba zapojit a zaintegrovat do celkového fungování firmy, se nesmí zanedbat.

Jak tedy z automatizace vytěžit maximum?

lidé dostávají šanci k dalšímu osobnímu růstu. Oni mají totiž jeden dar: jsou těmi, kdo
nejlépe znají daný proces. Nikdo ho nezná
lépe než ten, kdo onu činnost nahrazenou
robotem předtím manuálně vykonával. Tito
lidé jsou nejlepší operátoři a klíčoví uživatelé
systémů, které digitalizujeme a automatizujeme. Na druhou stranu je samozřejmě pravda,
že automatizace a digitalizace šetří pracovní
místa, jen v jiném smyslu. Ještě před pandemií jsme v logistice řešili odlišný problém –
bylo čím dál složitější najít pro určité pozice
ve výrobě vhodné lidi. Přesně takové pozice
v budoucnu nahradí robot a zaplní místo, které by jinak třeba zůstalo prázdné.
Roman Žák
Aimtec

Dneska jakékoliv automatizační řešení, které funguje ve firmě jako
samostatný ostrůvek, nemá takovou přidanou hodnotu, jakou by
mohlo mít v okamžiku, kdy se zapojí do celkových procesů a fungování firmy. V tu chvíli teprve přínosy eskalují. Když si zákazník
koupí poloautomatický sklad, k tomu nějaké dopravníky a zavede
vláčky do výroby, umíme na základě spotřeby ve výrobě synchronizovat a optimálně využít všechny technologie. Zařídíme, aby sklad
naložil správné manipulační jednotky na dopravníky, které vše
vyvezou. Následně už jen přijede vláček, jeho manipulátor zboží
vezme a naloží a vláček odjede do výroby. Všechny drobné aktivity
fungují správně, včas, automaticky. Komponenty se dostanou tam,
kam mají. Kromě toho, že umíme rozchodit systémy a integrovat je
dohromady, umíme také vymyslet proces a celý projekt uřídit tak,
aby dopadl v čase a budgetu, který si zákazník zaplatí, v kvalitě,
kterou potřebuje.

Co bude další revolucí ve výrobě a v logistice?
Takzvané AIV – Autonomous Intelligent Vehicles – jsou podle mě velká budoucnost, protože mohou zcela zásadně změnit nejen logistiku, ale i výrobu. Dnes je výroba s automatizací pevně svázána prostřednictvím výrobních linek, které jsou
neměnné. Když se vám na lince něco zastaví, může to odstavit celou linku. Systém je hodně citlivý na chyby a komplikace, což klade
velké nároky na dokonale fungující dodavatelský řetězec, který zastavení případně zabrání. Nový koncept zahrnuje AIV roboty, které
by mohly mezi jednotlivými operacemi výrobky naprosto flexibilně
převážet a tím měnit scénář technologického postupu. Přeskočit
vadný díl, udělat rychlou změnu ve výrobě. Tím by výroba získala
naprostou flexibilitu. Jednotlivé operace nebudou propojeny linkou,
ale můžete je jakkoliv naprogramovat a s nimi i pohyb výrobku.

Co je nejčastější mýtus spojený s automatizací, který musíte vyvracet?
Určitě nejčastější je tvrzení, že automatizace slouží k propouštění
lidí. Ve společnosti vládne představa, že když se nainstaluje robot,
automaticky to znamená vyhazov pro člověka, který tam do té doby
pracoval. Ve skutečnosti mu ale automatizace pomáhá. Odstraňuje rutinní, nudnou, těžkou nebo stresující práci. Uvolňuje člověku
ruce, aby mohl dělat činnosti s vyšší přidanou hodnotou. I ve velkých společnostech, jako je například BMW, takto specializovaní

www.aimtecglobal.com
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FOTO: Senivpetro, Freepik

Zvládnout interní logistiku je jednou z největších výzev,
které čelí výrobní, obchodní i logistické společnosti.
Jasným trendem posledních let jsou automatizace,
robotizace a digitalizace. Zájem o nové investice do
intralogistiky zvýšila probíhající pandemie.

FOTO: Mall Group
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TAKÉ PŘEMÝŠLÍTE O TRENDECH
V INTRALOGISTICE?

Digitalizace a automatizace. Pokročilé řízení skladu či výroby, nezřídka v duchu
čtvrté průmyslové revoluce. Neustávající boom odvětví e-commerce a rozvoj fulfillmentových služeb. Tyto i další trendy se intralogistiky bezprostředně dotýkají,
v posledním roce navíc dění v oboru výrazně ovlivnila koronavirová pandemie, například z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost práce a hygienická opatření.

T

Tlak na rychlost vyřízení objednávek a celkovou flexibilitu logistických procesů dále roste,
například v souvislosti se stále častějším požadavkem ohledně tzv. Same day delivery.
„Zejména v dnešní době je hodně důležitým
trendem dodávka zboží ve stejný den. V případě dodávek potravin a jídla jde o hodiny,“
upozorňuje Michal Beneš, jednatel společnosti
Bito Skladovací technika. I proto jsou nezbytností efektivně navržené pracovní postupy při
vychystávání a na konci samozřejmě balení
zboží. Vše by mělo být provázáno kvalitním řídícím ERP nebo WMS systémem.

VYŠŠÍ PRŮTOK MATERIÁLU
I PRODUKTIVITA
Jednotlivé složky v efektivně fungujícím intralogistickém provozu jsou navzájem v symbióze.
„V první řadě musí být tato strategie podporována napříč firmou a pracovníci musí přistupovat s otevřenou myslí k použití moderních
technologií a systémů. V konečném důsledku
se jedná o ulehčení jejich práce,“ poznamenává Přemysl Chodura, konzultant ve společnosti
Logio. Základním krokem je podle něj zmapování procesů a vyhodnocení, které z nich lze
a dává smysl automatizovat. Podle procesů
pak je dodána technologie, která má být navržena tak, aby se v rámci možností eliminovaly

Článek připravil David Čapek

manuální aktivity a ulehčila se práce operátorům, kladl se důraz na dodržení ergonomických požadavků a zvýšil se průtok materiálu
i produktivita pracovníků.
K efektivitě skladových provozů nemalou
měrou pomáhají prostředky automatické identifikace, ať už jde o čtení 1D či 2D kódů nebo
RFID technologii. „Logistické systémy se díky
využití automatické identifikace v poslední
době podstatně zlepšily z pohledu přesnosti
a efektivity procesů. Úspěšně se podařilo odbourat zbytečné přepisování dat z tištěných dokladů a díky integraci na nadřízené systémy se
data přenášejí online a jsou k dispozici všude,
kde je potřeba,“ vysvětluje Luboš Doležal,
vedoucí obchodního oddělení ve společnosti
Kodys. Jedním z aktuálních trendů je zlepšovat ergonomii zařízení využívajících automatickou identifikaci. Může se jednat o bluetooth
snímače na prst, terminály uchycené na ruku,
displeje uchycené na bezpečnostních brýlích,
případně o hlasová řešení, která obsluze umožňují mít volné ruce a volné oči na práci.
Průvodním efektem inovativních technologií
v intralogistice tak je i výrazné zvýšení bezpečnosti práce, neboť pracovníci se věnují důležitým činnostem a nemusí sledovat například
displej či papír s objednávkou. Z pohledu manipulační techniky pak dnes existují řešení, která
automaticky reagují na nebezpečné situace

v provozu a eliminují tím případná rizika na minimum. „Může jít o bezpečnostní prvky, které
zcela automaticky upozorňují zaměstnance na
nebezpečí nebo fungují v interakci s manipulační technikou. Taková řešení mohou kupříkladu automaticky upozornit nebo zpomalit
techniku v nebezpečném nebo nepřehledném
místě, případně když se v okolí techniky pohybuje nechráněná osoba,“ přibližuje výhody pokročilých systémů Vít Špalek, country manager
společnosti GX Solutions Bohemia.

NA CESTĚ K AUTOMATIZACI
Vývoj dále posouvá snaha progresivních firem
o naplňování konceptu Průmyslu 4.0 v praxi.
Ideálním cílem, k němuž směřují moderní
podniky, je plná automatizace všech běžných
procesů za použití vzájemně propojených
systémů, podotýká Radomír Bača, obchodní
manažer ve společnosti Oltis Group. „V ideálním logistickém případě by to znamenalo, že
zákazník provede přes internet objednávku
a ta mu dorazí až ke dveřím, aniž by se touto
objednávkou musel nějaký pracovník zabývat.
Vše, včetně skladových i distribučních procesů,
bude plně automatizované,“ nastiňuje Radomír Bača vizi budoucnosti.
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30 let na českém trhu

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

Chcete vědět více? www.linde-mh.cz/wbb

Tel.: 731 660 107 | E-Mail: reseni@linde-mh.cz
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EPIDEMIE TESTUJE REÁLNÝ
ZÁJEM FIREM O AUTOMATIZACI
Slova jako Průmysl 4.0 a automatizace jsou velmi často skloňovaná.
Jaká je však realita v oblasti automatizace manipulace v ČR? Poměr
mezi počtem uskutečněných realizací a počtem akademických diskusí na
uvedené téma je stále velmi nerovný.
Příčinou je obecně nízké povědomí
o možnostech, podmínkách, ale i cenách automatizovaných řešení.

P

Článek připravil Petr Neckař

Představa jednoduché náhrady manuálních
řešení automatizací je mnohdy velmi zkreslená. Automatizace se však již reálně prosazuje v mnoha segmentech, jako jsou automobilový průmysl, výroba nebo
v e-commerce. „Motivátorem je
zpravidla nedostupnost pracovní síly, menší chybovost a dlouhodobé využití ve vícesměnném
či nepřetržitém provozu. Naopak méně vhodné jsou krátkodobé projekty. Epidemická
situace přinesla zvýšený zájem o automatizaci.
Kolik takových projektů se nakonec skutečně
podaří realizovat, ukáže čas,“ říká Daniel Göllner, vedoucí oddělení logistické systémy společnosti Jungheinrich (ČR).

„VÝKONY AUTOMATIZACE
JSOU VELMI DOBŘE
PLÁNOVATELNÉ.“

JASNÝ TREND V LOGISTICE
Automatizace manipulace nejsou jenom pouhá
slova, ale jasný trend v logistice, který je na
vzestupu. Ve většině případů jsou to velmi komplexní úlohy a jejich řešení si žádá odpovídající
čas. „Samotné výkony automatizace jsou velmi
dobře plánovatelné a lze ji s relativně malými
náklady rozšiřovat. Hlavním směrem, kterým se

„Míra automatizace
poroste, doba
implementace se
zkrátí“
Jak bude vypadat automatizace v českých
podmínkách za nějakých deset let? Doba
průkopnická pomalu končí a myslím, že
mnozí v budoucnu sáhnou k osvědčené metodě CTRL + C a CTRL + V s nižšími riziky, náklady a vědomím, že jsou o krůček pozadu.
Odhaduji, že míra automatizace bude rychle
růst a doba implementace se bude zkracovat. Umělá inteligence má již dnes velký
vliv na automatizaci, zejména při plánování
kapacit a zdrojů. V oboru umělé inteligence
očekávám ještě rychlejší vývoj než u automatizace samotné.
TOMÁŠ
PIMPARA
vedoucí logistiky
Rossmann

bude podle mého názoru rozšiřovat automatizace procesů, bude oblast e-commerce a přeměna skladovacích prostor,“ uvádí Petr Štourač,
specialista pro robotizaci a automatizaci společnosti Linde Material Handling
Česká republika. Doplňuje, že
velmi zajímavá řešení automatizace jsou založena na shuttle
technice, která přináší hlavní výhody jako vysokou propustnost,
velkou kapacitu a dostatečnou
flexibilitu. Navíc je možné ji
přizpůsobit jakýmkoliv skladovým prostorům
a plnit i ty nejnáročnější zákaznické požadavky
ve spojení s inteligentním řídicím systémem.
V současné praxi je velký zájem o implementaci moderních technických řešení s cílem zvýšit
efektivitu logistických procesů. „Koronakrize
mimo jiné potvrdila snahu o omezení závislosti
provozu skladů a distribučních center na lidské
síle. Automaty nemají covid, nejsou v karanténě ani s dětmi na distanční výuce,“ podotýká
Jiří Vacek, obchodní ředitel společnosti TMT
Chrudim. Dodává, že existují spolehlivá řešení,
která jsou připravena k efektivnímu nasazení
do provozu. Oblasti použití, jak říká, s mírnou
nadsázkou rozdělil na neviditelné, upoutané
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Speciál
o intralogistice
„Skládání krabic na palety provádí
automatizovaný robot“

OLDŘICH LOUCKÝ
manažer logistiky
Rudolf Jelínek

Skladování alkoholických nápojů má svoje specifika a postupy. Příjem alkoholických nápojů ze stáčírny do odbytového skladu zajišťujeme pomocí
dopravníkového pásu. Implementovaný systém umožňuje automatické označování palet na základě dat z informačního systému, skenerů a výrobní linky. Skládání krabic na palety provádí automatizovaný robot a pro samotné
uskladnění palet používáme kombinovaný regálový systém s využitím radioshuttlových vozíků. Vše je podpořeno WMS systémem.

a neupoutané. K neviditelným řadí obecně
systémy řízení, optimalizaci a komunikaci. Pod
upoutanými si lze podle jeho slov představit
dopravníkové systémy, roboty, automatické
skladové a regálové systémy. Neupoutané
pak představují bezobslužné vozíky, mobilní
roboty, tahače vláčků atp. A jak při zvažování
automatizace postupovat? „Doporučuji pečlivě
analyzovat stávající provoz, zohlednit očekávaný vývoj s rozumnou rezervou a zvážit všechny
možnosti řešení. Určitě je dobré se nevyhýbat
ani velmi progresivním možnostem,“ konstatuje Jiří Vacek.

PŘÍLEŽITOST K ZÁSADNÍ ZMĚNĚ
Automatizace výrobních procesů je již běžná
věc. „Nasazení robotických manipulátorů se
nikdo nediví. Proč by měl paletu s hotovým
materiálem nebo výrobkem od robotického výrobního pracoviště odvážet například agenturní
zaměstnanec na vozíku, když totéž může udělat
automat? Navíc možnosti agenturních zaměstnanců jsou nyní dost omezené. Řada podniků

bere současnou situaci jako příležitost k zásadní změně,“ nezastírá Aleš Hušek, logistics
solution manager společnosti Toyota Material
Handling CZ. Dodává, že ideální je nasazení automatické manipulace při jednoduchých, pravidelně se opakujících manipulacích. Největší
efektivitu a nejkratší návratnost pochopitelně
přinese realizace ve vícesměnném provozu.
Automatizace prochází evolucí. „Používají se
například přesnější odměřovací systémy pro
navedení zařízení do požadované polohy, zvyšují se přepravní výkony, upravuje se přepravní
logika. Ale někdy to jsou tak drobné změny, že
je zákazník na první pohled nepostřehne, ale
jejich výhody pocítí až v průběhu bezvadného
užívání anebo při údržbě, která je tak jednodušší,“ konstatuje Radek Panuš, obchodní
manažer pro logistické systémy společnosti
SSI Schäfer Systems International. A co nás
v tomto směru čeká? „Jakékoliv nahrazení
lidské síly bude v příštím období trendem. Ale
nečekejme mílové skoky kupředu, bude to ta
pomalá, ale jistá evoluce jednotlivých zařízení,
která postupně budou dosahovat větší přesnosti a vyšších výkonů, samozřejmě bude postupně klesat jejich cena,“ míní Radek Panuš.
Ale zůstaňme v současnosti. Například výběr
automatizovaného skladového systému záleží
na aplikaci a požadavcích zákazníka. „Jsou
zákazníci, kteří hledají pouze kapacitní řešení.
Tedy hledají takové řešení, které maximálně využije jejich aktuální prostory, hlavně z pohledu
výšky. Zákazníci z druhé skupiny jsou takoví,
kteří potřebují zvýšit rychlost výdejů,“ specifikuje Michal Plch, senior software konzultant společnosti Kardex. Potvrzuje, že se firmy budou
snažit maximálně zefektivnit procesy tak, aby
bylo možné vychystávat s minimem obslužného personálu.

že rozvoj automatizace je nezvratný. Až čas
ale ukáže, kam nynější boom automatizace
dospěje. „Automatizace zasáhne do logistiky
výrobních procesů, které se stanou autonomními a na člověku nezávislými. Tím se zefektivní
cesta od samotného materiálu až ke konečnému výrobku. Bezesporu budou automatizovány
i složitější operace, mezi něž patří například
vychystávání. Vše bude inteligentně řízeno,“
předvídá budoucnost Petr Štourač.

systemylogistiky@atoz.cz
Jak a proč plánujete
automatizovat
vaši logistiku?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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REGÁLY A REGÁLOVÉ
SYSTÉMY PROMAN

PALETOVÉ REGÁLY

POLICOVÉ REGÁLY

KONZOLOVÉ REGÁLY

OCELOVÉ PLOŠINY

BUDOUCNOST? INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ
Co firmy k automatizaci opravdu vede? „Jednak personální úspora při obsluze skladů
a linek, eliminace chybovosti a také násobné
zvýšení efektivity například u výrobních linek,“
říká Jindřich Bláha z obchodního oddělení
společnosti Beg Bohemia. Firmy se shodují,

Krize poukázala na nutnost automatizace
s ohledem na vynucené omezení počtu operátorů
ve skladu, dodržování bezpečné vzdálenosti mezi
zaměstnanci a na zvýšené hygienické nároky.
FOTO: Kardex

Kompletní dodávka od návrhů až po realizaci
Inspekční servis regálů po celé ČR
Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti
Tel.: +420 469 699 570
proman@proman.cz
www.proman.cz

PROMAN, s.r.o.
Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim

hlavní sponzor přílohy:

REGÁLY: CESTA
K EFEKTIVNÍMU VYUŽITÍ
PLOCHY I VÝŠKY SKLADU
Regálové systémy stojí ve většině logistických provozů uprostřed dění. Trendem
posledních měsíců je bezpochyby masivní rozvoj e-commerce a s tím spojené
požadavky na rychlé a bezchybné vychystávání. Tomu odpovídá i charakter projektů, které dodavatelé regálů často řeší. Kromě standardních policových regálů
jsou tak v kurzu například regálové galerie a plošiny. Zároveň se zvyšuje poptávka po automatizovaných či poloautomatizovaných způsobech skladování, tedy
i po jiných typech regálových systémů.

M

Množství zboží, které se dnes nakupuje on-line,
zvyšuje požadavky na efektivní využití skladu
nejen v ploše, ale zejména do výšky. „Velmi efektivním řešením jsou i vícepodlažní policové regálové systémy, které umožňují vychystávání ve
více úrovních a efektivně využívají výšku skladu,
čímž výrazně navyšují skladovací kapacitu při
stejné podlahové ploše. Dalším trendem je automatizace skladů,“ konstatuje Michal Beneš,
jednatel společnosti Bito skladovací technika.
Doplňuje, že poptávány jsou ale např. i spádové
regály, které nabízejí ideální řešení pro snadnou
dostupnost zboží jak na paletách, tak i pro kusové položky v policích nebo boxech.

E-COMMERCE NA VZESTUPU
Jak podotýká Vladimír Přikryl, ředitel společnosti Beg Bohemia, rostoucí podíl e-commerce znamená mimo jiné zvýšení obratu zásob
s kratšími dobami skladování, dále velké
množství objednávek s vysokou rychlostí dodání, navíc s krátkodobým zvýšením četnosti,
s požadavkem zvýšení návratnosti investice.
Faktorů pro výběr regálového řešení je celá
řada. „Určitě je zásadní velikost a dispozice
skladu, druh a množství skladovaného zboží
nebo materiálu. Nemalou roli hraje také zapojení regálového řešení do celkové koncepce
skladové logistiky – jak je zboží zakládáno, jak
odebíráno, trasy manipulační techniky a personálu,“ říká Michal Beneš.
Regálový systém by se měl vybírat vždy na
základě hlubší analýzy. „V dnešní době stále
mnoho firem volí regálový systém dle zkušeností a méně posuzují parametry, na základě
kterých je možné připravit efektivnější skladové řešení. V obecné rovině platí, že ideální
řešení je takové, které v souhrnu investičních
i provozních nákladů v dlouhodobějším hori-

Článek připravil Petr Neckař

zontu nabídne nejlepší parametry, a to za podmínek zvládání všech požadovaných procesů,
průchodnosti skladu a případně i s možností
sklad dále adaptovat pro budoucí potřeby,“
popisuje Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení
intralogistiky společnosti Linde Material Handling Česká republika. Jak dodává, mezi posuzované parametry by měly proto být zařazeny
nejen kapacita a cena systému, ale i výkon
skladu (např. pohyb skladových jednotek za hodinu), složitost skladových procesů a případná
další specifika.
Daleko důležitější než samotná konstrukce
regálu a výrobní technologie je schopnost
aplikovat standardizované regálové systémy
pro nejrůznější využití, jakož i integrace regálových systémů do celkového řešení skladu.
Patrik Gescheidt doplňuje: „Velkou roli hraje
i zvolené příslušenství. Dnes například většina
firem osazuje regály rošty, které zajišťují vyšší
bezpečnost zakládání palet a komfort obsluhy.
Další důležitou oblastí je propojování s prvky
automatizace a řízení.“

KORONAKRIZE ZVÝŠILA CENU
Zdeněk Karban, obchodní specialista pro logistická řešení společnosti Toyota Material
Handling CZ, říká: „Koronakrize zcela určitě
zvýšila cenu materiálu, proto došlo ke zdražení většiny regálových systémů, u kterých jde
z osmdesáti procent právě o kvalitní materiál.“
Uvádí dále, že nejefektivnější regálové řešení
je nutné vybírat podle struktury zásob, podle
způsobu skladování, na jakých nosičích nebo
jednotkách bude skladování realizováno, také
podle rozměrů, hmotnosti a dle toku materiálu.
A samozřejmě podle prostředí, zda jde o mrazírenský sklad, chladicí sklad nebo běžné skladové prostředí. Nejvyšší efektivitu přináší co
největší omezení lidské práce, tedy je vhodné
hledat takové řešení, které minimalizuje nasazení lidské práce, zrychluje a zjednodušuje
manipulaci, a to vše při zachování vysoké míry
bezpečnosti (např. spádové regály se shuttle
systémy). Každopádně řešení, jak bylo předesláno, se vždy odvíjí od konkrétních požadavků
provozu. „Pokud firma řeší vysokou skladovou

„Díky bezpečnostním prvkům
eliminace nákladů na opravy“

MARTIN MLEJNEK
obchodní a provozní
ředitel
Nedcon Sales

Pokrok regálových systémů je znatelný například v oblasti postupné eliminace nutných nákladů na jejich údržbu, také v oblasti zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob. Vyvíjeny jsou například ochranné prvky proti nárazu vzniklému při zacházení s manipulační technikou. Pro ochranu osob se používají
horizontální a vertikální bariéry zamezující pádu materiálu, jako jsou různé
ocelové rošty a sítě. Budoucnost bezesporu vidíme ve jménu automatizace.
Díky implementaci automatizovaných systémů se nejen minimalizuje případné nebezpečí úrazu personálu, ale také dochází ke zvýšení výkonu, navýšení
kapacity skladové jednotky a limitaci chybovosti.
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Zavřené obchody přesunuly zákazníky
do e-commerce, takže v posledním roce strmě
roste poptávka pro regálových systémech
zejména pro sklady e-shopů.
FOTO: Bito skladovací technika

nabízí. „Pokud chcete někde ušetřit, určitě by
to nemělo být v kvalitě regálu a jeho zabezpečovacích prvcích. Ořezané ceny, které jsou
v nabídkách, pokaždé přinášejí spoustu dalších výdajů a možných problémů. Je potřeba,
aby byly regály dostatečně naddimenzovány
a měly bezpečnostní prvky. Například rozpěrky
mezi regály, kříže u samostatně stojících sekcí,
také dostatečné ukotvení,“ specifikuje Sabina Kuncová, kontrolorka regálových systémů
společnosti SJ Technics. Doplňuje, že roli hraje
i správný způsob instalace – vysáté díry před
umístěním zatloukacích kotev, regály postavené svisle či upevnění roštů… „Zdánlivě vyšší
cena u jednoho dodavatele může být v konečném důsledku levnější a bezpečnější variantou
než ta nejlevnější cenová nabídka. Doporučuji
zaměřit se i na dobu dodání náhradních dílů,“
říká Sabina Kuncová.

„Pět věží obsluhují
maximálně dva lidé“
V rámci našeho skladování využíváme mimo
jiné vertikální výtahové systémy Kardex.
Díky nim na relativně malé ploše skladujeme velké množství produktů potřebných
k výrobě. Systém řízení skladu Power Pick
Global definuje přesné lokace pro zaskladnění či vyskladnění. Při vyskladnění nám
vyjede i štítek, který následně přikládáme
k materiálu. Tento způsob skladování je
vhodný pro vysokoobrátkové produkty a položky do kanbanu. Výhodou tohoto řešení
je vyšší rychlost vyskladnění, což zvyšuje
efektivitu skladování. Pět věží obsluhují maximálně dva lidé.
DAVID SIVČÁK
ředitel
průmyslového
inženýrství
a logistiky
Tatra Trucks

PRÁZDNÁ PLOCHA NEVYDĚLÁVÁ
kapacitu palet, efektivní jsou vyšší VNA sklady
nebo mobilní regál, kde se minimalizuje potřeba obslužných uliček. U provozů s drobnějším
zbožím, kde je potřeba rychle vychystat velké
množství různých kusů, jsou efektivnější naopak nižší policové regály, často s několika pochozími úrovněmi,“ popisuje Tomáš Konfršt,
obchodník společnosti Proman.
Odborníci doporučují zaměřit se při výběru
regálů na technologii zpracování a na kvalitu.
Nejen materiálu, ale i služeb, které dodavatel

Při výběru dodavatele regálových systémů je
vhodné myslet na to, že jde o dlouhodobou investici. „Je dobré přemýšlet strategicky a dohodnout si například pravidelné revize nebo dodání
doplňků, jako například ochrany skladových regálů před poškozením. Komplexní nabídka od
jednoho dodavatele může přinést největší ekonomickou a časovou efektivitu,“ podotýká Erik
Rybárik, key account manager společnosti ZOK-system Slovensko. Doplňuje, že se stále častěji
skloňuje rčení „prázdná plocha nevydělává“. To
souvisí s celkovou koncepcí skladování, která
musí reflektovat konkrétní potřeby.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Podle čeho
vybíráte regály?

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

INZERCE

hlavní sponzor přílohy:

Efektivně fungující digitalizovaný sklad vyžaduje úzké propojení řady prvků. Nejde jen o využití vhodných IT prostředků, ať už jde o pokročilý
hardware či software, ale i účinné řízení procesů,
pracovníků nebo manipulační techniky.

DIGITALIZOVANÝ SKLAD
PROPOJUJE IT, PROCESY, LIDI I TECHNIKU

P

Problematika efektivně fungujícího digitalizovaného skladu je velmi komplexní a zahrnuje
celou řadu dílčích oblastí. „Na prvním místě
stojí jasně popsané procesy a materiálové toky,
aby nedocházelo ke kolizním situacím a nevznikala úzká místa v celém systému skladu.
Nezbytným podkladem pro kvalitní digitalizaci
skladu jsou dostupná kvalitní data – to je druhý
předpoklad pro funkční digitalizovaný sklad.
Na dalším místě stojí řídicí systém celého skladu, tedy perfektně fungující a na míru skladu
přizpůsobený WMS,“ vypočítává Michal Beneš,
jednatel společnosti Bito Skladovací technika.
Pro fungující sklad je nezbytností i fungující tým
lidí, a tak nelze zapomínat na vhodně přizpůsobené pracovní prostředí a kvalitní ergonomii
skladových systémů.
Významnou roli hraje v dnešní době stále více
také skladová automatizace. „Efektivní využití
systému dopravníků, včetně automatického

Článek připravil David Čapek

třídění s RFID identifikací, skladovacích věží
nebo dopravy prostřednictvím AGV vozíků je
tedy dalším logickým krokem,“ pokračuje Michal Beneš. A jelikož o peníze jde vždy až na
prvním místě, jak známo, je zapotřebí zvažovat
i návratnost vložených prostředků. Zásadním
předpokladem je návratnost v časovém horizontu dvou až tří let.

VŠEPROSTUPUJÍCÍ DIGITALIZACE
A PROVÁZANÁ DATA
„Provázanost systémů se ukazuje jako jejich
klíčová vlastnost. Souvisí to pravděpodobně
s tím, jak digitalizace postupně prostupuje
různými oblastmi výroby a logistiky. Neexistuje
poskytovatel služeb, který by obsáhl veškeré
a často velmi individuální požadavky současných uživatelů, kteří jsou čím dál náročnější,“

vysvětluje Vít Špalek, country manager společnosti GX Solutions Bohemia. Proto je podstatné, aby byly systémy do jisté míry otevřené
a umožňovaly spolupráci v oblasti provázání
a sdílení určitých dat a funkcionalit s dalšími
navazujícími systémy nebo jejich poskytovateli.
Na důležitost jednotných kmenových dat
s dostatečnou integritou a také maximálně
automatizovaných procesů poukazuje Tatiana
Murániová, business analyst ve společnosti
Logio. „Bez správných dat a jasných instrukcí obsluze nelze řídit ani vykonávat skladové
aktivity optimálně,“ podotýká. Mezi další předpoklady efektivního digitalizovaného skladu
patří podle Tatiany Murániové automatická
identifikace položek a skladových pozic pomocí
kódů nebo čipů a s ní spojené použití poloautomatizované nebo plně automatizované technologie (čtečky, váhy, dopravníky, manipulační
technika). Podcenit není radno ani podrobný

FOTO: Kodys
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a jednotný reporting o parametrech skladu –
tedy jeho obsazenost, průtok a limity. „Hlavní
je pořizovat informace rovnou digitálně, využívat automatizaci vstupů, například čárový kód
nebo RFID, které minimalizují chyby člověka,“
doporučuje Michal Herštus, ředitel společnosti
Point.X. Vhodné je podle něj sdílet data napříč
celou organizací nebo ještě lépe dodavatelským řetězcem.

IDENTIFIKOVAT POTŘEBY,
ZMAPOVAT PROCESY
V rámci přechodu na digitalizovaný sklad je
vhodné nejprve provést identifikaci potřeb
a detailně poznat procesy ve skladu. „Poté
připravit skladovou infrastrukturu na digitalizaci – mít zasíťovaný sklad s dostatečnou konektivitou (případně i záložní), mít definovaný
skladový prostor, mít jednoznačné označení
zboží (čárové kódy či jiné) a tak dále,“ konkretizuje Miroslav Králík, delivery manager Lokia
WMS ve společnosti Grit. U on-premise řešení
je nutné mít připraven také vlastní server, potažmo IT tým, který se o něj bude starat. Oproti
tomu u cloudových služeb není žádný vlastní
server potřeba, stačí pouze přístup k internetu.
Systém musí být koncipován jako celek efektivně využívající všechny zdroje. „To se týká lidských zdrojů i fixních či mobilních technologií.
Musí poskytovat efektivní nástroje pro koordinaci skladových operátorů, řízení dopravníků,
karuselů a třídicích tratí a v neposlední řadě
umožnit pohled na chod skladu v reálném
stavu a následné statistiky výkonnosti a přesnosti jednotlivých lidí,“ popisuje Luboš Doležal, vedoucí obchodního oddělení společnosti
Kodys. Všechny skladové pohyby jsou zazna-

„Vyhodnotit přidanou hodnotu
se vyplatí“

DANIEL KNAISL
jednatel
skupina Geis

Skladba projektového týmu je při implementaci digitalizace klíčová. Celkové
optimální řešení je průsečíkem zohlednění aspektů procesních, provozních,
technických a ekonomických. Vždy je třeba mít na paměti, co je cílem daného produktu či služby, který musí být naplněn. V dnešním světě hrají klíčovou
roli čas, náklady a kvalita služby. Jednoduše řečeno moderní technologie by
měly být pro pracovníky především dobrým sluhou, nikoli zlým pánem. Proto
než se rozhodneme pro jakékoli technické řešení, probíhají interní praktické
testy a vyhodnocování přidané hodnoty možných technologií ve spolupráci
s provozními pracovníky. Výsledné řešení tak dává maximální možnou smysluplnou přidanou hodnotu, automatizuje a urychluje nastavený proces.

menávány, uchovávány s časovou známkou
a informací, kdo je jak provedl. To poskytuje
možnost efektivně motivovat skladové operátory a hledat úzká hrdla logistických řešení
i jinak vylepšovat efektivitu a chod skladu.
„Komunikace systému řízení skladu se všemi
jemu podřízenými technologiemi a operátory
musí být obousměrná, probíhat v reálném čase
a poskytovat kvalitní zpětnou vazbu o způsobu a výsledku provedení každého příkazu,“
vysvětluje Josef Černý, senior WMS konzultant
ve společnosti ICZ. Systém řízení skladu musí
být rovněž schopen v opodstatněných případech předat své rozhodovací kompetence na
nižší úroveň řízení a ponechat jí volbu způsobu,
jakým bude konkrétní požadavek realizován.
Implementací digitalizovaného skladu nic nekončí, ale naopak spíše začíná. Je to svým
způsobem živoucí organismus, který se neustále vyvíjí a roste. „Při konkrétních reálných

procesních krocích přicházejí nové poznatky
a zkušenosti. Úspěšný je ten, kdo dokáže neustále sledovat technologické trendy a smysluplně je implementovat v rámci nových poznatků z procesu,“ konstatuje Daniel Knaisl,
jednatel skupiny Geis, a dodává: „Stejně tak je
potřeba zohlednit a dobře vyhodnotit efektivitu
a přínos zaváděných technologických řešení ve
vazbě na přínos pro výkon a stabilitu celého
procesu.“

systemylogistiky@atoz.cz
Co je předpokladem
efektivní digitalizace
skladového provozu?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

INZERCE

„Zaměření
na efektivitu
i bezpečnost práce“
V oblasti efektivity a řízení manipulační
techniky a její obsluhy se ukazuje jako velmi důležité řízení nejen z pohledu efektivity, ale také bezpečnosti práce. V případě,
že má uživatel relevantní data o provozu
k dispozici, má to významný vliv na efektivitu a následně na nemalé finanční úspory
i na kvalitu práce. Důležitá je také kvalita dostupných dat, která uživateli umožní
nejen podrobnou a kvalitní analýzu, ale
také mu poskytne kvalitní podklady pro
rozhodování a nastavení nápravných opatření. Vhodné řešení je i to, které poskytuje
jednotná a srovnatelná data na různé typy
techniky.
VÍT ŠPALEK
country manager
GX Solutions
Bohemia

Nakládkové
plošiny

Pákové
plošiny

Nízkoprofilové
plošiny

Sklady
palet

Rychlé a bezpečné
vykládky různých
vozů

Vysoká efektivita
a ergonomie
komisionovacích
pracovišť

Prevence úrazů zad
při vychystávání
a paletizaci zboží

Manipulace
s paletami pouze
s obyčejným
paleťákem

+420 773 546 736
info@zdvihservis.cz

Pražská 16
102 21 Praha 10

zdvihservis.cz

hlavní sponzor přílohy:

LOGISTICKÉ PROSTORY NA MÍRU:
EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE
S DEVELOPEREM

FOTO: Colliers

Jak má probíhat spolupráce mezi průmyslovým developerem a zadavatelem v případě, kdy se staví logistická hala na míru?
Na samém začátku celého procesu je zapotřebí detailně zformulovat požadavky zadavatele na budoucí objekt. Jde mimo
jiné o přesnou definici charakteru provozu, od kterého se pak odvíjí specifikace budovy.

V

Článek připravil David Čapek

Vše je o komunikaci a empatii, říká se v současnosti často a s oblibou. Tuto okřídlenou
větu je možné vztáhnout i na spolupráci mezi
developerem a zadavatelem, tedy budoucím
nájemcem logistických prostor. Vzájemná komunikace a oboustranné pochopení potřeb je
zásadní. „Developer by měl pochopit skutečné
potřeby koncového uživatele a nesnažit se ho
‚našroubovat‘ do svých standardních řešení –
ať již se jedná například o výšky budov nebo
o jejich technické či finanční parametry. Na
druhou stranu zákazník-uživatel musí pochopit, že dobrý projekt vyžaduje kvalitní přípravu
a je časově náročný,“ poznamenává Tomáš
Novotný, head of asset management ve skupině Arete.

Definovat maximum možných požadavků zadavatele co nejdříve v celém procesu doporučuje
i Robert Sgariboldi, head of industrial agency,
CFO ve společnosti 108 Agency. Optimální je
identifikace klíčových bodů pro provoz daného
nájemce, a to přímo v zadání výběrového řízení
na nové prostory. „Následně potom nejpozději
s průběhem zúženého jednání (short listu) definovat veškeré aspekty a zahrnout nadstandardní vylepšení skladu pro potřeby daného
nájemce (ASTI – Above Standard Tenant Improvements) do procesu tendru tak, aby nedocházelo k nepříjemným překvapením ve finále
výběrového řízení či dokonce až po podpisu nájemní smlouvy,“ vysvětluje Robert Sgariboldi.

Optimalizaci řešení lze provést výhradně
v době, kdy je projekt ještě tzv. na papíře, tedy
v dnešní době spíše ve virtuálním prostředí
u projektantů. „Při vlastní stavbě je možné
realizovat již pouze dílčí úpravy a jakákoli
změna projektu je v této fázi většinou velmi
nákladná,“ dodává Tomáš Novotný.

S OHLEDEM NA MOŽNOU EXPANZI
V rámci projektu BTS je potřeba začít s vhodným
umístěním objektu na pozemku, které musí reflektovat specifické potřeby klienta, co se týče
dopravní infrastruktury, požadavků na organizaci zpevněných ploch i požadavků na budoucí

„Základem je
důkladná příprava“
Pokud je požadavek na vyšší než standardní výšku budovy, záleží na daném povolení,
pokud už je vydané, zajistí se dodatečné
povolení. Co se týče jeřábů, většina developerů tento požadavek dokáže zajistit, totéž
platí o vlečce. Pokud se jedná o brownfield
a vlečka je již v areálu historicky zavedena,
většina developerů ji zachovává. Celkově
je vždy důležitá důkladná příprava jak ze
strany nájemce, tak ze strany developera
a vzájemná komunikace technických týmů.
LUCIE
ŘEZNÍČKOVÁ
associate
v průmyslovém
oddělení
Colliers

Novinka

Lehký zakladač BT Tyro SHE100
Hbitý vozík pro nenáročné aplikace za skvělou cenu

BT Tyro SHE100 je nový model příručního zakladače,
ideální pro aplikace s lehkým stohováním. Nabízí
flexibilní horizontální přepravu a zdvihání břemen až
do 1 000 kg.

Nejvyšší
zdvih ve
své třídě
- až do
3,6 m!

Ergonomie rukojeti
Vynikající manévrovatelnost umožňuje
mikropojezd ve stísněném provozu
s ojí ve svislé poloze.

BT Tyro Stacker kombinuje vlastnosti standardního hnaného
zakladače s kompaktními rozměry příručního VZV. Díky
motorovému pohonu a vysoké manévrovatelnosti je opravdu
univerzálním řešením a přináší tak nové možnosti operativní
manipulace se snížením fyzické náročnosti i ve velmi stísněných
prostorách.
Vozík BT Tyro SHE100 je v základu vybaven li-ionovou baterií
a vestavěnou nabíječkou a uživatel v něm získává čilého
pomocníka, který se snadno, rychle a kdekoli dobíjí a má skvělou
energetickou účinnost.
SHE100 se stožárem 2 900 mm

2 USB porty
- operativní dobíjení tabletů
nebo telefonů.

Akční

Cena

94.250 Kč

Příplatek za stožár 3 600 mm: 5.410 Kč

Uvedená akční cena je bez DPH.
Doprava při objednání na eshopu ZDARMA.
Platnost do 30. 6. 2021.

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

hlavní sponzor přílohy:

expanzi jeho provozu. „Následuje definování objektu jako takového, tj. počty nákladových můstků a vjezdových vrat, rastr sloupů a světlá výška
objektu, umístění a velikost administrativní
části,“ vyjmenovává Martin Budina, projektový
ředitel společnosti Contera, a doplňuje: „V rámci
flexibility je potřeba dbát na správné proporce
objektu a jednotlivých nájemních jednotek a na
stavební připravenost případných dodatečných
vestaveb a úprav související s expanzí klienta
nebo s příchodem klienta nového.“
Jasná představa klienta ohledně požadavků a nároků na budoucí provoz je výhodou.
„Pokud se jedná o výrobu, je třeba upřesnit
požadovaný příkon elektrické energie tak, aby
mohl být developerem zajištěn ve spolupráci
s dodavatelem elektrické energie. Je nutné
přiblížit i požadovaný layout skladu/výroby
a stejně tak administrativních prostor, specifikovat počet zaměstnanců v provozu a také
administrativních pracovníků, stejně tak jako
poměr mužů a žen kvůli sociálnímu zázemí,“
konstatuje Lucie Řezníčková, associate v průmyslovém oddělení společnosti Colliers.

STANDARD VERSUS NADSTANDARD
Aktuálně dodávaný standard většiny developerů dokáže pokrýt široké spektrum logistických
poptávek, konkrétně nosnost podlahy pět tun

„Nadstandardní úpravy mnohdy
závisí na dlouhodobém nájmu“

TOMÁŠ NOVOTNÝ
head of asset
management
Arete

Míra specifičnosti projektu je přímo úměrná době nájmu, ke které je koncový uživatel schopen se zavázat. Pokud je nájem dostatečně dlouhý, může
developer realizovat i většinou nevratné stavební úpravy, jako je např. výška
a tvar budov, statická únosnost konstrukce hal, počet doků, únosnost komunikací a mostů či kapacity sítí. Nájemci respektují, že za nadstandardní
úpravy je potřeba uhradit finanční kompenzace. Proto je běžný postup, kdy
úpravy jsou „rozpouštěny“ po dobu sjednaného nájmu. Z pohledu nájemce je
zajištěn požadovaný komfort a standard. Z pohledu developera je po skončení nájmu investice většinou uhrazena. Realizace nákladných, zejména infrastrukturních investic spojených s výstavbou vyžaduje individuální přístup
a dohodu mezi developerem a nájemcem, popřípadě skupinou nájemců.

na metr čtvereční, světlá výška pod vazník
10 metrů, zesílená světelnost v prostoru příjmu/expedice zboží nebo flexibilní vestavění.
„K možným bodům, kde pozdější úpravy mohou
být komplikované a finančně nákladné, patří
pochopitelně ty, kde je potřeba měnit hlavní
infrastrukturu budovy – tedy hlavně skladovou
podlahu, nosné sloupy nebo layout střechy,“
popisuje Robert Sgariboldi. Zatímco např. doplnění světlíků nebo změna rozmístění stropních
světel pro potřeby provozu nájemce je ještě relativně schůdná a běžná činnost, tak zesílení
nosnosti podlahy, doplnění nakládacích ramp

nebo změna výšky budovy (v rámci vydaného
povolení) představují časově i finančně nákladný projekt.
„Specifickým bodem je pak dostavba mezaninů, především pro haly se světlou výškou
10 metrů a více. Řada developerů předvídavě
používá např. kolem fasád skladu prefabrikované sloupy s možností dodatečné dostavby,
a to ať už mezaninů pro manipulaci se zbožím
nebo snadné dostavby kancelářského či sociálního zázemí,“ pokračuje Robert Sgariboldi.
K tomuto kroku přistupují developeři nezřídka
i v případech, kdy si původní zadavatel stavby takové možnosti nepřeje – developer totiž
hledí na budovu v časovém horizontu 20 i více
let a myslí tedy již během stavby na případné
další nájemce, kteří mohou mít pro svůj provoz
v budoucnosti jiné využití.

EFEKTIVITA A UDRŽITELNOST
JAKO PRIORITY
Při posuzování celkové investiční náročnosti
projektu se každopádně nesmí zapomínat na
efektivní provoz nemovitosti po velmi dlouhou
dobu a s tím spojené provozní náklady. „Developer ve spolupráci s nájemcem by tedy měl
vždy řádně kalkulovat vhodnost, přínos a hlavně hospodárnost konkrétních technických
a technologických prvků. V souladu se zájmy
udržitelnosti a ‚štíhlého přístupu‘ většiny firem
by pak měla být realizována pouze efektivní
a pro provoz nezbytná řešení,“ upozorňuje
Tomáš Novotný.

systemylogistiky@atoz.cz
Jak by měl být nastaven vztah mezi developerem a nájemcem
logistických prostor
na míru?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Skladové areály, to mohou být také zeleň,
záhony nebo cykloboxy.
FOTO: CTP

Komerční prezentace

AUTOMATIZACE POMÁHÁ
PRUŽNĚ REAGOVAT NA NÁRŮST
POPTÁVKY
Jak se změnil trh v oblasti automatizace za poslední rok?
Nejen o tomto tématu, ale také o nejčastějších důvodech pro
implementaci automatizace jsme mluvili s Čeňkem Kyjovským
(ČK), (director NB – Eastern Europe Kardex) a Blankou Lejsalovou
(BL), marketingovou manažerkou společnosti Kardex.

Jak vnímáte změny v oblasti automatizace za posledních
dvanáct měsíců?
ČK: Útlum v oblasti automatizace určitě nevidím, spíše naopak. Trend
směrem k automatizaci sledujeme především u firem ze sektoru 3PL,
e-commerce a v retailu. Tam vidím výrazný růst a také velký potenciál do
budoucna. Automatizace pomáhá firmám především pružně reagovat na
nárůst poptávky v tomto sektoru a také jim umožňuje dodržování zvýšených hygienických nároků. Sledujeme například, že s měnícím se portfoliem zákazníků narůstá poptávka po trochu jiných řešeních, než tomu bylo
doposud. Zatímco firmy z oblasti automobilového průmyslu nebo strojírenství poptávaly většinou sklady nástrojů, forem a materiálu, firmy z oblasti
e-commerce a retailu mají zájem o řešení pro rychlé a bezchybné vychystávání, resp. pickování, a to zejména u malých a kusových objednávek pro
koncové zákazníky. Chtějí řešení zaměřené na rychlost, to znamená komplexní řešení včetně softwaru a systémů typu pick-to-light. Pokud mluvíme
o výrobních firmách, ty se zaměřují především na zkvalitňování a zlepšování
procesů tak, aby mohly maximálně zredukovat počty operátorů ve skladu
nebo výrobě. A v neposlední řadě, pokud mluvíme o oblasti automotive, tam
jde vývoj jednoznačně směrem k robotizaci výrobních procesů.
Které jsou nejčastější důvody pro zavedení automatizace?
ČK: Pokud mluvíme o sektoru e-commerce, potom je hlavním důvodem již
zmíněné efektivní vyskladňování malých zakázek. Pokud mluvíme o výrobních firmách, potom je to potřeba automatizace procesu naskladnění
a vyskladnění položek při napojení na AGV systémy, roboty atd. Ve všeobec-

ČENĚK KYJOVSKÝ,
director NB – Eastern Europe
Kardex

BLANKA LEJSALOVÁ,
marketingová manažerka,
Kardex

nosti je primárním důvodem pro zavedení automatizovaných skladových
systémů potřeba zvýšit efektivitu, především pokud jde o efektivitu práce
a celkovou efektivitu procesů. Důležitým faktorem je také potřeba snížení
chybovosti a v neposlední řadě zlepšení přehledu o stavu skladových
zásob. Díky lepší dohledatelnosti zboží a lepší přehlednosti je následně
možné optimalizovat celkové množství skladových zásob. Nezanedbatelným benefitem je také snížení nároků na kvalifikaci obsluhy a celkové zvýšení bezpečnosti práce.
Můžete uvést aplikace, kde automatizace přináší největší výhody nebo
znatelnou úsporu?
BL: V oblasti automatizovaných skladových systémů přinášejí maximální
úsporu všude tam, kde je potřeba rychle a bezchybně vychystávat – od
expedičních skladů a vychystávání nízko položkových zakázek až po zásobování výroby.
Jak bude s ohledem na automatizaci vypadat český trh za pět let?
BL: Trendem příštích několika let bude určitě přechod na vyšší automatizaci, tedy napojení na roboty nebo automatické naskladňování a vyskladňování položek do výroby a využití moderních technologií ve všeobecnosti.
Sklady budou plně řízeny softwarovými systémy a minimalizuje se podíl
lidské práce.
Co je důležité při výběru dodavatele automatizace?
BL: Pokud zákazník hledá dodavatele automatizovaných skladových systémů, je potřeba zamyslet se nad tím, zda je zvolený dodavatel schopen
mu i poradit, tedy nejen dodat hardware, ale také dodat návrh řešení, jak
co nejefektivněji se zvoleným systémem pracovat. Dodavatel má být schopen poradit zákazníkovi, jak má nastavit a optimalizovat procesy, aby zvolené řešení přinášelo maximální výhody. Jde o to, zda je dodavatel schopen
řešení včas dodat tak, aby komplexně fungovalo a bylo jej možné začlenit
do stávajících procesů u zákazníka. Je vhodné zvolit partnera, který systém
nejen dodá, ale dokáže poskytovat podporu, ať už mluvíme o servisní nebo
softwarové podpoře, po celou dobu jeho životnosti.

Kontaktní údaje:
e-mail: info.remstar.cz@kardex.com
Tel.: + 420 595 701 111

www.kardex-remstar.cz

SLBOOK CZ 2021
JEDINÁ PUBLIKACE
SVÉHO DRUHU!
Nové, aktuální vydání vyšlo již v prosinci 2020!
Dodavatelé pro logistiku na jednom místě.
Objednejte si i vy svůj výtisk. Sledujte také
online na www.slbook.cz

OBJEDNEJTE ZDE:
predplatne@atoz.cz
nebo na www.slbook.cz

Skladování

Evropská jednička
ve výrobě vrat
a nakládací techniky
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Vrata v novém skladu společnosti
Hopi Holding v Prostějově.
FOTO: Stanislav D. Břeň

VRATOVÁ TECHNIKA:
PROVOZNÍM ÚSPORÁM
OTEVŘENO DOKOŘÁN

●

Funkční řešení průmyslových vrat
s více než 80 lety zkušeností

●

Energeticky úsporná rychloběžná
vrata pro optimalizovaný průběh
pracovních procesů

●

Řešení nakládací techniky
pro efektivní logistiku

Dlouhodobým trendem je důraz na snižování energetické náročnosti budov a tím
i vratových otvorů. S tím úzce souvisí řízení otvírání vrat, a to jak rychlosti, tak hlavně četnosti ve vztahu k opravdové potřebě provozu budovy. A jako ve všem, i tady je
rozhodující sledování a měření. Když neměříš, neřídíš.

P

Průmyslová vrata projdou v blízké době výraznou
změnou, která se týká jak vylepšení vybavení, tak
změn pohonů. Brzy bude standardem napojení
vratových otvorů na komplexní řízení provozu objektu a nástup internetu věcí (IoT) nejen v řízení
výroby a logistiky, ale i samotné „chytré budovy“.
Jaká je situace nyní? Mnohé ﬁrmy se snaží eliminovat úniky tepla a využívat ty nejvhodnější a nejúčinnější možnosti k zabránění tepelných ztrát,
leckde však dochází k chybám, například v oblasti rychlosti otevírání a zavírání rychloběžných vrat,
což se samozřejmě projevuje v ekonomice ﬁrem.

TRH OVLIVNĚN PANDEMIÍ
Dodavatelé vrat a vratové techniky konstatují, že
rok 2020 byl jednoznačně ovlivněn pandemií.
„Mírné ochlazení trhu jsme pociťovali již koncem
roku 2019. Lockdown v druhém kvartálu roku

Článek připravil Petr Neckař

2020 celou situaci výrazně umocnil. Zejména
pozastavení automotive sektoru mělo velký význam pro naši produkci. Z velké části byl však rok
2020 zachráněn podzimní sezonou, která byla
opět navázána na rychlé oživení automobilového
průmyslu,“ říká Ondřej Štěrba, produktový manažer společnosti Spedos. Pro letošní rok očekává
obdobný zájem, jako tomu bylo v roce 2020, pokud tedy nedojde k dalším vládním restrikcím.
Například pro společnost Hörmann se začátek
roku 2021 nesl v duchu razantního navýšení
poptávek v oblasti průmyslu a již rozjíždějících
se realizací. „Bude pro nás náročné především
období od května, protože se zvýší vytíženost
a začne se prolínat velké množství rozjíždějících
se realizací vratové a nakládací techniky. Předpokládáme, že tento trend bude během roku
2021 pokračovat, a to především díky poptávkám a pomocným přípravám s projektanty,“ uvá-

Individuální servis
pro revizní práce,
údržbu a opravy

Skladování
7 00
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„Roli hrají pořizovací cena i náklady na servis“
dí Tomáš Kouřil, projektový manažer společnosti
Hörmann. Ivo Luňák, ředitel ﬁrmy Tyros Loading
Systems CZ, doplňuje: „Aktuálně je na trhu dostatek nových objektů, jak greenﬁeldů, tak i hodně
zajímavých brownﬁeldů, v tradičních industriálních
lokalitách. Je o co hrát, a to nejen v segmentu e-commerce, ale i v ostatních segmentech.“

V současnosti využíváme tři velké dodavatele rampové a vratové techniky. Pro speciální aplikace, například
pro požární rolety, máme i některé speciální dodavatele. V instalacích vždy řešíme několik aspektů, mezi které
patří cena, sjednocení vratové a rampové techniky v rámci areálu, dostupnost a cena servisu, rychlost a kvalita nápravných opatření, interní i externí reference a tak dále. Vrata nám řeší mechanické, tepelné a požární
zábrany mezi jednotlivými úseky. Můstky doznaly menší změny zaměření, už nakládáme i menší auta, takže
více používáme můstky s výsuvnými lipy.
TOMÁŠ NERUDA, technický ředitel, Hopi Holding

ČASTÁ CHYBA: ŠPATNÉ POŽADAVKY
Pro správný výběr vrat je potřeba se zaměřit na
tyto základní aspekty: požární odolnost, četnost
otevírání, umístění vrat, bezpečnost a ovládání.
Díky těmto informacím lze zjistit, jaké vlastnosti
musí vrata splňovat. „Velmi často se setkáváme
s nepřesnými požadavky, kvůli kterým se nezvolí
správný typ vrat pro danou aplikaci. Stále častěji
se objevují světelné semafory. Jejich využití velmi
zvyšuje bezpečnost okolo vrat. Zároveň omezují
i kolizi s vraty, při které dojde k jejich poškození
a následnému odstavení vrat z provozu,“ podotýká Ivo Luňák. Aktuálně zaznamenává zvýšenou
poptávku právě po semaforech, a to především
u nakládacích a vykládacích míst v kombinaci se
zakládacím klínem, který je propojen jak s řídicí
jednotkou pro vyrovnávací můstek, tak se semaforem. „Po osazení klínu pod kolo nákladního vozu
dojde k přepnutí semaforu na červenou. Nákladní automobil zůstává stát až do pokynu obsluhy
skladu, kdy je schváleno vyjmutí zakládacího klínu.
V případě, že by došlo k vyjmutí klínu během nakládky, je obsluha skladu informována světelným
a zvukovým signálem,“ zmiňuje Tomáš Kouřil.
Odborníci doporučují již ve fázi projektu danou aplikaci vratových systémů konzultovat s odborníky,
a to s cílem, aby byl vhodný typ vratového systému
vybrán hned na začátku. „Bohužel se setkáváme
s podstatnými chybami již v projektu. Jako příklad
bych uvedl třeba naprojektovaná spirálová vrata
s rychlostí otevírání 2‚5 m/s pro otvor, kde je ve

skutečnosti minimální četnost provozu. Také je potřeba říci, že při samotném výběru vrat ze strany
generálního dodavatele se častěji klade důraz na
pořizovací cenu než na samotnou kvalitu a speciﬁkaci vrat,“ konstatuje Ondřej Štěrba.

DŮRAZ NA PROVOZNÍ ÚSPORY
S budoucími nájemci řeší počet a provedení nákladových můstků i vrat také developeři. „Nájemci mají mnohdy speciﬁcké požadavky na obsluhu
a provedení těchto zařízení. Trendem posledních
let je důraz na provozní úspory a udržitelný rozvoj.
Proto se dostávají do popředí systémy, které toto
nabízejí. V případě nákladových ramp a můstků
jsou to například pneumatické těsnicí límce snižující úniky tepla po otevření vrat,“ říká František
Nešpor, design manager společnosti Contera.
Při výstavbě haly na míru je určující charakter činnosti potenciálního nájemce a jeho každodenní
provoz. Následně se společně tvoří ﬂexibilní řeše-

ní, které bude přesně odpovídat jeho potřebám.
„Pokud halu stavíme bez předem sjednaného nájemce, snažíme se držet univerzální poměr nakládacích můstků na plochu haly, zpravidla se jedná
o jeden nakládací můstek na každých 800–1000
metrů čtverečních,“ vysvětluje Tomáš Kubín, šéf
výstavby P3 pro ČR a region střední a východní
Evropy.

DIAGNOSTIKA VRAT NA DÁLKU
A kam vývoj vrat směřuje? „I nadále bude pokračovat trend inovací z pohledu automatizace, bezpečnosti a energetické efektivity. Potenciál je např.
v laserových senzorech, které by měly u vratových
systémů řešit bezpečnost osob, samotnou ochranu vrat před poškozením, a také budou zdrojem
impulzů pro automatické otevření a zavření,“ uvádí
Ondřej Štěrba. Očekávaný vývoj vidí také z pohledu služeb ve vzdálené správě servisního oddělení.
Díky ní bude probíhat on-line diagnostika vratových
a nakládacích systémů na dálku. „Například rych-

„K udržitelnosti
přispívají i předsazená
sekční vrata“
V developmentu je velkým tématem udržitelnost. Vratová technika u průmyslových hal není
výjimkou. V novějších halách proto ve standardu instalujeme předsazená sekční vrata, která
se pohybují před nakládacím můstkem a zavírají se až k tepelné izolaci pod ním, čímž kromě výrazného snížení tepelných ztrát v těchto
místech také zvyšují komfort pro zaměstnance
uvnitř.
TOMÁŠ KUBÍN
šéf výstavby
pro ČR a region
střední
a východní
Evropy
P3

Inovace u vrat směřují k vyšší bezpečnosti a efektivitě.
FOTO: Spedos
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loběžná vrata je již možné vybavit zařízením, které
dokáže informovat o chybě a na základě této informace servisní technik vyjíždí k zásahu vybaven
potřebným zařízením,“ upozorňuje Tomáš Kouřil.
Zdůrazňuje, že součástí vývoje jsou rovněž průběžná vylepšování, jejichž cílem je především snížení
energetické náročnosti. Jedná se například o vylepšení vratového křídla a následně řídicí jednotky
a pohonů. Uživatelé také stále více požadují změny
související s počty cyklů a rychlostí vrat. František

Společnosti se snaží eliminovat
úniky tepla a využívat ty
nejvhodnější a nejúčinnější
možnosti k zabránění tepelných
ztrát, leckde však dochází
k chybám, například v oblasti
rychlosti otevírání a zavírání
rychloběžných vrat, což se pak
projevuje v ekonomice firem.

Nešpor doplňuje: „S ohledem na rostoucí ceny
energií a větší důraz na ochranu životního prostředí vidím budoucnost v dalším rozvoji technologie
umožňující snížit provozní náklady.“

„Ztráty eliminují vzduchové clony“
Nad vraty běžně instalujeme vratové vzduchové clony, které eliminují tepelné
ztráty v zimě, rovněž tak průnik teplého vzduchu z venkovního prostoru dovnitř
v letních měsících. Při návrhu vzduchových clon zohledňujeme rychlost otevření a zavření rychloběžných vrat, tento faktor má vliv na jejich dimenzování.
V hlavním vstupu do Tesca, jakožto nejfrekventovanějšího vstupu do objektu,
jsou tyto vzduchové clony navíc zdvojené k ještě větší eliminaci tepelných ztrát
v zimních měsících.

SLEDOVÁNÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ
Vývoj vratové techniky směřuje nejen k vyšší úspoře energií, jak bylo zmíněno, ale i k větší bezpečnosti práce a k jednoduchosti ovládání. Současně
s těmito trendy porostou nároky investorů na sledování efektivity jimi vynaložených pořizovacích
prostředků. „Půjde nejenom o samotnou pořizovací cenu produktu, ale o sledování celkových nákladů během celého životního cyklu,“ upozorňuje
Ivo Luňák. Z tohoto důvodu bude monitorování,
reportování a vůbec celková evidence těchto zařízení klíčovým prvkem pro rozhodování o nákupu
či opravě.

systemylogistiky@atoz.cz
Jste přesvědčeni,
že vám vraty
neuniká víc peněz,
než je nutné?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

TOMÁŠ JETMAR, mechanical and refrigeration manager, Tesco Stores

INZERCE

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ VRATOVÝCH
A NAKLÁDACÍCH OTVORŮ

www.loading-systems.cz

Dění v klubu…

P

Od posledního vydání Systémů Logistiky se uskutečnila dvě zajímavá virtuální setkání
Klubu logistických manažerů s celkovou účastí přes 40 členů. První jednání 18. února
se věnovalo tématu automotive, druhé 31. března se zaměřilo na e-commerce.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Převážná část únorového setkání KLM byla koncipována jako přednáška. Vystoupil Petr Novák, člen
představenstva Sdružení automobilového průmyslu a současně director of corporate planning společnosti Jtekt. Přítomné seznámil s aktuální situací
v automobilovém průmyslu a možnými výhledy do
budoucna.
Na úvod zaznělo několik čísel: Produkce automobilového průmyslu v Česku tvoří přibližně 10 % HDP,
26 % průmyslové výroby a 23 % exportu. V roce
2019 se v zemi vyrobilo 1‚5 milionu vozidel, v loňském roce došlo vlivem pandemie k poklesu na
1‚2 milionu kusů (1 152 901 osobních automobilů, 26 447 přívěsů a návěsů, 5070 autobusů,
1180 nákladních vozů a 553 motocyklů).

PROPAD VÝROBY I PRODEJŮ.
A RESTART
Petr Novák připomněl, že vlivem covidu jen automobilky zaznamenaly
pokles tržeb ve výši 105 miliard
korun a z výrobních linek nesjelo
275 000 očekávaných vozů. Podle celosvětových srovnání výroba
v Česku propadla o pětinu, celá
Evropa pak o čtvrtinu, Severní
a Jižní Amerika dokonce o 30 %.
„Nejlépe“ se s pandemií popasovala Asie, která za loňský rok hlásila
pokles 10–15 %. Podle výhledů pro
letošní rok nejvíce poroste Asie – až
o 30 %, v Evropě a Americe se pro
letošek počítá s 10% vzestupem.
Přednášející následně informoval o problémech a hrozbách, které ovlivňují výrobu

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ

námořních i leteckých přeprav; covid-19 a nejistota dalšího vývoje; transformace odvětví spojená
s adaptací na digitální technologie, elektromobilitu
a trendy související s robotizací a AI.

SINGLE SOURCING Z ASIE KONČÍ
Z nedávné ankety sdružení vyplývá, že členové
oceňují českou vládu za přijetí programu Antivirus
a stále volají po trvalém mechanismu podpory zaměstnanosti na způsob německého kurzarbeitu.
Jako největší problém pro letošní rok vidí nejistotu
v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Podle Petra Nováka automobilky pod vlivem problémů s dodávkami přehodnocují své dodavatelské řetězce
a hledají dodavatele zejména na evropském
kontinentu a otevírají se tak více možnosti
lokalizace výroby v Evropě, případně dual
sourcingu s minimálně jedním dodavatelem z Evropy. „Single sourcing z Asie
v mnoha případech končí,“ říká člen
představenstva AutoSAPu.

AUTOMOTIVE
NA ROZCESTÍ
A NEZADRŽITELNÁ
E-COMMERCE

Z březnového setkání KLM o elektronickém obchodu
FOTO: SL

a obchod. Mnohé z nich už byly široce diskutovány
na předchozích fórech KLM, proto jen telegraficky:
brexit a dopady na nákladní dopravu; volný pohyb
zboží a osob v EU v návaznosti na protipandemická
opatření; nedostatek polovodičových součástek,
které nedovolují odeslání automobilů zákazníkům;
komplikovaná doprava z Asie charakterizovaná nedostatkem kontejnerů a astronomickými cenami

18/02/2021
31/03/2021

Následně se do debaty zapojili
také členové KLM – hovořilo se
o dopadech rozvoje elektromobility, evropském green dealu, zájmu velkých automobilek o náš
region, zamýšleném odbytu vozů
či lokalizaci výrob. Řeč přišla i na
investice do logistiky. V tomto
směru Petr Novák uvedl, že firmy z
autoprůmyslu musí řešit cash flow,
a proto přehodnocují své investiční
plány a zaměřují se na projekty s
kratší finanční návratností. Výjimkou
není, že před krizí přijatelná návratnost
do logistického řešení ve výši dvou let se
nyní „scvrkla“ na šest měsíců.
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V únoru se debatovalo
o automobilovém průmyslu.
FOTO: SL

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Kam směřuje
e-commerce?

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

TEMPO RŮSTU, KTERÉ BERE DECH
Setkání KLM poslední březnový den se neslo na
vlně e-commerce. E-commerce je v centru pozornosti už několik let, ale pandemie tento segment zásadně akcelerovala. Účastníci debatovali
o tom, jak přesun k elektronickému nakupování
ovlivňuje logistiku, jak se promítá do nákladů, jak
ovlivňuje dopravu či životní prostředí. Předmětem
debaty bylo také to, jak inovuje oblast doručení na
poslední míli a zda je na trhu dostatek spolehlivých přepravců. Diskuse byla rámována spekulacemi o tom, nakolik e-commerci vydrží dech i po
odeznění pandemie. Pravdou je, že zatímco tržby
v maloobchodě vloni klesly o 0‚6 %, příjmy za zboží

prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby vzrostly o 28‚2 %. Podle Asociace pro
elektronickou komerci tržby e-shopů vloni vzrostly
na 196 miliard korun ze 155 miliard v roce 2019.
Vzmach e-shopů povede pravděpodobně k většímu zapojení automatizace. Podle některých účastníků debaty totiž, až na výjimky velkých hráčů,
mnoho elektronických obchodů ve svých skladech
a fullfilmentových centrech sází spíše na lidskou
práci. Další z diskutovaných trendů se týkal nedostatku nemovitostí v blízkosti velkých měst, kde
by sklady e-shopů mohly působit. Současný růst
e-commerce žene vzhůru ceny nájmů nejenom
v těch nejatraktivnějších lokalitách.

Diskutovala se také problematika poslední míle,
a to jak z hlediska ekonomičnosti, tak i pohodlí
pro příjemce, optimalizace či udržitelnosti. Fenoménem se staly výdejní místa a boxy, které dále posilují. Bez zajímavosti nelze nechat ani skutečnost,
že zákazníci si již „zvykli“ na platbu za dopravu
a v mnoha případech také za uložení ve výdejnách.
Předmětem debaty se rovněž stala logistika potravin a B2C rozvozy, tedy sféra, jejíž rozvoj rovněž
umocnila pandemie.

Připojte se k příští debatě!
INZERCE

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO SPRÁVNÁ
BYZNYSOVÁ ROZHODNUTÍ
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15
VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA VÝHODNOU CENU!

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290
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KDY VSTOUPÍ ŽELEZNICE
DO 21. STOLETÍ?

Výhody přepravy zboží po železnici
jsou poměrně dobře známy. Mluví se
zcela oprávněně zejména o přínosech
pro životní prostředí. Z pohledu
ekonomických benefitů pak situace není
tak jednoznačná. Chybí také dostatečná
kapacita, rychlost a flexibilita. Co brání
vstoupit železnici do 21. století?

Článek připravil David Čapek
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Pokud železnici srovnáme s ostatními
přepravními módy, generuje nejmenší uhlíkovou
stopu na jednotku přepraveného nákladu. Pro
firmy, které se zavázaly přispět k redukci oxidu
uhličitého, je právě přesun pravidelných toků
na železnici vhodným nástrojem.

CMY

K
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Amber Beverage Group investuje 15,5 milionu eur do automatizovaného skladu,
který funguje bez lidí. Více na www.systemylogistiky.cz.

D

Další rozvoj železniční dopravy naráží na řadu překážek, jejichž řešení není v řadě případů triviální.
Je tomu tak i navzdory skutečnosti, že v českých
zemích má dráha bohatou historickou tradici datující se už z dob habsburské monarchie v 19. století. Paradoxně právě tato „slavná historie“ může být
jednou z bariér moderního rozvoje. Jako by duch
tuzemských drah stále setrvával převážně v předminulém století a nedokázal rezolutně vkročit do
21. věku se všemi jeho výzvami i příležitostmi.
A nutno poznamenat, že ani v dalších evropských
zemích nejsou předpoklady pro efektivní nákladní
dopravu po železnici vždy optimální.
„Železnice je ideální pro velkoobjemové pravidelné přepravy a dopravu nadrozměrných nákladů,“
vysvětluje Martin Hrbek, obchodní ředitel divize
Air & Sea ve společnosti Gefco Česká republika.
Zároveň jedním dechem dodává, že při plánování
přepravy je třeba vždy ověřit průjezdnost a v návaznosti na to designovat trasu.

Po sametové revoluci roku 1989 došlo v tuzemsku
k poklesu obliby železnice a odlivu části přeprav
na silnici. V dnešní době, zejména díky důrazu
na ekologii a současně nedostačujícím silničním
kapacitám, zažívá železniční přeprava renesanci.
„Zboží se na koleje vrací a obnovovány jsou i některé pozapomenuté podnikové vlečky. V porovnání
s ostatními způsoby dopravy generuje železniční
přeprava nejmenší uhlíkovou stopu a pro ﬁrmy, které se zavázaly svými aktivitami přispět ke snižování
CO2, je právě přesun pravidelných toků na železnici
vhodným nástrojem,“ konstatuje Martin Hrbek.

KE ZMĚNĚ DOJDE POSTUPNĚ
Při zvažování nákladních přeprav po železnici
v rámci Evropy je třeba si uvědomit, že jen málo
ﬁrem má funkční železniční přípojku. „Do nákladů
na přepravu se tak promítají ještě úseky kamionem
po silnici, a to hned čtyři, kvůli přistavení prázdných
kamionů na místo nakládky a k cílovému železnič-

nímu terminálu. Mluvíme tedy téměř vždy o přepravě v kombinaci železnice a silnice – ta dává smysl
při vzdálenostech od 400 až 500 kilometrů, i co se
uhlíkové stopy týče. Přibližně 80 % veškerého zboží
se však po Evropě distribuuje na vzdálenosti
menší než 400 kilometrů,“ upozorňuje
Jan Polter, obchodní ředitel společnosti Dachser Czech Republic.
Vzhledem k rostoucímu celospolečenskému tlaku na přechod
k udržitelnějším formám přeprav, tedy i na železnici, se
dají na tomto poli v Evropě
očekávat změny. Podle Jana
Poltera k nim však rozhodně
nedojde v krátkém časovém
horizontu, ale mnohem spíše
v řádu desítek let.

paliva, ale i paletové zásilky z výrobních podniků
zákazníků nebo zásilky kvaliﬁkované jako ADR (minerální oleje, plyny a další chemikálie).

CHYBÍ INFRASTRUKTURA

„ANI ŽELEZNICI SE NEVYHNUL
FENOMÉN DNEŠKA –
NEDOSTATEK VOLNÝCH
KONTEJNERŮ.“

Odlišná je situace v případě dálkových tras. „Tam pozorujeme zvýšený
zájem o přepravy, především do Asie, a železniční trasy jsou k tomu uzpůsobené už teď,“
poznamenává Jan Polter. Například pro spojení
s hospodářsky vyspělými částmi Číny využívá ﬁrma Dachser dva železniční koridory – jižní, tzv.
Novou hedvábnou stezku, a severní, známý také
jako Transsibiřská magistrála. „Je to alternativa,
která se vyplatí u takových zásilek, kde by námořní
služba byla příliš pomalá a letecká přeprava příliš
nákladná,“ doplňuje Jan Polter.
Společnost Gefco po železnici přepravuje velké
objemy zboží např. do/z regionu Ruska a rovněž
jihovýchodní Asie. „Často je zde vlak využíván
v kombinaci se silniční dopravou na první, resp.
poslední míli do a z podniků, které nedisponují
vlastní vlečkou,“ popisuje Martin Hrbek. Železniční dopravu využívá Gefco i v tocích hotových vozů.
Zhruba polovina aut vyrobených v automobilce
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně putuje do cílových destinací právě po železnici.
Kromě aut dopravuje Gefco po železnici i produkty pro metalurgii, stavební průmysl, dále pak tuhá

Jaké jsou tedy hlavní, dosud nevyřešené problémy? „V současné
době železniční doprava naráží
na kapacitní limity, jako jsou
úzká hrdla či omezená kapacita překladišť. Překážkou
dalšího rozvoje je i stáří železničních tratí,“ vyjmenovává
Martin Hrbek. A ani železnici
se nevyhnul fenomén dneška,
kterým je nedostatek volných
kontejnerů.

„Základním problémem pro masivní
rozvoj tohoto druhu přepravy je nedostatečnost železniční sítě a především železničních
terminálů, na kterých se zboží z kamionů na vlaky
překládá,“ potvrzuje Jan Polter. Není to podle něj
otázka nedostatečné motivace dopravců a logistických ﬁrem, ale spíše chybějící infrastruktury,
a to napříč Evropou. Konkrétně v případě České
republiky pak situaci ještě zhoršuje přetížení páteřní trasy mezi Prahou a Ostravou.

systemylogistiky@atoz.cz
Využíváte
pro přepravu svého
zboží železnici?
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Informační technologie

SYSTÉMOVÉ INTEGRACI POMÁHAJÍ
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
Nejen specializované systémy a aplikace, například pro skladové hospodářství
nebo řízení přeprav, mají v logistice zásadní význam. Podstatná je v rámci firmy
také integrace jednotlivých informačních systémů do promyšleného a efektivně fungujícího celku.

J

Je nasnadě, že jeden systém nemůže řídit vše. Proto je zapotřebí vzájemně integrovat více systémů.
„Systémy se vyvíjejí, přibývají nové a staré zanikají,
je tedy třeba zajistit udržitelný rozvoj systému jako
celku. Základem je správně navržená infrastruktura zaměřená na konkrétní procesy,“ konstatuje Radomír Bača, obchodní manažer společnosti Oltis
Group. V dnešní době roste množství informačních
systémů, a tak se zvyšuje i význam systémové integrace. Jednotlivé systémy mají navržena rozhraní
a pro využití jejich plného potenciálu je nutné spojení s dalšími subsystémy.

„Pilotní projekt na využití
umělé inteligence“

JAN KODADA
ředitel obchodu
a marketingu
Gebrüder Weiss ČR

V České republice letos v pilotní fázi implementujeme modul TMS s umělou
inteligencí, který našim dispečerům usnadní práci a v důsledku jim přinese
více času na rozhodovací a kontrolní činnosti. Umělá inteligence validuje adresy příjemců zásilek a na základě existujících dat o požadavcích na doručení
a geografických podmínkách navrhne optimální rozvozové trasy při zachování
omezujících faktorů, jako jsou velikosti a nosnosti vozidel, termínovaná doručení, doručení se zvláštním vybavením apod. Dispečer se potom rozhoduje,
zda návrh upraví nebo potvrdí tak, jak jej algoritmus navrhnul.

Článek připravil David Čapek

Úměrně tomu, jak roste tlak na jednotlivé segmenty logistického řetězce, se mění i jejich systémová
podpora. „Jednotlivá IT řešení se více specializují
a následně se integrují do ucelených systémů, které pokrývají komplexně speciﬁcké potřeby ﬁrmy,“
vysvětluje dále Radomír Bača.

VYUŽITÍ DATOVÝCH STANDARDŮ
A AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE
Integrace informačních systémů má napříč odvětvími řadu společných rysů, ale třeba právě v rámci logistiky a dodavatelských řetězců se vyznačuje i některými speciﬁky. „Systémová integrace
v logistice musí zabezpečit především to, aby tok
informací v logistickém řetězci probíhal po i proti
směru materiálového toku, data byla předávána
synchronně s pohybem zboží a způsobem, kterému
by rozuměly informační systémy všech článků řetězce, a kvalita a aktuálnost těchto dat umožňovaly vytvářet plnohodnotný digitální obraz skutečnosti,“ popisuje Josef Černý, senior WMS konzultant
ve společnosti ICZ. Kromě jiného to předpokládá
co nejširší využití datových standardů a technologií
automatické identiﬁkace včetně přímého získávání informací z průběhu materiálového toku.
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Větší míra digitalizace se neobejde bez řešení zdrojů energie.
Její spotřeba na straně datových center nebo provozu
celkové sítě soustavně roste. S digitalizací, což mimo jiné
znamená i větší propojenost a integraci systémů, proto
poroste tlak na využívání obnovitelných zdrojů energie.

systemylogistiky@atoz.cz
Jakými zásadami
se vaše firma
řídí při integraci
informačních
systémů?
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„Z našich zkušeností vyplývá, že systémová integrace v logistice je speciﬁcká tím, že nestačí vyřešit
implementovanou oblast a do celku přidat vylepšení, ale k dosažení zrychlení expedice, omezení
chyb, snížení pracnosti apod. je zapotřebí vyřešit
změny a dopady i na neimplementovaných úsecích,“ upozorňuje Pavel Motan, obchodní ředitel
a jednatel ve skupině K2. Pokud se nepřenastaví
systém jako celek, je dosažené zlepšení jen dílčí,
tj. nevytěží se maximum možného.

PODPORA DYNAMICKÉHO RŮSTU
Logistika je rychle rostoucí a měnící se odvětví,
a logistické systémy tudíž musí podporovat dynamický růst. „Výhodu mají rozšířená modulární řešení, která mají připravenu řadu variant procesů
a která je možné měnit a rozšiřovat pomocí přídavných modulů a formou parametrizace, nikoli programování,“ poznamenává Luboš Doležal, vedoucí
obchodního oddělení společnosti Kodys.
Pro rychlý a hladký průběh celého logistického
procesu hraje klíčovou roli včasné a korektní zpracování dat i efektivní výměna informací mezi zákazníkem a jeho logistickým partnerem. Jednou
z klíčových výzev je tak implementace spolehlivého
řešení vzájemné výměny dat. „Zaváděné technologické novinky musí mít svá procesní i ekonomická
opodstatnění a přínosy,“ podotýká Daniel Knaisl,
jednatel skupiny Geis, a poukazuje i na prakticky
trvalou výzvu spočívající v zajištění kybernetické
bezpečnosti.
„Samostatnou a nejen pro naši ﬁrmu důležitou
otázkou je ochrana systémů před napadením včetně aspektu ochrany obchodních i osobních údajů
proti zneužití,“ potvrzuje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Gebrüder Weiss
ČR. Největší výzvou je podle něj integrace jednotlivých systémů a jejich databází. „Je nezbytné zajistit,
aby stávající systémy dokázaly navzájem komunikovat, přestože v době svého vzniku nebyly v mnoha
případech takto koncipovány,“ dodává Jan Kodada.

DIGITALIZACE JAKO PRVNÍ KROK
V rámci systémové integrace v logistice se uplatňují současné technologické trendy, jako je digitalizace a automatizace, internet věcí (IoT), cloud
computing nebo umělá inteligence (AI). Z pohledu
skladového hospodářství je důležité nejprve sklad
digitalizovat a alespoň do určité míry automatizovat. „Digitalizace je prvním krokem k dalším pokročilým technologiím či aktuálním trendům,“ zdůrazňuje Miroslav Králík, delivery manager Lokia WMS
ve společnosti Grit. Díky nasazení systému pro

„Přechod na robotickou
automatizaci procesů“
Systémovou integraci řešíme hlavně s našimi
zákazníky, kdy je cílem optimalizace nákladu
a stabilita systémů. Jde tedy především o horizontální integraci v oblasti procesů. V našem
oboru ještě nezřídka přetrvává ruční práce
s přepisováním dat z papíru. Zde mají digitalizace a vytěžování hlavní přínos. Aktuálně
vybíráme procesy, které jsou k tomu vhodné,
a postupně je digitalizujeme. V oblasti automatizace máme dobré zkušenosti s robotickou
automatizací procesů (RPA). Postupně ji nasazujeme na více procesů, a to jak pod dohledem
člověka, tak i na plně automatické zpracování
právě za pomoci RPA.
ALEŠ ČERNÍK
ředitel IT
C.S.Cargo

řízení skladu (WMS), který může být provozován
i v cloudu, mohou ﬁrmy ze svého skladu zcela odstranit papírové dokumenty, eliminovat chyby, sníží
se zákaznické reklamace či problémy s objednávkami. Data mají pohromadě v systému a mohou je
v případě potřeby sdílet s ostatními systémy.
„Automatizace významně přispívá ke kvalitě a aktuálnosti dat, protože jejich získání přestává být
závislé na člověku a jeho někdy nepřesné interpretaci reality,“ sděluje Josef Černý. Aplikace umístěné v cloudu zase umožňují poskytnout všem jejich
uživatelům stejný pohled na aktuální stav logistického řetězce bez ohledu na místo řetězce, ve kterém se právě nacházejí, a koncové zařízení, které
mají k dispozici (počítač, tablet, telefon).
Prostředky automatizace se stále častěji rozšiřují
i v souvislosti se zvyšujícími se náklady na pracovníky, problémy s jejich (ne)dostatečným množstvím
a také vlivem tlaku na snižování celkových nákladů
na provoz skladu. „V případě mobilních metod se
může jednat o hlasové vychystávání, které v řadě
případů dokáže zajistit podobnou efektivitu jako
plně automatizovaná řešení při vynaložení zlomku
pořizovacích nákladů. Flexibilita takového řešení je
též podstatně vyšší, nicméně nehodí se pro všechny skladové provozy. Z pohledu stacionárních řešení se stále častěji používají dopravníkové systémy,
třídicí trati a robotizace,“ vyjmenovává Luboš Doležal. Obecně se dá říct, že se rozšiřuje princip, kdy
skladník necestuje za zbožím, ale zboží cestuje za
skladníkem. To vyžaduje ﬁxní prvky pro automatickou identiﬁkaci, jako jsou automatické aplikátory
etiket nebo kamerové čtecí brány.
Zavádění skladové automatizace, ať již dopravníků nebo manipulační techniky či zakladačových
systémů, může znamenat výrazný posun. Předpokladem ovšem je, aby se celkové pojetí neredukovalo na výměnu jednoho prvku v rámci celku.
„Výsledná efektivita přínosu inovace je závislá na
snaze a schopnosti reálných procesů tuto inovaci
maximálně vytěžit a na detailech v řešení, které
způsobují výsledný rozdíl,“ uzavírá Pavel Motan.
INZERCE
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SKLADY
V OHNISKU ZÁJMU
OD PODLAHY
PO STŘECHU
Při návrhu, výstavbě a následném provozu logistických hal je
zapotřebí věnovat náležitou pozornost i střechám a podlahám.
O nezbytnosti jejich soustavné údržby, resp. pravidelné kontroly
patrně nikdo nepochybuje. Jak často a podle jakých pravidel by
ale měla probíhat?

K

Kvalitně provedená podlaha a střecha jsou základními prvky průmyslových a logistických hal,
které zajistí bezproblémový provoz uživatele haly.
Stejně, jako se vyvíjejí technologie související
s provozem v halách, zvyšují se i požadavky na
střechy a podlahy.

ZÁKLADEM JE NOSNÁ KONSTRUKCE

„Konstrukce střechy je jednou ze zásadních
komponent jakékoliv průmyslové haly, a proto je
nutno této části věnovat maximální pozornost,“
doporučuje Petr Smejkal, projektový manažer ve
společnosti Demaco. Podobně jako fasáda musí
mít i střecha dostatečnou vrstvu tepelné izolace.

„Spolehlivý odvod dešťové vody
a další doporučení“

LUBOMÍR KLVAŇA
technický ředitel
Rilancio

Střecha haly by měla spolehlivě odvádět vodu s minimalizací vzniku kaluží,
pakliže se nejedná o střechu přitíženou například vegetačním souvrstvím. Při
výběru povrchu střechy je rovněž nutné počítat s prosvětlením interiéru přirozeným světlem – například bodovými či pásovými světlíky – a s umístěním technologií jako vzduchotechnika nebo dieselagregát. Zapomenout by se nemělo na
instalaci záchytného systému proti pádu osob. V neposlední řadě se doporučuje
vhodný a bezpečný přístup na střechu kvůli servisu technologií a kontrole, údržbě a opravám střešního pláště, respektive hydroizolačního systému.

Článek připravil David Čapek

„Pokud se jedná o střešní prvky, je standardem dostatečná míra prosvětlení díky střešním světlíkům,
jejichž rozměry jsou větší v expedičních zónách
u vrat,“ vysvětluje Matěj Indra, senior associate
v oddělení průmyslových pronájmů ve společnosti 108 Agency. Nosná konstrukce střechy by pak
měla být dimenzována i na případnou instalaci
fotovoltaických panelů, které jsou v dnešní době
aktuálním tématem.
„Rozhodnutí o možném umístění solárních panelů má vliv jak na statiku, tak na následnou údržbu střechy, a je proto nutné velmi pečlivě zvážit
způsob jejich osazení,“ podotýká Tomáš Novotný,
head of asset management ve skupině Arete. Dále
by konstrukce měla unést i dodatečnou zátěž v podobě potenciálních instalací nájemce, což se týká
primárně výrobních společností.

JAK NA ÚDRŽBU STŘECH
„Pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz
je právě pravidelná údržba klíčová. Jedná se především o periodický úklid a čištění střechy včetně
systému odvodnění, ale také o vhodný výběr materiálů a důkladnou kontrolu kvality prací při realizaci
projektu,“ konstatuje Tomáš Kubín, šéf výstavby
společnosti P3 pro region střední a východní Evropy. Pro usnadnění údržby mají být střechy dobře
přístupné, vyplatí se vytvářet pochozí pásy a dbát
na jejich pravidelné čištění. Plochá střecha vyžadu-
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Ploché střechy skladů jsou ideální pro
umístění fotovoltaických panelů. Vždy je však
třeba dopředu zvažovat technické parametry
jako únosnost či způsob kotvení, přístup pro
údržbu a kontrolu střech a v neposlední řadě
také odběrové možnosti nájemců skladu.

FOTO: 108 Agency

je pravidelné provádění kontrol, jež vycházejí z doporučení ČSN 73 1901. Jde zejména o kontrolu
neporušeného povrchu hydroizolační vrstvy a její
vodotěsnící funkce, kontrolu nátěrů, tmelení, klempířských prvků a nadstřešních konstrukcí (jednou
ročně) a dále kontrolu oplechování, střešních oken
a světlíků, odstranění nečistot navátých větrem,
kontrolu ukotvení hromosvodu nebo průchodnost
dešťových vpustí (jednou měsíčně). V zimním období se pak v případě větší vrstvy sněhu musí zajistit její odstranění.
„Stav hydroizolačního systému ploché střechy
jako celku a jeho vliv na délku životnosti samozřejmě zásadně ovlivňuje realizace střešního
pláště, volba aplikovaných materiálů a kvalita
zhotovení odbornou ﬁrmou,“ zdůrazňuje Lubomír
Klvaňa, technický ředitel společnosti Rilancio.
Pravidelnými odbornými kontrolami a údržbou
lze podstatně přispět k dobré funkčnosti a spolehlivosti střešního pláště jako celku, zejména
pak hydroizolačního systému. Předejde se tak
nejen vzniku, ale také zanedbání možných vad
a defektů, které se v průběhu životnosti mohou
na střešním plášti vyskytnout.

PŘEDPOKLADY PRO KVALITNÍ PODLAHY
Podlaha patří společně se střechou k nejdůležitějším prvkům každé průmyslové haly. Mezi klíčové vlastnosti podlah patří rovinatost, plošná
únosnost a bodová únosnost. „Hlavními směry
jsou bezespárá nebo spárová podlaha a každá
alternativa má své příznivce i odpůrce. Rozdíl je
v reakci podlahy na dilatace budovy, kdy bezespárá se projevuje mikrotrhlinami, které však nemají

„Pravidelné kontroly
střech i přehled
o zatížení podlah“
Správci objektů ve společnosti Škoda Auto
provádějí kontrolu stavu střešního pláště
pravidelně v jarním a podzimním období (případná potřeba vyčištění od spadu nalétaného
listí apod.). Oddělení plánování staveb a infrastruktury centrálně provádí diagnostiku
střech prostřednictvím dronů, které dokumentují stav pomocí fotografií s vysokým
rozlišením a současně pomocí termokamer.
Tím má firma zjištěna místa, kde může dojít
k zatékání. Současně se na střechách podle
předpisů provádí kontrola hromosvodů. Správce objektu má přehled i o provozu techniky
a zatížení podlah v jednotlivých částech provozu. Následně, v případě potřeby, zajišťuje
opravy malých poškození nebo dochází k větším opravám, které jsou vždy prováděny se
změnami výrobního programu. Kvalita podlah
zpravidla vydrží po dobu modelového cyklu.
Zdroj: Škoda Auto

vliv na funkci podlahy. Tato spíše estetická vada
se u prořezávané podlahy nevyskytuje,“ podotýká
Tomáš Novotný.
Na trhu se v poslední době uplatňuje standard
únosnosti podlahy pět tun na každý metr čtvereční
a standard rovinatosti šest milimetrů pro vzdále-

FOTO: Arete

nost měřicích bodů dva metry. „Důležitými kritériem je také bodová únosnost a průřez dilatačních,
respektive smršťovacích spár,“ poznamenává Petr
Smejkal. Klíčovým faktorem kvalitní podlahy je
podle něj příprava podloží pod podlahou a vhodný
technologický postup při realizaci podlahy.
Jelikož kvalitní podlaha je pro provoz ve skladu či
výrobě klíčová, věnují průmysloví developeři jejímu
návrhu i realizaci velkou pozornost, a to už od zahájení stavby. Tomáš Kubín upřesňuje: „Správné
provedení zemních prací a souvrství pod podlahovou deskou spoluvytváří podmínky pro bezproblémové a dlouhodobé užívání podlahy jako takové.“
Je třeba vzít v potaz mimo jiné vhodné podmínky
týkající se fungování skladové techniky. „Pro provoz
vysokozdvižné techniky jsou ideální podlahy s velkými dilatačními celky, tedy s minimem dilatačních
spár. Se zvyšující se čistou výškou skladů, a tedy
i vyšším zakládáním do regálů, musí být kladen
zvýšený důraz na rovinatost podlah kvůli stabilitě
zakládací techniky,“ popisuje Matěj Indra. Pokud je
podlaha v průmyslové hale dobře provedena, je téměř bezúdržbová. Měl by však probíhat pravidelný
úklid, údržba a výplň dilatačních spár a v případě
výskytu praskliny pak následovat okamžitá oprava
pro zamezení šíření poškození podlahy.
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Případová studie č. 238

AUTONOMNÍ VOZÍK
PRACUJE MEZI BĚŽNOU
TECHNIKOU A LIDMI
Sklady a výrobní prostory Foxconnu v Pardubicích a Kutné Hoře brázdí více než 100 vozíků
Jungheinrich nejrůznějších typů a konfigurací. Mezi nimi v pardubickém provozu i první plně
automatický vozík typu ERC 215a instalovaný v České republice. Management společnosti
Foxconn CZ neustále usiluje o zvyšování produktivity práce napříč všemi odděleními, proto se
pořízením tohoto vozíku rozhodl zautomatizovat vybrané logistické operace v oddělení expedice hotových výrobků.

N

Článek připravil Petr Neckař

Nadnárodní korporace Foxconn se sídlem na Tchaj-wanu funguje od roku 1974 a v Česku má hned
dva výrobní závody. V celosvětovém měřítku patří
k největším výrobcům elektroniky a počítačových
součástek, které dodává dalším výrobcům elektroniky. K jejich největším odběratelům patří Apple,
Intel, Sony, Nintendo, Hewlett-Packard, Dell,
Motorola Cisco či Microsoft. „V České republice
se dlouhodobě řadíme ke třem nejvýznamnějším
exportérům a patříme mezi nejlépe hodnocené
zaměstnavatele v regionu,“ předesílá program
manager společnosti Foxconn CZ Miroslav Pospíšil. Dodává, že ﬁrma ve svém pardubickém provozu
začala využívat automatizovanou manipulaci. Pilotním projektem se v tomto směru stalo nasazení
plně automatického vysokozdvižného vozíku AGV,
který jezdí v oddělení expedice hotových výrobků.

vali jsme jej jako stand-alone řešení. Vozík tedy
není nijak napojen na interní systémy zákazníka
a o transportní logiku se stará AGV řídicí systém
navázaný na signály z čidel umístěných na jednotlivých místech,“ prozradil Pawel Byczkowski,
projektový manažer ve společnosti Jungheinrich.
Celý projekt od prvních návrhů po předání AGV
vozíku zabral 14 měsíců, z čehož samotná imple-

IMPLEMENTACE BĚHEM MĚSÍCE
Navzdory běžným očekáváním automatizace
nemusí vždy znamenat nasazení komplexního
systému. I v rámci automatizace je totiž možné
postupovat pomalu, po jednotlivých krocích. „Ve
společnosti Foxconn jsme instalovali automatický
AGV vozík ERC 215a. Co je podstatné, instalo-

mentace na místě byla zhruba měsíc. Během
něj vozík technici oživili, nastavili navigaci transportní trasy a uvedli do provozu externí periferie.
Následné ladění detailů za provozu probíhalo
ještě tři měsíce. Vozík je naváděn pomocí laserového skeneru a odrazek umístěných na různých
místech haly. Navigace bezpilotního přepravního
systému Jungheinrich nevyžadovala žádné úpravy
podlahy. Navigace probíhá prostřednictvím navi-

„Základem bezpilotního systému
je sériový vozík“
Aktuálně flotila našich vozíků ve společnosti Foxconn zahrnuje 19 čelních vozíků EFG/TFG, 25 retraků ETV a 60 ručně vedených nízko- a vysokozdvižných vozíků. Dále automatický vozík AGV vozík ERC 215a, který představuje bezpilotní
přepravní systém, jehož základem je sériový vysokozdvižný vozík. Díky správné
konfiguraci dokáže jet vozík rychlostí až šest kilometrů za hodinu. Břemeno
zvedne do výšky 4‚4 metru, a to s nosností až 1‚7 tuny.
MARTIN KOUDELKA, vedoucí marketingového oddělení, Jungheinrich (ČR)

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ INOVACE V LOGISTICE:
GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU:

PARTNEŘI PROJEKTU:

Staňte se i vy partnerem unikátního projektu zaměřeného na podporu inovací v logistice!
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Soustavně budovaná databáze logistických inovací a případových studií na jedné adrese.
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Autonomní technika zvyšuje produktivitu skladování.
FOTO: Jungheinrich (ČR)
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gačního systému založeného na zmíněné laserové technice. Na základě maximální přesnosti lze
vozík i břemena polohovat na určených stanicích
doslova na milimetry.

LITHIUM-IONTOVÁ TECHNOLOGIE
SE OSVĚDČILA
Regionální vedoucí prodeje Jungheinrich Zdeněk
Bárta má se společností Foxconn dlouholeté zkušenosti. „Do roku 2008 byl Foxconn v první řadě
zákazníkem konkurence. Ta v české pobočce společnosti provozovala asi 80 vozíků. Těch našich
žlutých tam přitom jezdilo asi jen deset,“ říká
úvodem Zdeněk Bárta. „V průběhu stavby nové
haly v Kutné Hoře před dvanácti lety se nám ale
podařilo zvítězit ve výběrovém řízení na dodávku
nové manipulační techniky i regálového systému.
I díky tomu se nám postupně podařilo probojovat
se nahoru v jednotlivých divizích Foxconnu a nakonec i zcela převrátit poměr lokální techniky od nás
a od konkurence. Před dalším tendrem v roce
2019 už byl poměr konkurence versus Jungheinrich 30:70,“ doplnil Zdeněk Bárta.
S rozrůstající se flotilou rostly
i požadavky na nabíjecí místnosti.
Jedním z řešení, které se nabízelo, byly i lithium-iontové baterie.
Ty ale znamenají na první pohled
vyšší pořizovací náklady na samotnou baterii i nabíječ. Kvůli výkonnostním charakteristikám, delší
životnosti, možnosti práce na více
směn s jednou baterií a právě odpadnutí nutnosti
budovat další prostory pro výměnu a nabíjení klasických baterií Foxconn nakonec lithium-iontové
baterie vyzkoušel. „Díky přístupu naší centrály,

„Mezi výrobou
a expedicí“
Vozík převáží palety s hotovými výrobky mezi
výrobnou a expedicí na vzdálenost 75 metrů
s maximální rychlostí až šesti kilometrů za hodinu. Ihned po uložení palety na jednu z šesti
pozic se aktivuje vozík AGV a paletu bez dalšího schvalování či řízení převezme a převeze na
expedici. Tam si ji opět přebírá obsluha z jedné z pěti cílových pozic. Jednoduchý systém
tak nahradil lidskou práci tam, kde nevzniká
žádná přidaná hodnota, jednoduše a během
několika málo týdnů.
MIROSLAV POSPÍŠIL
program manager
Foxconn CZ

zárukám poskytnutým na lithium-iontové baterie,
již uskutečněným společným realizacím a také
následným referencím spojeným s kalkulací celkových nákladů po dobu životnosti
vozíku jsme zástupce Foxconnu
nakonec k přechodu na lithium-iontovou technologii přesvědčili. Dnes, po ročním testování,
už máme doobjednané další
stroje – opět lithium-iontové,“
vyzdvihl Zdeněk Bárta.

„CELÝ PROJEKT
ZABRAL 14 MĚSÍCŮ,
SAMOTNÁ IMPLEMENTACE
TRVALA MĚSÍC.“

Mezi výhody této technologie patří také to, že
nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá
nutnost ventilace nabíjecích prostor. Výměna baterie není nutná.

POHYB POD KONTROLOU
Základ vozíku ERC 215a tvoří elektrický vysokozdvižný vozík s ojí v kombinaci s bezpečnostní
technikou a komponenty automatizace a navigace. Má nosnost 1500 kg. Automatický vozík
jezdí ve smíšeném režimu mezi další technikou
a pracovníky skladu. Management má vše pod
kontrolou, v graﬁcké vizualizaci na řídicím stanovišti se zobrazují všechny informace týkající se
automatizovaného vozíku. Společnost tak má přehled o stavu bezpilotního přepravního systému.
Obecně pro tento typ vozíku platí, že je možné
zadávat prioritní úkoly a zpracovávat je v příslušném pořadí. Vedle toho lze také pro daný systém
implementovat a aktivovat funkce podle speciﬁckých projektových požadavků.
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VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ SKLADŮ
V KONTEXTU UDRŽITELNOSTI
Zaměření na udržitelnost se v průmyslovém developmentu promítá i do oblasti vytápění
a chlazení skladů. S tím bezprostředně souvisí v dnešní době frekventovaný požadavek
na vysoce kvalitní obálku budovy a její vhodné tepelně izolační vlastnosti.

S ohledem na ekologii
se aplikuje zásada
nepoužívání chladicích
médií, která extrémně
škodí životnímu prostředí.
Jedná se však spíše
o případy nehod, kdy tyto
látky, například freon
nebo čpavek, uniknou
do okolí.

K

K obvyklým způsobům vytápění se řadí zejména teplovzdušné vytápění, a to prostřednictvím
nástěnných, nástřešních nebo podstropních jednotek. Teplovzdušné jednotky lze dělit na lokální
nebo s centrálním ohřevem a distribuční soustavou
(vzduchotechnickým potrubím). „Běžným zdrojem
tepla je u lokálních teplovzdušných jednotek plyn.
Může být využit i princip kondenzace se zvýšeným
stupněm využití energie z plynu, případně centrální
zdroj tepla, například horká voda,“ vysvětluje Tomáš Kubín, šéf výstavby společnosti P3 pro region
střední a východní Evropy.

NA ZÁKLADĚ NOREM
I KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK
„Instalace vytápění vždy musí odpovídat normám
a místním podmínkám,“ konstatuje Vít Novák, pro-

„Důraz na ekologický způsob chlazení“

TOMÁŠ MYLER
tiskový mluvčí
Lidl Česká republika

Společnost Lidl klade ve všech svých provozech velký důraz na udržitelnost
i ochranu životního prostředí, a to včetně logistických center. Ve všech skladech je tak instalován systém chlazení, který pracuje s chladivem CO2, což
představuje nejekologičtější možné chladivo (GWP faktor = 1). Vytápění je
z velké části řešeno podlahovým topením s využitím zpětného získávání tepla
z chlazení, čímž se využije i dané „odpadní teplo“ a tím i veškerý možný potenciál z odebírané elektrické energie. V nově dokončeném logistickém centru
v Buštěhradě máme připraven také systém hospodaření s šedou vodou a plánujeme dostavbu fotovoltaické elektrárny.

Článek připravil David Čapek

jektový manažer společnosti Demaco. Při častém
využití systému decentralizovaných plynových přímotopů zavěšených na stěny nebo pod střechou
haly se ventilátorem vhání do prostoru ohřátý
vzduch. Výměna čerstvého vzduchu je řešena rekuperační jednotkou s plynovým ohřevem. „Používá se rovněž distribuce tepla pomocí teplovodních
rozvodů k otopným tělesům. V kancelářské a sociální části haly je vytápění zajištěno nástěnnými
teplovodními radiátory s termostatickým ventilem.
Výkon kotle je řízen ekvitermní křivkou podle venkovní teploty,“ přibližuje Vít Novák.
Systémy vytápění hal jsou v zásadě předurčeny
způsobem využitím prostor. Jiné požadavky jsou
kladeny na výrobní provozy a jiné na skladové.
„Výrobní prostory potřebují rovnoměrně vytápěný
prostor s vyšší provozní teplotou. Častým jevem
je i teplo produkované technologií nájemce, a je
tak nasnadě ve výrobních prostorech rekuperovat
zbytkové teplo, například z kompresorů či jiného
technologického zařízení,“ popisuje Tomáš Novotný, head of asset management ve skupině Arete.
Ve skladových objektech je pak vhodné vytápění
přizpůsobit vychystávacím prostorům, kde je častější pohyb zaměstnanců, než například v uličkách,
kde jsou častým způsobem vytápění horkovzdušné
jednotky Sahara. „Vzhledem k výšce skladových
prostor a faktu, že teplý vzduch stoupá vzhůru, je
vhodné používat destratiﬁkační ventilátory, které
stlačují vrstvu teplého vzduchu k podlaze,“ pokračuje Tomáš Novotný. Jedná se o jednoduchý, ale
účinný nástroj pro úsporu spotřeby energií i snížení
provozních nákladů.



57

Ve svém areálu v Kyjích buduje Coca-Cola HBC mokřad.
Více na www.systemylogistiky.cz.

„Snižujeme dopady
na životní prostředí“
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ní, chlazení a ventilace, mohou být přizpůsobeny
na míru konkrétnímu zájemci. „Tyto systémy musí
být zároveň standardizované natolik, aby umožnily
přizpůsobení pro užití prostoru i jinými budoucími
uživateli. Důležitým prvkem je také vybavení systémem měření a regulace, který pomáhá uživatelům optimalizaci nastavení pohody vnitřního pracovního prostředí a provozních nákladů,“ dodává
Vít Novák.

I v této oblasti postupujeme tak, aby dopad jakékoliv instalované technologie byl s ohledem
na životní prostředí co nejmenší, vše začíná už
při výběru dodavatele takových technologií.
Spolupracujeme s největšími společnostmi
na trhu, o nichž víme, že udržitelnost je i jejich prioritou. Obdobně postupujeme u výběru
budov, ve kterých jsou naše sklady umístěny.

Požadavky se do značné míry týkají spolehlivosti
a ekonomičnosti provozu. „Toto zařízení pak samozřejmě musí splňovat stále se zpřísňující požadavky lokálních a evropských norem,“ poznamenává
Tomáš Kubín. Už od roku 2018 musí například vytápěcí jednotky splňovat nařízení EU (jde o tzv. ekodesign), které deﬁnuje a postupem času zpřísňuje
požadavky na „sezonní energetickou účinnost“
a také stanovuje limity na emise oxidů dusíku.

DENISA MORGENSTEINOVÁ
PR manažerka a mluvčí
Rohlik.cz

MOŽNOSTI CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Zaměření na udržitelnost spočívá zpravidla v kombinaci vhodného způsobu vytápění a kvality obálky
budovy, jde tedy mj. o množství a kvalitu izolace
používané při výstavbě. „Faktorem, který je příznivý
pro haly, je pak i množství použitého betonu, který
má obrovskou akumulační schopnost chladu i tepla,“ zmiňuje Tomáš Novotný. S ohledem na ekologii
se aplikuje zásada nepoužívání chladicích médií,
která extrémně škodí životnímu prostředí. Jedná se
však spíše o případy nehod, kdy tyto látky, například freon nebo čpavek, uniknou do okolí.
V současnosti je legislativou kladen důraz zejména
na obálku budovy a její izolační schopnosti, tedy na
úspory z omezení energetických ztrát. „Jelikož jsou
izolace průmyslových hal již na své maximálně efektivní úrovni, bude zřejmě další snaha o úspory energií směřovat k využití místních zdrojů tepla a chladu,
tedy na tepelná čerpadla,“ předpokládá Vít Novák.

Chlazení skladových prostor nebývá standardem
a vyplývá převážně z požadavku nájemce (například při skladování potravinářského zboží). „V některých případech výrobních prostor je však nutné
chlazení instalovat vzhledem k velkému množství
zbytkového tepla produkovaného určitou technologií. Lze tak chladit přímo technologii, jako třeba
v případě vstřikolisů, nebo decentrálně celý prostor
haly,“ objasňuje dále Tomáš Novotný. Rozlišuje se
především adiabatické chlazení, kompresorové
chlazení a klimatizační zařízení.
Volba technologie závisí většinou na požadavku
potřebného množství chladu pro daný prostor. Dalším kritériem je pak rentabilita provozu chladicího
zařízení pro nájemce a v neposlední řadě šetrnost
provozu s ohledem na životní prostředí.

KOMPLEXNÍ ZÁLEŽITOST
Návrh vhodné kombinace systémů pro výměnu
vzduchu, pro vytápění nebo chlazení, je podle Víta
Nováka mnohem důležitější než výběr dodavatele.
Průmyslové haly a jejich systémy, včetně vytápě-

FOTO: 108 Agency
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Žena v logistice

Jana Sedláková:
„VEDENÍ ZAJÍMÁ VÝSLEDEK,
NIKOLI MIKROMANAGEMENT“
Síť výdejních míst Balíkovna patří mezi klíčové rozvojové projekty České pošty. Ten má
od listopadu 2019 coby ředitelka na starost Jana Sedláková, která do České pošty přišla
z komerčního sektoru. V minulosti řídila společnosti a projekty zaměřené především na
klientský servis. Tato první žena Balíkovny České pošty dříve vedla i casino v hotelu.

Článek připravil Petr Neckař

H

Hlavním úkolem Jany Sedlákové bylo zásadně rozjet projekt Balíkovny. Při nástupu do funkce slibovala růst sítě Balíkovny na 2000 poboček s cílem
být zákazníkům co nejblíže. I přes nepřízeň podmínek způsobených pandemií se tento závazek
podařilo splnit, dokonce překročit.

ROZJELA SÍŤ
VÝDEJNÍCH MÍST

Co vše patří mezi její aktuální úkoly, za co ve
ﬁrmě zodpovídá? „Byla jsem pověřena vybudováním a rozjezdem sítě externích výdejních míst
Balíkovna. Jde o zásadní změnu v rámci strategie
České pošty, kdy s ohledem na tržní trendy rozšiřujeme naše služby o nové produkty pro stávající
i nové zákazníky i mimo vlastní páteřní síť. Jde
o nutnou reakci na tržní změny a zákaznické preference,“ říká úvodem Jana Sedláková. Její práci
každopádně zásadně ovlivnila koronakrize. „Pandemie velmi snížila možnosti náboru spolupracujících subjektů a rychlost rozvoje projektu. Přesto se
projekt podařilo realizovat, a to dynamikou růstu
sítě poboček. V roce 2020 jsme otevřeli 2000
nových poboček. Stali jsme se nejrychleji rostoucí
sítí tohoto typu. Nebudu ale zastírat, že pandemie
měla samozřejmě na projekt i pozitivní dopad
v tom smyslu, že, jak je obecně známo, podpořila jednoznačně exponenciální růst e-commerce
a Balíkovna zaznamenala trojnásobný růst objemu
zásilek,“ uvádí Jana Sedláková.
Je šéfovou start-up projektu, jehož majoritní část
tvoří logistika. Podstatnou částí je ale i obchod
a marketing. Na logistice jako takové spolupracuje
s kolegy z divize logistiky, kteří logistický proces
detailně řídí. „Koordinuji všechny činnosti tak, aby
projekt fungoval, splnil očekávání vnitroﬁremní,
tedy především ekonomická, a samozřejmě zákaznická, a stal se moderní kvalitní konkurenceschopnou službou,“ vysvětluje Jana Sedláková.

ZKUŠENOSTI S ŘÍZENÍM
PROJEKTŮ
Jak se k vedení projektu Balíkovna dostala? „Byla
jsem vybrána s ohledem na své zkušenosti s budováním a řízením nových projektů. Bylo potřeba
vybrat dynamického člověka, který není zatížen
procesní složitostí, kterou je prosazení nových
věcí ve velkých ﬁrmách, má selský rozum, tah na
branku, šarm a entuziasmus, a to jsem já,“ konstatuje Jana Sedláková. Obecně ji baví pracovat
Jana Sedláková se řídí krédem: „Co tě nezabije, to tě posílí.“
FOTO: Česká pošta
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Diskutovala s VIP osobnostmi
Zdánlivě to s logistikou vůbec nesouvisí, přesto jde o jednu ze zásadních věcí, kterou člověk k práci v managementu a logistice potřebuje. O co jde? O komunikaci. Mimo svoji hlavní činnost sedm let řídila podnikatelský Aquapalace VIP Club,
kde měla možnost si pozvat, vést rozhovory a moderovat diskuse s businessmany, představiteli politiky, sportu i kultury.

a velmi dobře funguje na projektech, kde má velkou míru samostatnosti a rozhodování. Uvádí, že
vedení zajímá výsledek, nikoli mikromanagement.
Pracovní týden Jany Sedlákové se v současnosti
soustřeďuje na kontrolu chodu projektu, detekování a řešení problémových oblastí, analýzu trhu
a projekci rozvoje služby. „Práce v logistice v rámci
mého projektu je pro mne náročná zejména v tom,
že na rozdíl od jiných logistických procesů, které
jsou mnohdy již plně automatizovány, patří trh
odnosných zásilek mezi stále závislé na kvalitě
a přesnosti práce lidského faktoru. To samozřejmě
generuje větší chybovost a také mnohdy obtížnější
cesty k nápravě,“ nezastírá Jana Sedláková.

BEZ HLOUPOSTÍ
A MALICHERNOSTÍ

není důvod se obávat využít na konkrétní úkol specialistu, který ví víc než vy, ať je to muž či žena.
Myslím, že být žena v businessu mužů má i svá
pozitiva. Lépe se vám o radu či spolupráci žádá,“
usmívá se Jana Sedláková.

RECEPT NA ÚSPĚŠNOST
Jaký je recept Jany Sedlákové na úspěch? „Čas
ukáže, zda bylo mé působení opravdu úspěšné.
Necítím se zatím na ‚rady pro ženy v logistice‘.
Každopádně ženám doporučuji nebát se, jde
o jeden z oborů s největší perspektivou, jasnými
pravidly a jasnou měřitelností kvality,“ speciﬁkuje
Jana Sedláková. Má dceru, takže
se zajímá o její rozvoj, ať studijní,
nebo sportovní. „Máme taky pejska a společně hodně sportujeme
a chodíme do přírody. Ráda chodím do divadla, čtu a vařím. Když
to jde, cestujeme,“ říká o svém
volném čase.

„DŮLEŽITÉ JE VĚŘIT
SI A UVAŽOVAT
V SOUVISLOSTECH,
NE POUZE PLNIT ÚKOLY.“

Zajímá vás, jaká je Jana Sedláková ženou v logistice? „Použiji
paralelu – jako žena na cestě. Na
cestě vedoucí k cíli. Je to pro mne nový obor, jsem
ráda, že se projekt daří,“ tvrdí Jana Sedláková.
Řídí se krédem: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Je
zajímavé, že právě toto krédo má s mnoha ženami
v logistice, jak je z naší pravidelné rubriky zřejmé,
společné. Pracovně se, jak říká, snaží neřešit hlouposti a malichernosti. Důležité je podle ní věřit si,
uvažovat v souvislostech, ne pouze plnit úkoly.
A vážit si lidí a jejich práce, což je základ. Jaké to je
podle Jany Sedlákové být ženou v logistice? „Necítím handicap a nesetkala jsem se v tomto směru
s nějakým negativním náhledem svých kolegů.
Obecně jsem již zkušený manažer, takže vím, že

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Ptejte se
Jany Sedlákové

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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„Jana Sedláková v datech“

1990–1995

Po maturitě absolvovala pět let zahraničních pracovních
pobytů a jazykových pobytů. Získávala zkušenosti, finanční
nezávislost, ujasnila si, co chce dělat.

1995–2000

V těchto letech vedla casino v hotelu International Brno,
kde zúročila zahraniční zkušenosti. Současně vystudovala
Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a následně
management na UNYP.

2000–2001
2001–2006

Four Seasons Hotel Prague – preopening a opening v sales
departement. Získala zkušenost s prozákaznickým přístupem.
pracovala v Kongresovém centru Brno. Byla ředitelkou
společnosti, měla na starost výkonné řízení dceřiné
společnosti Veletrhů Brno a organizaci kongresů a konferencí.

2006–2009
2009–2011
2009–2019

Působila ve funkci ředitelky sekce doprovodných služeb
Veletrhy Brno.

2019–dosud

Ředitelkou Balíkovny, což je projekt České pošty,
je od roku 2019.

Byla ředitelkou zdravotnického zařízení GHC klinika Praha.

Působila jako corporate governanace member v SPG. Měla
v kompetenci řízení a dohled nad vybranými společnostmi
holdingu, včetně rozjezdu nových projektů a firem.

Benchmarking č. 184

PŘI VÝBĚRU WMS MYSLETE
NA BUDOUCÍ POTŘEBY SKLADOVÁNÍ
FOTO: Dematic

Více než polovina firem zahrnutých do studie Trendy v české logistice 2020, kterou realizoval spolek SKLAD, se chystá v letošním roce investovat do WMS (Warehouse Management System), tedy do systému řízení skladu. Většina z nich plánuje spolupracovat
s externí společností, ale jen 51 % je s dodavateli v této oblasti spokojeno. Jak se při
výběru dodavatele „nespálit“?

NEVYMÝŠLEJTE VYMYŠLENÉ
Řešení řízeného skladu
založené na principu vývoje
a úprav procesů podle toho, jak
si je vymyslí zadavatel, obvykle
nevede ke kýženému cíli.
Firma se tak dostává do pozice
vynálezce vynalezeného,
vývojáře vyvinutého a testera
otestovaného. Odborníci
doporučují už samotné zadání
konzultovat s potenciálním
dodavatelem systému, a hlavně
definovat očekávané přínosy
s akcentem budoucího vývoje.

BEZ SYSTÉMU TO NEJDE
Na moderní sklady už skladník
s „ještěrkou“, který si
pamatuje, kde co je, jednoduše
nestačí. Každé nové řešení
pro sklad znamená investici,
a to jak vůči dodavateli
WMS (licence, konzultace,
implementace), tak ve
významné míře do vlastní
interní změny procesů, které
mají ruku v ruce s novým WMS
vést ke zlepšení a zefektivnění
skladu.

Nezdá se to, ale dobře navržené
a pečlivě optimalizované
procesy dokážou ve skladu
divy. Úspory při pohybu
techniky i personálu mohou
jít do desítek procent, což se
pochopitelně promítá v nižší
energetické náročnosti.
Vyladěné WMS v tom hraje
nezastupitelnou roli.

T

To, že je téměř každý druhý uživatel nespokojený,
jak uvádí zmíněná studie, je pro dodavatele výzvou pro změnu přístupu či ustálených pohledů na
dodávku softwaru. „Minimálně za nás mohu slíbit,
že oblast zákaznické spokojenosti je jeden z hlavních ukazatelů úspěchu našeho systému a pravidelně se jej snažíme sledovat a reagovat na něj.
Na druhou stranu je důležité si říct, že mnohdy
ona nespokojenost pramení z nadhodnocených
očekávání klienta a jeho odmítnutí provést změnu
u sebe sama. Tím se stává nespokojenost s dodavatelem tak trochu kolektivní vinou,“ vysvětluje
Lubomír Veselý, CSO společnosti Grit. Dodává, že
zákazník často lpí na nějakém interním procesu,
který má zavedený řadu let, a je přesvědčený, že
toto je ta nejlepší a nejefektivnější cesta, protože takto to přece vždy dělali a fungovalo to, tak-

Článek připravil Petr Neckař

že chtějí proces zachovat. „Pak se snaží přimět
dodavatele, aby tento proces podpořil pomocí
WMS. Dodavatel řešení poté nasadí systém, který
jenom kopíruje starý proces – a víme, že staré
kroky vedou ke starým výsledkům. Když si pořizuji WMS, samozřejmě od něj očekávám přínos,
ale změnu musím udělat nejprve u sebe. Nebýt
utvrzený v tom, že já vím, jak se to dělá nejlíp. Být
otevřený názorům a přístupu dodavatele – prostě
komunikovat,“ říká Lubomír Veselý.

CO EXCEL NEPOSTIHNE
Dodavatele nelze vybírat pouze podle ceny nebo
jeho zkušenosti s napojením na stejný ERP systém, případně podle jím poskytnutých odpovědí na
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JEŠTĚ NEMÁTE NOVÉ VYDÁNÍ
KNIHY KONTAKTŮ?
NECHTE SI POSLAT ČERSTVÝ VÝTISK.
„DOSTAT SE
K PODSTATĚ“

Navštivte slbook.cz

PAVEL MOTAN
OBCHODNÍ ŘEDITEL, JEDNATEL
SKUPINA K2
Firmy často nevědí, co a proč přesně by měly
chtít, ale vždy dokážou přesně pojmenovat,
co jim vadí na aktuální situaci. Proto je třeba
se dobře ptát a dostat se k samotné podstatě. Jen pak lze bez dodatečných nákladů
dosáhnout kýžené nápravy a procesy opravdu
zefektivnit. Je třeba si dát také pozor na to,
aby řešení bylo dostatečně otevřené. Co když
například rozšířím nebo změním sortiment?
Pokud budoucí modifikace řešení budou představovat podstatnou předělávku, budu závislý
jen na jedněch technologiích a řešení nebude
škálovatelné, bude to vždy znamenat buď
další a další nemalé náklady, nebo degradaci
samotného efektu, proč jsem řízený sklad
vlastně zaváděl.

20 nebo 200 otázek na funkčnost poptávaného
WMS. Proč? „Protože o úspěchu každého projektu
rozhoduje kromě vlastností dodaného WMS také
kvalita konzultantů jeho dodavatele a jejich schopnost ve spolupráci se zákazníkem navrhnout a realizovat co nejvhodnější řešení, je zapotřebí alespoň
jednoho z nich poznat a při diskusi nad aktuálními
provozními problémy si ověřit jeho profesní a komunikační kvality,“ rekapituluje Josef Černý, senior
WMS konzultant společnosti ICZ.
Tato slova potvrzuje Luboš Doležal, vedoucí obchodního oddělení společnosti Kodys, který situaci
vnímá obdobně: „Častou chybou je výběr dodavatele WMS systému formou výběrového řízení spočívajícího ve vyplnění tabulky s desítkami až stovkami
řádků funkcionalit doplněných o procesní diagramy. U komplexních systémů je důležitá zkušenost
a know-how dodavatele, robustnost systému a rozsah řešení, které nejde postihnout excelovou tabulkou.“ Řada výhod daného řešení není číselně vyjádřitelná a řada procesů může splnit zadání, ale ne

přesně formou, kterou zákazník vymyslí. „Klíčové je
nespolehnout se jen na precizní soupis funkcionalit, ale spíše se podívat na reference a rozsah funkcionality a všem dodavatelům poskytnout možnost
pro obhlídku prostoru, probrání logistických procesů a následnou prezentaci daného skladového systému,“ doporučuje Luboš Doležal.

SYSTÉM PŘIPRAVENÝ PRO NOVÉ ÚKOLY
Implementace nového systému do ﬁrmy je vždy
spojena s nezanedbatelnými náklady a se značným
pracovním nasazením všech zúčastněných. Výběru
systému by tak měla být věnována náležitá pozornost. „Před samotným výběrem WMS by ﬁrma měla
mít jasno v tom, co od systému očekává a jaké
beneﬁty by jí nový systém měl přinést. Od toho se
pak odvíjí výběr konkrétního řešení. Bylo by chybou
soustředit se pouze na aktuální potřeby ﬁrmy. Je
potřeba myslet i na budoucí rozvoj,“ uvádí Vlastimil
Kožej, obchodní ředitel společnosti CID International. Doporučuje preferovat systém
variabilní a jednoduše nastavitelný
pro nové úkoly, otevřený pro snadnou integraci s jinými systémy jak
ve ﬁrmě, tak mimo ni a zároveň připravený pro propojení s pokročilými
technologiemi, jako jsou automatické regálové zakladače, autonomní
vozíky nebo robotická ramena.
Moderní WMS disponuje vysokou
mírou automatických funkcí, umožňují tvorbu různých naskladňovacích a vyskladňovacích strategií,
které přinášejí úspory zejména v oblasti lidských
zdrojů, snížení chybovosti a časové náročnosti. To
vše pak hraje roli při celkové době návratnosti celé
investice. Do té je potřeba zahrnout i náklady na
nezbytnou technickou podporu systému.

POZOR NA DODATEČNÉ NÁKLADY
Vhodnost navrhovaného řešení WMS se odvíjí např.
od typu skladu (výrobní, distribuční atd.), skladovaného sortimentu (autodíly, potraviny atd.), způsobu manipulace a vyskladňování (manipulační
jednotky a počty odběrných míst), stupně automatizace jednotlivých skladových procesů apod.
„Speciﬁkace očekávání od nového WMS právě ve
formě parametrů efektivity a návratnosti investic
je klíčovým prvkem při formulaci požadavků. Dodatečné náklady vyplývají na povrch vždy v případě,
že jak dodavatel, tak zákazník mají
jinou, zpravidla lepší představu,
než je realita. Tomu lze předejít důkladnou přípravou a dokumentací
procesů a jejich změn před vlastní
implementací nového WMS,“ upozorňuje Patricia Jakešová, business
& marketingová ředitelka společnosti U&Sluno.

„DO DOBY NÁVRATNOSTI
INVESTICE JE POTŘEBA
ZAHRNOUT I NÁKLADY
NA TECHNICKOU
PODPORU SYSTÉMU.“

Podotýká dále, že úvodní analýza je kritickou částí
implementace a její dodržování může zabránit navyšování nákladů v průběhu projektu. Zároveň jsou
vytvářeny nutné předpoklady pro celkovou úspěšnost projektu, a to jak dosažení klíčových faktorů
úspěchu, tak i návratnosti vložených investic v deﬁnovaném čase.

„DODAVATEL WMS MUSÍ ROZUMĚT BYZNYSU ZÁKAZNÍKA“
PATRICIA JAKEŠOVÁ
BUSINESS & MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA
U&SLUNO
Správná definice požadavků na nový WMS je složena nejen z řešení současných problémů, ale především
musí splnit očekávaná zlepšení a inovace. Zkušený dodavatel WMS nabídne vhodné alternativy řešení požadavků na WMS a také osobní reference ve skladu podobného typu. Při vlastní implementaci dodavatel
zodpovídá za dodržování projektové metodiky, která umožní mimo jiné sledovat nastavené parametry úspěšnosti projektu. Mezi faktory úspěšnosti projektu patří zvýšení produktivity práce, odstranění chybovosti,
nastavení automatizace a minimalizace lidského faktoru. Dodavatel řídí implementační projekty podle
projektové metodiky a v průběhu implementace pravidelně vyhodnocuje klíčové parametry úspěchu projektu
stejně jako projektová rizika.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Podle čeho vybíráte
dodavatele WMS?

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:
NABÍJEČKY PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU

Benchmarking č. 184
SOUPIS FUNKCIONALIT WMS NENÍ VŠE,
ZAJÍMEJTE SE O REFERENCE
Specifikace:
warehouse management system (WMS)

VÝROBCE SYSTÉMU:

Grit

ICZ

K2 Software

DODAVATEL V ČR:

Grit

ICZ

K2 atmitec

WEB ZASTOUPENÍ V ČR:

www.grit.cz/wms

iczgroup.com; logistika.i.cz

www.k2.cz

NÁZEV WMS:

Lokia WMS

ICZ OSIRIS

K2 ERP

CÍLOVÝ SEGMENT:

e-commerce

strojírenství, automobilový,
potravinářský, chemický,
textilní a hutní průmysl,
zpracování plastů a kovů,
retail, maloobchod,
velkoobchod,
kontraktní logistika

velkoobchody, e-commerce
společnosti s výdejem ze
skladu, výrobní společnosti,
distributoři

PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍ VERZE ŘEŠENÍ:

Lokia je postavena na
modulárně konfigurovatelné
struktuře, to znamená, že každá
společnost si výběrem těchto
modulů může skladový systém
seskládat podle svých potřeb

řešení pro plánování, řízení,
sledování a vyhodnocování
činností různých typů
skladových provozů; lze jím
zvýšit výkonnost skladových
pracovníků při současné
redukci jejich chybovosti
a poskytnout aktuální
a věrohodná data o stavu
a pohybu zásob

integrované WMS řešení přímo
do ERP systému K2, které
zrychluje expedici, zvyšuje její
kapacitu a šetří náklady i lidské
zdroje; součástí řešení je také
integrované řešení pro prodej
přes e-shop či B2B portál
a modul s rozšířenou CRM
funkcionalitou

KLÍČOVÉ FUNKČNÍ OBLASTI:

grafická mapa skladu
s označením skladových pozic,
příjem a výdej zboží, inventura,
optimalizace tras skladníků,
přesuny zboží, exporty reportů,
sledování šarží, exspirací aj.,
hlídání hladin zásob

plánovaný a neplánovaný
příjem, vstupní kontrola,
zaskladnění, přeskladnění,
plánovaný a neplánovaný
výdej, vychystání, vyskladnění,
kompletace, expedice,
kontrola nakládky, přehledy,
sledování výkonů, rozhraní na
automatizovanou techniku,
rozhraní na ERP

B2B i B2C eshop, CRM, web
klient; přidělování/výběr položek
ke zpracování, kontrola chyb,
více vlastníků zboží, komise,
konsignace, prodej jménem
nast. dodavatele, automatický
přeprodej, tisk dokladů za
subjekty…

MODUL ERP, NEBO SAMOSTATNÝ SOFTWARE:

samostatný software (WMS)

samostatný software

K2 WMS je součástí jádra K2
ERP

ROK UVEDENÍ PRODUKTU NA TRH:

2017

1995

2015

ROK UVOLNĚNÍ AKTUÁLNÍ VERZE:

2021

2021

2020

FREKVENCE UVOLŇOVÁNÍ NOVÝCH VERZÍ:

měsíčně

kvartálně

ročně

5 REFERENČNÍCH SPOLEČNOSTÍ,
DO NICHŽ BYLY TYTO WMS JIŽ DODÁNY:

Orkla Food Ingredients Česko,
B. Braun, Pevi, Bonus Bona,
Nestonej

Benteler, Olma, MD Logistika,
Mat Group, Isotra

Gienger, Stoklasa textilní
galanterie, Czech Aerosol, SOS
electronic, Epico International

OBVYKLÁ DOBA IMPLEMENTACE (měsíce):

3

3 až 5

3 až 6

CENA (v Kč bez DPH):

od 50 000

nižší miliony

300 000 až 3 000 000

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.

INZERCE
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Körber Supply Chain

CID International

Symphony RetailAI

Kodys

CID International

U&Sluno

www.kmotion.cz;
www.kodys.cz/kmotionwarehouse-edge

www.cid.cz

www.u-sluno.eu

K. Motion Warehouse

Logi

Gold Warehouse management
systém

střední a velké společnosti
z oblasti distribuce, retail,
výroba a 3PL logistika

logistické, obchodní a výrobní
společnosti

retail, logistika, distribuce,
výroba

K. Motion Warehouse (dříve
HighJump) je systém určený
pro automatickou evidenci
a optimalizaci procesů
a zásob v řízeném skladu,
který zefektivní práci skladníků
a minimalizuje chyby za
použití moderních technologií
automatické identifikace

Logi je systém s vysokým
podílem optimalizace
a automatizace; zefektivňuje
skladové procesy a zlepšuje
využití skladových prostor,
mechanizačních prostředků
i lidských zdrojů; otevřenost
a flexibilita systému umožňují
systémovou integraci

v rámci WMS se nejčastěji
implementuje kombinace
skladového hospodářství,
kde je vidět na konkrétní
položky, případně počty balení,
a adresný sklad, což znamená,
že majitel skladu v každém
okamžiku ví, co přesně ve
skladu má, kde to najde,
co mu přijde a kdy

všechny skladové procesy
počínaje složením zboží na
příjmovou plochu přes kontrolu,
zaskladnění, přeskladnění,
doplnění, rozebrání, vychystání,
balení, expedici až po inventuru

naskladňovací a vyskladňovací
strategie, multipicking,
konsolidace skladu,
kompletace zboží,
inventarizace, grafické
zobrazení skladu, plánování
přesunů metodou drag &
drop, automatické kalkulace,
controlling, časová okna,
mobilní terminály, čárové
a QR kódy, webový portál

zefektivnění příjmu,
optimalizace uložení palet
ve skladě, zvýšení produktivity
vychystávání, lepší přehled
o procesech, jasný reporting
přesný v kteroukoliv chvíli,
kdo se kde nachází, co v tu
chvíli dělá, jak dlouho mu to
trvá; široká parametrizace =
systém se zcela přizpůsobí
zákazníkovi

samostatný systém
s připraveným rozhraním na
ERP systémy

samostatný software

samostatný software

před rokem 1990

2001

1995

2020

2017

2020

ročně

5–7 let

každé dva až tři roky
nové verze systému,
měsíčně až kvartálně nové
podverze systému

Asko, Dermacol, Mountfield,
Nutrend, Potten & Pannen

Bohemia Cargo, O.T.E.C. CZ,
Jipocar Logistic, Šmídl, RKL
Opava

Albert Česká republika,
DLC Napajedla,
Tamda Foods,
U.T.C., GGT CZ

3 až 6

3

3 až 6

250 000 až 30 000 000

800 000

podle konkrétních požadavků

SLBOOK: Největší
průmysloví
developeři
– dnes a před
deseti lety
Podívejme se na developery z pohledy plochy
skladů a logistických areálů. Kteří z nich patří
mezi největší? Následující data vycházejí z údajů
v logistické knize SLBOOK 2020 a ve výčtu jsou
zahrnuty jen firmy, které tyto údaje do knihy
uvedly. Na prvním místě z tohoto pohledu byla
v uvedené knize společnost CTP Invest
s 2500 tis. m2 plochy skladů a logistických areálů.
Druhá byla společnost Prologis Czech Republic
Management, která v knize uvedla v rámci této
položky číslovku milion +. Třetí pozice patřila
společnosti VGP – industriální stavby, která
měla 771 403 m2 skladů a logistických areálů.
A jak vypadala první trojka v knize SLBOOK
2010? Na prvním místě tenkrát byla společnost
Mayfield Plzeň, měla 2 mil. m2 plochy skladů
a logistických areálů. Druhá příčka patřila
z tohoto pohledu společnosti CTP Invest
(1 113 750 m2 plochy skladů a logistických
areálů). A na třetí pozici byla společnost
ProLogis Czech Republic Management
(605 tis. m2 plochy skladů a logistických areálů).
Vše vychází jen z údajů těch společností, které
dané informace v knize SLBOOK uvedly.
Nejaktuálnější seznam článků
najdete na webu www.slbook.cz

Novinky

NOVINKY PRO MANIPULACI
I KOMUNIKACI
Zajímavé novinky představily společnosti z oblasti manipulace (tažné soupravy a systém pro řízení flotil) i komunikačních
prostředků (průmyslové vysílačky). Náměty do této rubriky můžete zasílat na systemylogistiky@atozgroup.cz.

Novinky zpracoval Stanislav D. Břeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:

I_SITE S GPS
A NOVÝMI MAPOVÝMI
FUNKCEMI
GPS LOKALIZACE
PŘEDNASTAVENÉ NOUZOVÉ ZPRÁVY

Společnost Toyota Material Handling inovovala svůj telematický systém I_Site, který v ČR pracuje na více než
4000 vozících. Díky GPS lokalizaci, novým mapovým
funkcím a možnosti komunikace manažera a obsluhy
pomocí přednastavených nouzových zpráv ﬁrma vylepšila
bezpečnostní potenciál systému pro sledování ﬂotil. GPS
lokalizace umožňuje sledovat pohyb vozíků nejen vně,
ale i uvnitř skladových hal s regálovými systémy nebo
ve výrobních prostorách. Umožňuje také vymezit oblast
povoleného pohybu vozíků a chrání je tak proti krádežím
nebo zneužití k neoprávněným činnostem. Jakmile vozík
opustí jasně vymezený prostor, ve kterém se smí pohybovat, I_Site pošle automaticky zprávu.

Více na www.toyota-forklifts.cz
KOMUNIKACE:

PRŮMYSLOVÉ
VYSÍLAČKY
I DO LOGISTIKY
ŠIFROVÁNÍ AŽ 128BITOVÝM KLÍČEM
ODOLNÁ KONSTRUKCE

Na český trh přišla značka komunikátorů Vokkero. Průmyslové vysílačky Vokkero Guardian jsou určené zejména pro
obousměrnou komunikaci pracovních a bezpečnostních
týmů. Vokkero Guardian byly vyvinuty pro evropský trh
a odpovídají bezpečnostním standardům EU. Uživatelům
nabízejí především srozumitelnost i ve špatných hlukových
podmínkách, spolehlivost až na 1,2 km, bezpečnostní
certiﬁkaci ATEX či servis s domácí podporou. Komunikátory ve verzi BT je možné spárovat s mobilním telefonem
a přijímat přes něj veškeré hovory bez narušení týmové
komunikace. Výdrž na jedno nabití je přibližně 12 hodin
s možností provozní výměny akumulátoru.

Více na www.vokkero.com
MANIPULACE:

TAŽNÁ SOUPRAVA
DO PRŮMYSLU
MANÉVROVATELNOST
NOSNOST

Společnost Clark představila systém tažných vláčků pro
použití v průmyslu. Skládá se z tažného vozíku Clark CTX4070 s tažným výkonem čtyři nebo sedm tun a přívěsů CTR01
a CTR02. Přívěs CTR01, navržený jako samostatný U-rám,
je určen pro zákazníky, kteří musí převážet většinou europalety. Maximální nosnost je 1200 kilogramů. Pro zatáčky
v úhlu 90° vyžaduje CTR01 šířku uličky 2000 mm, pro
CTR02 za stejných podmínek činí minimální šířka uličky
2500 mm. Šířka uličky pro otočení (180°) je 4500 mm
pro CTR01 a 5500 mm pro CTR02. Vláček je veden tažným vozíkem Clark řady CTX, které jsou poháněny 48V
trakčním motorem. Řidič může na tento vozík nastupovat
a vystupovat z obou stran.

Více na www.clarkmheu.com
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Logistika pro zapomnětlivé
SPONZOROVANÁ SEKCE

MEZANINY:
PRO ZVÝŠENÍ
KAPACITY
SKLADOVÁNÍ
S rozvojem firem a navyšováním počtu skladových položek i manipulačních operací roste potřeba zefektivnit uložení produktů a nutnost zvýšit kapacitu skladů. Proto jsou
využívány různé možnosti vícepodlažního skladování. Jednou
z nich jsou mezaniny, kterým se říká také plošiny nebo galerie.

Článek připravila redakce SL

〉 ROZHODNĚTE, JESTLI PLOŠINY NEBO
VÍCEPODLAŽNÍ POLICOVÉ REGÁLY
Zamyslete se, zda potřebujete využít výšku haly
a zároveň zachovat volnou plochu v přízemí
nebo zda preferujete ﬂexibilní řešení, které
umožní volné skladové plochy vytvářet, případně upravovat. Vícepodlažní policové regály
jsou výborné řešení pro vychystávání drobného
zboží i v halách s běžnou nosností podlahy, kterým se však trvale zastaví podlahová plocha
haly. Ocelové plošiny naopak vytvářejí dodatečnou podlahovou plochu, kterou lze všestranně
využít pro volné skladování nebo pro policové
regály. Zaměřte se ale na zatížení od patek
sloupů. To je jeden z klíčových údajů, který je
potřeba komunikovat s majitelem budovy nebo
projektanty. Počet pater závisí na využitelné
výšce haly. Při respektování norem pro minimální světlost podlaží se nejčastěji setkáváme
s jedním nebo dvěma patry konstrukce podlahy. Technicky je možné postavit i více pater.
Podlaha takových konstrukcí není vhodná pro
manipulační techniku vyjma neelektrických
ručních paletových vozíků, pomocí kterých se
palety dopravují po patře.

〉 POZOR NA NOSNOST A KVALITU
PODLAHY HALY
Podlaha haly tvoří v případě vícepodlažních
skladů místo, kde jdou kompromisy stranou.
V místě patek sloupů plošiny musí mít dostatečnou nosnost. Nemáte dostatečnou nosnost
podlahy haly? Zamyslete se nad tím, jestli ve
výpočtech zvažujete nosnost konstrukcí nebo
jejich skutečné zatížení. Můžete být příjemně
překvapeni výsledkem. Co se týče samotné
podlahy v mezaninu, používá se surová dře-

votříska P6 nebo ocelový rošt, případně kombinace obou. Za příplatek bývá dodávána i podlaha s protiskluzovou úpravou. Dřevotřísková
podlaha může být pro snadný úklid včetně
strojového mytí dodávána i s lepeným PVC.

〉 DEFINUJTE VYUŽÍVÁNÍ OSVĚTLENÍ
Promyslete si, jaké operace budete v prostoru
vykonávat, jakou intenzitu osvětlení potřebujete podle norem a zda potřebujete trvalé
osvětlení celého prostoru. Vyšší investice do
LED osvětlení na začátku vám sníží budoucí
účty za elektřinu.

〉 ZVAŽTE ZPŮSOB VYCHYSTÁVÁNÍ
Rychlost a přesnost vychystávání z vícepodlažních systémů jsou velmi důležité ukazatele.
Poraďte se s odborníky, jak vychystané zboží
dostat rychle a efektivně do prostoru balení
a expedice. Eliminujte „jalové“ přecházení lidí
z místa na místo – například pomocí dopravníků, výtahů, skluzů apod. Moderní konstrukce
plošin umožňují poměrně snadné vytvoření
prostupů pro takovou technologii.

〉 DBEJTE NA BEZPEČNOST
Konzultujte své představy s BOZP a požárníky,
kteří často vnášejí do plánů investorů zásadní
požadavky. Dbejte na bezpečnost zaměstnanců. Kvalitní zábradlí a například tzv. překlopné brány sníží riziko úrazu.
Tento článek byl zpracován ve spolupráci
s Petrem Švejnohou, obchodním ředitelem
a jednatelem společnosti Stow ČR, který je
členem Klubu logistických manažerů.

systemylogistiky@atoz.cz
Jaké máte
zkušenosti
s mezaniny?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
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syslogistiky

?
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Intralogistika: Ruční
paleťák nestačí

FOTO: Unsplash

Klimatická změna a její hrozby a příležitosti pro logistiku
Vysokohustotní
skladování
a vychystávání
malých
předmětů

Kdy vstoupí železnice
do 21. století?

Foto: Keller & Kalmbach

O NÁS

Jste na konci.
Neuniklo vám
něco?

Autonomní vozík pracuje
mezi běžnou technikou
a lidmi

Odkazy na určité značky a jejich užití,
ať ve formě textové či obrazové,
zmíněné v ediční části této publikace,
jsou bezplatné. Jsou užity pouze za
účelem poskytnutí informací o zboží
a značkách. Uveřejněné materiály
mohou být dále publikovány pouze se
souhlasem vydavatele.

Foto: Geis

Při výběru WMS myslete na
budoucí potřeby skladování

m

Vydává:

Speciál o e-commerce

Naplánujte si účast na B2B akcích. Více na www.atoz.cz.
2021

Systémy Logistiky na netu
Každodenní zpravodajství
a rozcestník na sociální
sítě:
www.systemylogistiky.cz

Česko-slovenské online
fórum. Vysíláno živě
z Prahy a Bratislavy.
13/05/2021
www.log-in.cz

2021
24. ročník největšího
logistického
kongresu v Česku.
23–24/09/2021 Praha
www.eastlog.cz

9
Největší česko-slovenský
obalový kongres.
14–15/10/2021 Praha
www.obalko.cz

I malá kapka se počítá.
Počítejte s námi.

S oleji Mobil Delvac zajistíte bezkonkurenční péči
vaší flotile od motoru po nápravu. Výběr správného
maziva znamená prokazatelnou provozní úsporu.
Garantováno nezávislou laboratoří Millbrooks. Mobil
Delvac pomáhá vašemu provozu už od roku 1925.

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

Regálové systémy,
stacionární a mobilní,
mezzaniny.
Ledárenská 25, 620 00 Brno
tel.: 537 036 612
e-mail: beg@beg.cz

Projekce, dodávky,
servis a revize.
www.beg.cz

