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Logistiku lze ladit
donekonečna.
Stále jsme na cestě

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

Toyota Tonero
3,5 - 8,0 t

Spolehlivý držák
prověřený těžkými provozy

Odolný a v celosvětovém měřítku těžkým nasazením prověřený „pracant“ je
připravený pro náročnou manipulaci s nákladem ve standardních i extrémních
provozech. Výška zdvihu až 6 m, nosnost až 8 000 kg s vyložením 600 mm.
Průmyslové motory Toyota zajišťují vysokou rychlost pojezdu, zdvihu, zrychlení
i efektivní spotřebu paliva. Dieselové motory common rail i LPG motory vyhovují
evropským emisním limitům stupně IIIB i bez použití filtru pevných částic (DPF).
Výborná celková viditelnost a Toyota SAS (Systém Aktivní Stability) pomáhají
chránit náklad i řidiče. Silný a odolný kovový plášť a snadná servisovatelnost
podporují dlouhodobou spolehlivost a dlouhou životnost.

Více informací získáte u svého obchodníka
nebo kontaktujte: prodej@cz.toyota-industries.eu
Podrobnější informace na www.toyota-forklifts.cz

Nyní za velmi
výhodnou akční cenu!
Nabídka platí do
30. 9. 2021

Editorial

Marketing na zelenou

„šťávu“

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Provozovatelé skladů či
dopravci čelí
sílící 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.

Víte, že jedním z hlavních
témat zářijového kongresu
bude udržitelnost?

ZAPIŠTE SE
UŽ NYNÍ.

eastlog.cz/registrace

Lidi a firmy bezemisní
zdroje přece chtějí
Udržitelnost hýbe společností, a pokud vše půjde
dobře, bude hýbat ještě více. Nic jiného nám ostatně
nezbývá. Povinnosti vyplývající z našich mezinárodních závazků jsou jasné a v zájmu podmínek pro další
život na planetě zcela opodstatněné. Podle různých
průzkumů si tohle v Česku uvědomují více občané
a ﬁrmy než volení zástupci. Ukazuje se, že letité přesvědčování ze strany některých významných osobností o tom, že globální změny klimatu nemají žádnou
spojitost s lidskou činností, padly na úrodnou půdu
jen částečně. Ve vědecké komunitě i společnosti většinově převládá pohled, že člověk je hybatelem těchto
změn a že může být i efektivním hybatelem zelené
transformace. Což je dobře.

neméně zásadní: Jak na tisíce let bezpečně uložit
vysoce toxický jaderný odpad? ČEZ ﬁrmám vydává
bezemisní certiﬁkát zaštítěný i certiﬁkační agenturou.

„Bezemisní jádro?
Jak ale na tisíce let bezpečně
uložit toxický odpad?“

V tomto případě jde tedy spíše o marketing než
o reálné zlepšení životního prostředí. A je tu ještě
jedna věc: Při dostatečné poptávce po „bezemisních
certiﬁkátech“ bude mít producent elektřiny z jaderných zdrojů silný argument pro to, že je třeba stavět
další jaderné zdroje. „Lidi a ﬁrmy bezemisní zdroje
přece chtějí…“

Na druhou stranu s tím, jak společnost slyší na téma
udržitelnosti, se stále více setkáváme s výstupy „zeleného marketingu“, které jsou minimálně sporné.
Zmiňme jeden příklad: Některé společnosti uvádějí,
že využívají bezemisní elektřinu, dalo by se říci zelenou „šťávu“. V českých podmínkách je takto označována i jaderná energie, která za sebou – pravda –
nezanechává téměř žádnou uhlíkovou stopu (vyjma
provozu záložních dieselagregátů), zato přináší otázku

I pokud přijmeme premisu, že jaderky jsou bezemisní,
narážíme na to, jak lze doručit tuto – bezemisní –
energii konkrétnímu zákazníkovi. Z hlediska fyzikálního je to nemožné, což na svém webu uvádí i ČEZ:
„V rámci distribuční sítě nelze samozřejmě rozlišit,
z jakého zdroje dostáváte elektřinu – jedná se o mix
výrobních zdrojů.“ Zjednodušeně vyjádřeno, když
bude ﬁrma u jaderné elektrárny, má více „jaderné“
elektřiny, když sídlí poblíž uhelné elektrárny, pak spotřebovává více „uhelné“ elektřiny.

systemylogistiky@atoz.cz
Pracujete ve své
firmě na zlepšení
udržitelnosti?
Diskutujte

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT NA LETOŠNÍM KONGRESU EASTLOG?

23–24/09/2021 O2 UNIVERSUM, PRAHA
CELODENNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM O VÝZVÁCH
V LOGISTICE, KTERÝM AKTUÁLNĚ ČELÍME
VÝZVA Č. 1:

VÝZVA Č. 3:

Logistika, a zejména doprava, je oblastí,
která produkuje značné množství emisí,
jež přispívají ke klimatické změně. Tlak na
transformaci logistiky bude v následujících
letech enormní. Na co se máme připravit,
jaká řešení jsou efektivní a kolik to vše
bude stát?

Hospodářství prochází hlubokou proměnou
a jednou z možností, ne-li jedinou, jak
na ni efektivně reagovat, je spolehnout
se více na automatizaci, digitalizaci
a robotizaci. Jak pomáhají na cestě k vyšší
konkurenceschopnosti, ekonomické
udržitelnosti a při řešení nedostatku
personálu?

UČINIT LOGISTIKU
UDRŽITELNĚJŠÍ

DIGITALIZOVAT
A ROBOTIZOVAT

VÝZVA Č. 2:

USTÁT BOUŘI
V EKONOMICE

Od konce druhé světové války tu nic
podobného nebylo. Celá odvětví ekonomiky
zavřena, masivní zadlužení států a rychlá
digitalizace bez přípravy. To byla hororová
série s fiktivním názvem Covid 2020–2021.
Ekonomika si na své dno zřejmě už sáhla
a nyní (pů)jde nahoru. Čeká nás rychlé
zotavení?

VÝZVA Č. 4:

VÝZVA Č. 5:

Elektromobilita, autonomní řízení,
Průmysl 4.0, automatizace,
digitální výroba, algoritmy,
energetická transformace, umělá
inteligence, cloud computing…
To jsou pojmy, které se skloňují
v mnoha průmyslových oborech.
Které trendy jsou klíčové pro
posílení českého průmyslu?

Nakupování online je jasnou
tendencí posledních deseti
či patnácti let, koronavirová
pandemie z něj však učinila
fenomén. Vysoce konkurenční
prostředí vyžaduje velmi
efektivní intralogistiku a systém
doručování. Jaké výzvy v tomto
směru čekají na e-shopy?

PŘIJMOUT NOVÉ
TRENDY V PRŮMYSLU

ZVLÁDNOUT BOOM
E-COMMERCE

POJĎME SPOLEČNĚ NAJÍT CESTU, JAK ČELIT LOGISTICKÝM VÝZVÁM
KONTAKT:

Terézia Radková
project manager
terezia.radkova@atoz.cz
+420 733 521 575

SETKÁME SE OSOBNĚ V ZÁŘÍ V O2 UNIVERSU?
REGISTRUJTE SE UŽ NYNÍ:

WWW.EASTLOG.CZ/REGISTRACE

2021
ČEKÁ VÁS I BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
23. září během obědové pauzy

23. září večer

24. září

Nové kontakty za 10 minut

Příležitost pro networking!

Pohled do zákulisí logistického provozu

I letos se můžete těšit na oblíbenou sekci
BizLOG. Zde mohou partneři i účastníci
kongresu projevit zájem o schůzku s druhou
stranou. Partneři budou moci vybírat
z registračních seznamů, účastníci pak
z připravených informačních brožur, které
budou zaslány v době před kongresem.

Programem i strukturou účastníků nabízí
kongres ideální prostředí pro budování
vztahů se stávajícími i potenciálními klienty.
Po náročném konferenčním dni je připraven
Logistický Business Mixer s bohatým
programem, který nabízí skvělý prostor
pro networking. Nad skleničkou a výběrem
chutného jídla můžete pokračovat v diskusích
zahájených během konferenčního dne nebo
začít diskuse zcela nové.

S logistikou se setkáváme na každém
kroku, ale jak dobře jí opravdu rozumíme?
EASTLOG nabízí unikátní možnost navštívit
výrobní a logistické závody vybraných
partnerů kongresu s odborným výkladem.
Získáte nejen šanci vidět celý výrobní nebo
logistický proces, ale zároveň dostanete další
šanci diskutovat o otázkách týkajících se
logistického segmentu s profesionály a kolegy
z oboru.

BIZLOG

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER SEELOG = LOGISTIKA V AKCI

Potkejte se s potenciálními klienty
prostřednictvím speed-datingových
schůzek BizLOG.

Druhý konferenční den proběhne tradičně
i SEELOG. Budete mít možnost navštívit
několik inovativních logistických center.

Poslechněte
si zkušené
a nápadité
speakery
a nechte se
inspirovat!

V neformální uvolněné atmosféře se
můžete seznámit s pracovníky z vašeho
oboru i navázat nové obchodní kontakty.
Business Mixer je tu pro vás!

DĚKUJEME PARTNERŮM, KTEŘÍ SE JAKO PRVNÍ PŘIPOJILI K 24. ROČNÍKU KONGRESU
ZLATÍ PARTNEŘI:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ PARTNEŘI
WORKSHOPŮ:

ZÁŠTITA WORKSHOPU AUTOLOG:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNER
WORKSHOPU:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI GALAVEČERA LOGISTICKÝCH INOVACÍ LOG-IN:

PARTNER TŘÍDĚNÍ:

PARTNER TECHNIKY:

ZÁŠTITA KONGRESU:

PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ZÁŠTITA WORKSHOPU
RETAILOG:

PARTNER DESIGNU:

ORGANIZÁTOR:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER:

Vidět a vědět
Eastlog se vrací do O2 universa
Nový den, nové výzvy. Tak zní motto letošního, v pořadí 24. ročníku kongresu
Eastlog. První den je připraven kongresový program a večerní business mixer
v O2 universu, druhý den se pak účastníci vydají na prohlídku skladových areálů.

Vybral Stanislav D. Břeň

systemylogistiky@atoz.cz
Přišel k vám nový
kolega? Dejte
o něm vědět
ostatním.

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Agenda
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Povýšení ve Škodě Auto
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23–24/9/2021, O2 UNIVERSUM, PRAHA
V období po pandemii logistika čelí pěti hlavním
výzvám, které pořadatelé letošního, 24. ročníku
největšího českého kongresu zaměřeného na
logistiku shrnuli takto: Učinit logistiku udržitelnější; Ustát bouři v ekonomice; Digitalizovat
a robotizovat; Přijmout nové trendy v průmyslu;

Zvládnout boom e-commerce. Kongres se bude
konat opět naživo, a to v pražském centru
O2 universum, druhý den pak akce pokračuje
návštěvami logistických provozů. Uživatelé
logistických služeb mají vstup zdarma a registrovat se lze už nyní.

Registrace na kongres: www.eastlog.cz
INZERCE

welcome to
smart logistics
Paletový pooling - pronájem palet
namísto nákupu šetří náklady.
Pro nezávaznou kalkulaci nás
kontaktujte na info.cz@lpr.eu nebo
navštivte www.lpr.eu

together towards a sustainable future

Na pozici vedoucího prodeje
Škody Auto Česká republika
nastoupil od 1. června Jan Pícha.
V automobilovém průmyslu pracuje téměř
30 let, pro automobilku Škoda Auto více než
15 let. Jeho úkolem je nyní vedení prodeje
nových a ojetých vozů. Jan Pícha je absolventem Strojní fakulty ČVUT. Po ukončení studia
v roce 1992 nastoupil do tehdejší společnosti
Import Volkswagen Group, kde prošel různými
pozicemi v odděleních rozvoje prodejní sítě
a aftersales. V roce 2005 se připojil k automobilce Škoda, kde zastával funkci aftersales
managera u slovenského importéra. O čtyři
roky později převzal stejnou pozici u firmy
SAIC Škoda v čínské Šanghaji. V roce 2013
se vrátil do České republiky a nastoupil jako
vedoucí marketingu aftersales v Mladé Boleslavi. V loňském roce převzal odpovědnost za
strategii prodeje fleetovým zákazníkům a rozvoj programů s ojetými vozy.

Pawel Ozierski
Povýšení
v The Coca-Cola Company
Novým komerčním ředitelem The
Coca-Cola Company ČR/SR je od
1. května 2021 Pawel Ozierski. Pro společnost
pracuje od roku 2018. První dva roky zastával funkci senior brand managera pro značky
Coca-Cola, Fanta, Sprite a Kinley a později roli
business managera pro Slovensko. Vystudoval
Vysokou školu ekonomickou (SGH) v rodné
Varšavě a své profesní zkušenosti získal především u globálních firem. Jedenáct let působil
u společnosti Mondelez a brandů jako Jacobs,
Milka či Cadbury.

L
T
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Příchody/Odchody
Věnceslav Dobrynský
Příchod
do ESA logistiky
Provozním ředitelem skupiny ESA
logistika je od letošního dubna
Věnceslav Dobrynský. Provozní úsek zajišťuje
veškeré činnosti související s hlavními podnikatelskými aktivitami firmy. Věnceslav Dobrynský
do ESA logistiky přichází s více než patnáctiletou zkušeností z různých oblastí managementu
logistiky, kterou postupně získával v několika
logistických společnostech. Naposledy působil
déle než šest let jako ředitel kontraktní logistiky pro ČR a SR v Raben Group. Věnceslav Dobrynský vystudoval obor podniková ekonomika,
management, logistika a zasílatelství na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Michal Seltenreich
Povýšení v Malfini
Řízení ostravského logistického
centra společnosti Malfini, která
se zabývá distribucí reklamního
textilu ve střední Evropě, se nově ujal Michal
Seltenreich. Do firmy nastoupil v roce 2018 na
pozici change management director s kompetencemi řízení inovací a strategických projektů.

LOGISTICS
Sklady
Vnitrostátní i mezinárodní
FTL, LTL, Parcel
Všechny teplotní režimy
(suchý, chlazený, mražený)

Od března 2021 zastává funkci technického
ředitele s rozšířením pravomocí o skladové hospodářství a logistiku v rámci distribuce produktů
do víc než 30 zemí Evropy. Michal Seltenreich
vystudoval Strojní fakultu VUT Brno, kde absolvoval i doktorandské studium. V řídicích funkcích
v minulosti působil například ve společnostech
Borcad cz a CIE Metal cz, je také autorem nebo
spoluautorem patentů a průmyslových vzorů.

bude plně funkční koncem letošního června.
S přibližně 19 000 metry čtverečními podlahové plochy bude největším závodem společnosti
Interroll na světě a zaměří se na výrobu modulární dopravníkové platformy, modulární platformy pro dopravu palet, pásových oblouků a také
systému pro dopravu palet Smart Pallet Mover.

Lucie Loudová
Povýšení v Tétrisu

Markus Wolf
Povýšení v Interollu

Společnost Tétris, dceřiná firma
JLL, jmenovala Lucii Loudovou na
pozici ředitelky pro Českou republiku. Současně bude i nadále zodpovědná za
oblast rozvoje obchodu, kterou řídí již od srpna
2019. Lucie Loudová je absolventkou České
zemědělské univerzity v Praze a SBCC Santa
Barbara City College. Po třech letech pracovních
a studijních zkušeností v USA nastoupila do společnosti L’Oréal CZ, kde působila na pozici group
marketing managera. Od roku 2009 pracovala
jako ředitelka distribuce vydavatelství Euronews
(v té době součást PPF Group). V letech 2014
až 2019 působila ve společnosti M2C, z toho
poslední dva roky jako ředitelka rozvoje mezinárodních produktů v oblasti facility a security.
Od roku 2019 pracuje ve společnosti Tétris jako
ředitelka zodpovědná za rozvoj obchodu.

Markus Wolf převzal funkci výkonného ředitele společnosti Interroll
Conveyor německém Mosbachu
a v obou přidružených globálních centrech
excelence: v centru excelence dopravníků
a centru excelence systémů pro manipulaci
s paletami. Markus Wolf působil dříve jako provozní ředitel středně velké společnosti vyrábějící hnací hřídele a řídil sedm výrobních a montážních závodů v Německu. Vysokoškolský
diplom získal v oboru průmyslového inženýrství
a ekonomiky a více než 25 let pracoval v automobilovém průmyslu ve společnosti Mann
Hummel, která vyrábí vzduchové a kapalinové
filtrační systémy. Nový závod společnosti Interroll v Mosbachu s přibližně 250 zaměstnanci
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CEE pokrytí

Doprava
Praha, Strančice, Prostějov
Služby s přidanou hodnotou
Všechny teplotní režimy

JAN CHMELA

CEE Director of Business Analytics & Acquisition

+420 739 000 423
jchmela@hopiholding.eu
MAREK ŽEMLIČKA

Business Analytics & Acquisition Manager

+420 739 000 362
mzemlicka@hopiholding.eu
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Autoprůmysl čeká
na přísnější emisní normy
Evropská komise plánuje letos představit nové
emisní normy Euro 7/VII. Ty by měly od roku 2025
nahradit stávající emisní předpisy poté, co je projedná Evropský parlament a Rada. Na konkrétní
výši emisí čeká automobilový průmysl, který se
obává přijetí přísných kritérií. „Současně platné
limity škodlivin v rámci Euro 6/VI i pro spotřebu
paliva, respektive emise CO2 přitom již dnes výrazně zasahují do modelové nabídky automobilek.
Jakkoliv autoprůmysl bere svou zodpovědnost

vůči životnímu prostředí vážně, případné drastické zpřísňování podmínek v tak krátké době je pro
evropské páteřní průmyslové odvětví nerealistické,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení
automobilového průmyslu. Chystané normy mají
zpřísnit limity, rozšířit seznam sledovaných emisí nebo sjednotit limity pro měření v laboratořích
a v reálném provozu.
Luboš Trnka
TÜV SÜD

Milan Šlachta
reprezentant skupiny v ČR
Bosch

Nové emisní požadavky by měly být proveditelné a kontrolovatelné, pokud jde o měření a testování. Vyvinout
v tak krátké době nová technologická řešení k dosažení takto nastavených limitních hodnot není technicky
možné anebo by to bylo za enormní cenu, která by
neodpovídala celkovému přínosu.

Jaký máte názor na zpřísňování
emisních limitů v dopravě?

Pro výrobce to vše pochopitelně znamená nutnost dalšího vývoje jak samotného spalovacího motoru, tedy
například zvyšování termodynamické účinnosti, tak jeho
aftertreatmentu a další senzoriky na motoru či výfukovém potrubí. Zároveň s tím existuje potřeba v co nejširší
míře využívat rekuperaci energie pro zlepšení energetické bilance dopravního prostředku. V praxi to přinese
další elektrifikaci pohonů u všech kategorií vozidel, nelze
však opomenout ani využití „nových“ perspektivních
a relativně čistých paliv, nutných například pro těžkou
dálkovou dopravu – rozšíření využití LNG nebo jiných,
synteticky vyráběných uhlovodíkových paliv.

Brano staví
automatizovaný sklad
Firma Brano Group vybuduje plně automatizovaný
sklad materiálu a rozpracované výroby. Na projektu od března letošního roku spolupracují společnosti Aimtec a LogTech, které společně působí ve
spolku SKLAD. Kooperace s dodavateli probíhá ve
dvou krocích jako dodávka skladových technologií
v podobě válečkových dopravníků, autonomních
vysokozdvižných vozíků, automatické depaletiza-

ce a automatických zakladačů a jejich propojení
díky implementaci řídicího softwaru – warehouse
management system a material flow control. Projekt je detailně popsán na www.projektlogin.com.

Nový automatizovaný sklad pro závod Door Systems
nám pomůže zachovat vysokou produktivitu práce
a udržet i z dlouhodobého hlediska v náročném automotive prostředí naši konkurenceschopnost.

Petr Vavrečka
manažer projektového řízení, Brano Group

Investujete do automatizace
vašeho skladování?
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Aktuality a komentáře zpracoval: Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: David Čapek
Vít Mázdra

Paneco začíná
se sběrnou službou

jednatel
ViT Logistics

Evropa je jednou z největších ekonomik světa. Nicméně vnitropodniková struktura uzpůsobená malým
zakázkám a k tomu přistupující jazyková bariéra ztěžují některým malým a středním logistickým společnostem zavádění obchodních modelů s celonárodní
působností. V důsledku toho byl přístup k lukrativnímu trhu velkoobrátkových zakázek sběrné služby
a dokládek téměř výlučně vyhrazen největším hráčům
odvětví. Díky síti Paneco mohou nyní na atraktivních
zakázkách spolupracovat i malí a střední dopravci
a zasilatelé a nabízet sběrnou službu a dokládky za
konkurenceschopných podmínek, a to v celoevropském měřítku.

Využíváte sběrnou službu?

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

Před několika týdny došlo k oficiálnímu spuštění panevropské přepravní sítě Paneco, založené
společností ViT Logistics za účasti logistických sítí
Kommodus (Polsko), Cargo24 (Švýcarsko), ABC

Business Network (Itálie) a ELVIS (Německo). Ve
spolupráci s dalšími patnácti místními partnery
tato síť, jež v sobě propojuje další sítě, funguje
v mnoha klíčových hospodářských zónách v Evro-

pě. Od počátku se zaměřuje na sektory sběrných
služeb kusových zásilek a dokládek do plné kapacity kamionu. Společnost je akciovou společností
se sídlem ve švýcarském Zugu a zahájení činnosti
je naplánováno na červenec. Oficiálnímu založení
společnosti předcházely téměř dva roky příprav.
Počáteční informace o tomto konceptu byly podávány na mnichovském veletrhu dopravy a logistiky
v roce 2019. Kromě IT platformy pro propojování
přepravců byly vedle kontrol objemu a kvality vyvinuty tarifní modely a koncepty plánování přepravy.
INZERCE

MAXIMALIZUJTE
KAPACITU SVÉHO
SKLADU!

30 let na českém trhu

Manipulační technika
pro velmi úzké uličky (VNA)

www.linde-mh.cz/vna

Chcete vědět více?
www.linde-mh.cz

Tel.: 606 637 849
E-Mail: reseni@linde-mh.cz
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David Knobloch
prokurista
Geis CZ Air+Sea

Anketa:
Může se opakovat podobná nehoda, jako
se odehrála nedávno v Suezském průplavu
v případě uvíznutí lodě Ever Given?
Ano, další podobné nehody v námořní dopravě reálně hrozí.

Může, ale není to příliš pravděpodobné.

Ne, byl to výjimečný incident.

57 %
38 %
5%

Výsledek ankety na Linkedin profilu Systémů Logistiky

O pověstném efektu motýlích křídel bylo řečeno
a napsáno již mnohé. „Malé“ příčiny mohou vést
k nedozírným následkům, a to klidně ve zcela jiném koutu planety, případně v celosvětovém měřítku. V globalizovaném prostředí to platí obzvlášť.
Při uvíznutí kontejnerové lodě Ever Given v Suezském průplavu jsme si mohli opět uvědomit, jak je
tento svět křehký. Obří plavidlo na téměř týden „zašpuntovalo“ frekventovanou vodní cestu a dopady
(nejen) na námořní nákladní dopravu byly výrazné.
Záležitost se přímo dotkla i některých firem v tuzemsku. Například jak pro magazín Forbes uvedl
ve svém komentáři Vladimír Chládek, majitel a generální ředitel společnosti Tokoz, konkrétně jeho

firma měla na uvedené lodi kontejner se šroubky,
které nutně potřebovala pro výrobu. A jelikož byla
loď i po vyproštění zadržována egyptskými úřady
kvůli jednání s pojišťovnou, společnosti nezbylo
než složitě shánět potřebné šroubky jinde.
V anketě Systémů Logistiky uvedla více než polovina respondentů (57 %), že další podobné nehody
jsou reálnou hrozbou. Necelé dvě pětiny odpovídajících (38 %) zastávají názor, že se něco takového
stát sice opět může, ale není to příliš pravděpodobné. A jen každý dvacátý respondent (tj. 5 %) se
domnívá, že se jednalo o zcela výjimečný incident.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY
V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Potýká se vaše firma s nedostatkem volných skladových prostor na českém trhu?

Ano, další podobné nehody v námořní dopravě reálně
hrozí. Vzhledem k situaci, kdy již v servisech jsou takto
velké lodě Megamax-24, které mají kapacitu až 23 500
TEU, dá se očekávat, že nepřízní počasí nebo lidskou
chybou se budou takové nehody opakovat. Nemusí se
jednat jen o Suezský průplav. V současné době už se
mluví o ještě větších lodích, Gigamax-26, které by měly
být ještě delší a širší s kapacitou 28 840 TEU. Otázkou
zůstává, zda je takto velká loď vůbec reálná v návaznosti na infrastruktury přístavů. Jestli to tak skutečně
bude, uvidíme časem.

Štěpán Křeček
hlavní ekonom
BH Securities

V současné době jsme svědky výrazného prodlužování doručovacích dob u zásilek cestujících mezi kontinenty. Co pamatuji, tak situace v Japonsku byla horší
jen při havárii elektrárny ve Fukušimě v roce 2011.
Japonci jsou však na tom stále lépe než Američané
a Evropané. O něco lepší stav pak panuje v mezinárodním obchodě s Čínou. Boj o prostor v nákladní přepravě se odráží v růstu cen. Ty mohou být dále navyšovány v případě havárií, které brzdí přepravu zboží.
Mediálně zajímavé bylo v tomto ohledu „zaseknutí“
lodi v Suezském průplavu, které nám ukázalo, jak je
současný mezinárodní obchod zranitelný. Podobný
incident však nemusí být ojedinělý. V případě, že bude
houstnout doprava, pravděpodobně se zvýší četnost
havárií. Lodní přepravě mezi Asií a Evropou by mohla
odlehčit Severní mořská cesta kolem Ruska. Na této
cestě by se však náklady mohly zpožďovat velice
často. Nepřízeň počasí a špatná infrastruktura v této
oblasti by si určitě vybraly svou daň.

Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz
Diskutujte s námi na:
systemylogistiky

systemylogistiky

INZERCE

Krátce:
2021

Nedostatek hal
V prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhla celková
plocha moderních průmyslových nemovitostí
třídy A v ČR úrovně 9‚17 mil. m2. Ve své zprávě o tom informovala společnosti JLL. Největším dílčím trhem dlouhodobě zůstává
Praha a její nejbližší okolí, kde se nachází
36 % všech prostor. Podle společnosti 108
Agency míra neobsazenosti průmyslových
prostor v regionu širší Prahy klesla v prvním
čtvrtletí roku 2021 na své historické minimum, 0‚55 %. „V Praze a širším okolí začíná
být situace z hlediska pronájmu průmyslových prostor kritická i vzhledem k tomu,
že nedochází k plánování nových projektů.
Předpokládáme, že v časovém horizontu přinejmenším dvou let zde vyrostou maximálně
jednotky nových větších průmyslových hal,“
říká Jakub Holec, CEO 108 Agency.
Podrobnosti na webech
www.108agency.cz
a www.jll.cz
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Vyšší náklady na palety
podporují pooling
V posledních měsících dochází ke zdražování dřeva v segmentu dřevozpracujícího průmyslu včetně
dalších oblastí, které souvisejí s paletami. „Vedle
dřeva současně rostou i ceny dalších surovin, součástek a nástrojů (zejména z oceli), které se využívají při výrobě a opravě palet – jedná se například
o hřebíky, sponky, pily, ale i o celé nástroje a stroje. Tento trend je jasně patrný na celosvětovém
i evropském dřevařském a paletovém trhu. To se
samozřejmě následně zásadně promítá i do trhu
výroby a oprav dřevěných palet v České a Slovenské republice,“ podotýká Milan Kovařík, výkonný
ředitel Epal Česká a Slovenská republika. Podle
poznatků této profesní asociace je naznačený
vývoj patrný od poloviny loňského roku, kdy USA
uvalily cla na dovoz dřeva z Kanady. Následně došlo k růstu poptávky po dřevu z Číny. Další důvod,
který způsobuje pravidelné skokové navyšování
cen, spočívá ve finančních stimulech americké
vlády. „Tato finanční podpora v kombinaci s nízkými úroky motivuje výstavbu a rekonstrukce soukromých i komerčních dřevostaveb v celých Spojených
Máte dostatek palet
pro vaši logistiku?

státech a tím nadále zvyšuje poptávku po dřevě,“
vysvětluje Milan Kovařík. Poptávka v USA i Číně
zmenšuje nabídku dřeva v Evropě, a tím dochází
k navyšování cen.
Frederic Rotrou
country lead
CHEP

Pandemie poukázala na zranitelnost dodavatelských
řetězců a vedla k zásadní změně chování spotřebitelů
i firem. Nedávná studie tematické sekce hospodářské
politiky a politiky v oblasti vědy a kvality života Evropského parlamentu zjistila, že poptávka po některých
typech zboží, jako jsou základní potraviny či zdravotnické vybavení, výrazně vzrostla a vyznačovala se krátkodobými výkyvy. Aby se s touto situací podniky mohly
vyrovnat, bezprostředně potřebovaly rozšířit svá paletová
konta. Rychlá změna na trhu zablokovala mnoha firmám
cenné kapitálové náklady (CAPEX). Tomu se však lze
snadno vyhnout přechodem na paletový pooling, model
sdílení a opakovaného využívání palet, a tím přeměnou
CAPEX na předvídatelné provozní výdaje (OPEX).

Krátce:
DSV Panalpina
kupuje Agility
Global Integrated
Logistics
DSV Panalpina oznámila akvizici společnosti
Agility Global Integrated Logistics (GIL). Hodnota akvizice dosahuje 90 miliard českých
korun. GIL je součást společnosti Agility
a poskytuje přepravní a logistické služby.
V roce 2020 podnik dosáhl tržeb ve výši čtyř
miliard amerických dolarů plynoucích hlavně
z leteckých a námořních přeprav a zaměstnával 17 000 pracovníků. DSV Panalpina a GIL
očekávají uzavření transakce ve třetím čtvrtletí tohoto roku za předpokladu, že všechny
podmínky a schválení nutná pro uzavření
transakce budou splněny. Do té doby budou
DSV Panalpina a GIL působit na trhu jako dvě
nezávislé entity. V roce 2019 DSV realizovalo
akvizici společnosti Panalpina a v roce 2015
převzalo firmu UTi Worldwide.
Podrobnosti
na webu www.dsv.com
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we rack the world
www.stow.cz
Modletice 141, 251 01 Říčany u Prahy • T +420 311 344 300 • www.stow.cz • info.stow.cz@stow-group.com

Logistika v síti
Sklady nejsou a nájmy rostou
Dění na sociálních sítích Systémů Logistiky hodně ovlivnilo logistické fórum Log-in
2021, které se vydařilo, mělo vysokou návštěvnost a lidé mohou ozvěny této akce
sledovat ve videopříspěvcích na profesní síti LinkedIn. Na webu nebo na sociálních
sítích se také odráží aktuální situace ve skladování, kterou charakterizuje velmi
nízká neobsazenost a rostoucí nájemné. 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 můžete odebírat SL news s přehledem zajímavých zpráv.

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Zjistěte víc:

V příspěvku na webu SL z 27/05
link: www.systemylogistiky.cz
TBA inz SL stohov 155x130 3-21.qxp_Sestava 1 26.03.2021 8:20 Stránka 1
INZERCE

PŘEPRAVKY STOHOVATELNÉ
Na stohování, tedy ukládání
přepravek na sebe,
není potřebné víko
V prázdném stavu je možné
přepravky zasunout do sebe

MADE IN

TBA

Novinky e-mailem
do vaší pošty
Výběr nejzajímavějších
logistických zpráv
link: www.atozregistrace.cz/slnews
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Zjistěte víc:

V příspěvku na LinkedInu Systémů Logistiky
z 31/05
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

Zjistěte víc:

V příspěvku na LinkedInu Systémů Logistiky
z 28/05
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

systemylogistiky@atoz.cz

SDÍLEJTE,
INSPIRUJTE,
DISKUTUJTE!

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
INZERCE

Hlavní téma

SKOK
K NEFOSILNÍ
LOGISTICE
S postupující klimatickou změnou sílí
ve všech oblastech tlak na snižování
uhlíkové stopy a redukci dalších emisí.
Někteří tuto transformaci vnímají jako
hrozbu, jiní vidí příležitost nejen pro
ochranu životního prostředí, ale také
pro posílení svého byznysu.

D

Doprava je v Evropě jedním z největších zdrojů
emisí (v rozmezí 25–30 %) a současně se jedná
o sektor, který vykazuje největší přírůstek emisí od
roku 1990. Více než tři čtvrtiny nákladů v Evropě
se přepravují nákladními automobily a na silnicích
EU se pohybuje více než 6‚5 milionu nákladních
vozidel (zdroj: European Clean Trucking Alliance, ECTA). Doprava je proto jednou ze sfér, která
bude muset v následujících letech a desetiletích
zásadním způsobem „zezelenat“. Podle představ
Evropské komise by se měly emise z dopravy do
roku 2050 snížit o minimálně 90 % ve srovnání
s výchozí základnou roku 1990. Poslední zpřísnění
cílů na snížení emisí CO2 přišlo na konci loňského
roku a vyplývá z něj, že do konce této dekády by
měly emise klesnout o 55 %. Unie pak chce do
roku 2030 převést 30 % silniční nákladní dopravy
nad 300 km na železniční nebo vodní cestu.
Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu počítá s tím,
že do roku 2050 nebude EU produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů a hospodářský růst
bude oddělen od využívání zdrojů. „Z hlediska
sektoru dopravy lze za nejdůležitější cíl považovat

„Snížit emise v rámci
dodavatelského řetězce“
Do budoucna propojíme naše systémy se systémy zákazníků, dodavatelů a jejich subdodavatelů, což by mělo vést k usnadnění plánování výroby a dodávek
napříč celým řetězcem. Výsledným efektem bude udržitelný dodavatelský řetězec, jehož plynulost mimo jiné povede ke snížení emisí oxidu uhličitého.
TOMÁŠ VONDRÁK, ředitel závodu,
Continental Automotive Czech Republic

Článek připravil Stanislav D. Břeň

snížení emisí skleníkových plynů z dopravy v EU do
roku 2050 o 90 procent. Dokument obsahuje též
cíl převést do téhož roku 75 procent vnitrozemské
nákladní přepravy, kterou dnes v zemích EU zajišťuje silniční síť, na železnici a vodní cesty,“ píše
se v „Dopravní politice České republiky pro období
2021–2027 s výhledem do roku 2050“, kterou
v březnu schválila česká vláda.
Přechod ze silnice na železnici se mnoha českým
ﬁrmám stále jeví jako naprosto nereálný. Vždy ale
záleží na kontextu a vstupních podmínkách. Jakou
razantní změnu pohledu přinesla třeba pandemie,
si lze doložit na nedávném vývoji: V průběhu loňského roku se velmi zkomplikovala námořní doprava do Evropy – souvisí to s nedostatkem kontejnerů
v určitých částech světa, cenovou politikou rejdařů, dlouhodobým tlakem na zprovozňování větších
a větších lodí a nedávno přijatými ekologickými
normami. A tak se vlivem raketového růstu cen
a zpožďování námořních přeprav prodražilo třeba
zboží z Číny. Tamní výrobci sice už obnovili výroby,
ale transport po moři je drahý a vázne, a letecká
doprava je ještě dražší. Přirozeně se tak orientují
na železnici. „Za celý rok 2020 podle oﬁciálních
údajů zveřejněných ve státních médiích vzrostl
celkový počet jízd vlaků do Evropy o 50 procent
a je sedmkrát vyšší než v roce 2016. Jen během
letošního ledna a února vyjelo z Číny do Evropy více
než 2000 nákladních vlaků s 209 000 kontejnery, což je dvojnásobek množství z ledna a února
roku 2020,“ informuje společnost Geis a dodává: „Přechod klientů na železniční dopravu hlásí
i mnohé specializované agentury, které ve velkých
přístavních městech poskytují malým společnostem služby pomáhající jim s vývozem.“ A železniční
přepravu přitom využívají i velcí rejdaři jako Cosco
Shipping Line a produkt z kategorie ocean-rail má
také Maersk Line.
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„Udržitelnost mezi
prioritními faktory
pro výběr skladu“

ALTERNATIVY SE DOSTÁVAJÍ
DO STANDARDNÍHO PROVOZU
Uhlík v dopravě zřejmě deﬁnitivně končí. U osobních vozů to přináší komplikace, ale podstatně
náročnější bude transformace v kategorii nákladních automobilů. Čeští dopravci reagují na tyto
vyhlídky různorodě. Velké společnosti se většinou
připravují, testují nebo mají už v ostrém provozu

Tlak na udržitelnost výstavby pochází přímo od
našich zákazníků, kteří si stále více uvědomují
důležitost zeleného přístupu. Developeři musí
tento trend zohlednit, a úroveň udržitelnosti
jejich parků se proto stala jedním z klíčových
faktorů, které zákazníci berou v úvahu při výběru svých budoucích logistických prostor.
MARTIN
BALÁŽ
viceprezident
a country
manager pro ČR
a SR
Prologis

vozy s různými alternativami pohonů či paliv. Nejčastěji se využívají biopaliva, elektřina, stlačený
(CNG) nebo zkapalněný (LNG) plyn a objevují se
také vlaštovky v podobě vodíkových pohonů. V případě kamionů lze za standard považovat splnění
emisních norem Euro 5 a Euro 6 (v přípravě je Euro
7). I když ceny nových vozů na alternativní paliva
jsou podstatně vyšší, mnozí dopravci je akceptují
a spíše si stěžují na nedostatek výrobních kapacit
na straně automobilek.

Čeští dopravci organizovaní v rámci Sdružení Česmad Bohemia se na konci května připojili k celosvětové iniciativě Mezinárodní unie silniční dopravy
(IRU) nazvané Green Compact 2050. Jejím cílem
je stanovit a dodržovat „fahrplan“ k nízkoemisní
dopravě. Podle dokumentu je klíčová široká implementace nízkouhlíkových a bezuhlíkových paliv.
Důležité je také hledat další neefektivity v rámci
logistiky (včetně vytěžování vozidel). V tomto směru Green Compact 2050 staví zejména na myšlence road trainů, které známe i z Česka, kde však
nejsou zdaleka tak rozšířené, jak by mohly být.
Dokument doporučuje nahrazení nynějších 17metrových souprav tahače s návěsem 25metrovými
celky. Dvě takto prodloužená vozidla přepraví při
maximálním vytížení stejný objem nákladu jako
tři 17metrové soupravy, a to při zachování stejné
maximální hmotnosti a při nižší spotřebě paliva
a redukci emisí.
Další opatření navrhují zavádění efektivnějších
a nových technologií, což souvisí například s energetickou účinností, nižším valivým odporem pneumatiky, aerodynamikou, rekuperací odpadního
tepla nebo používáním odlehčených materiálů.
Dalším z navržených opatření je zlepšování ekologické jízdy prostřednictvím školení a vzdělávání.
Prezident Sdružení Česmad Bohemia Josef Melzer
zdůvodňuje, v čem je přínos této dohody: „Green
Compact je plánem uhlíkové neutrality do roku
2050 dotýkající se všech, kdo jsou ovlivněni komerční silniční dopravou na místní, národní, regionální i globální úrovni. Připomíná, že k dekarbonizaci dopravy nevede jedna jednoduchá cesta, ale
je třeba pracovat na všech uvedených oblastech
současně a při tom zajistit mobilitu a logistické
služby pro stále rostoucí světovou populaci.“ Vysvětluje také, proč se dopravci k dokumentu přiINZERCE
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Hlavní téma
„Čekání na dobíjecí stanice“
pojili: „Green Compact jsme se rozhodli podpořit,
protože na rozdíl od mnoha stále radikálnějších
prohlášení a závazků vychází z reálných možností
současné dopravy a vývoje technologií, a přitom
reﬂektuje dopravní potřeby společnosti.“

Můžeme očekávat další a rychlejší implementaci inovací, zejména ve využití
alternativních pohonů a zdrojů energie. Základním předpokladem úspěšného
naplňování cílů vycházejících z platných klimatických dohod je především odpovídající síť tankovacích nebo dobíjecích stanic, případně další infrastruktury
a podpora jednotlivých států pro rozvoj a využívání alternativních pohonů.
JAN KODADA, obchodní a marketingový ředitel, Gebrüder Weiss

Existují subjekty, které přicházejí s ambicióznějšími cíli. Zmínit lze například evropské sdružení
ECTA, jejíž členové přímo vyzývají EU, aby urychlila přechod k provozu uhlíkově čistých nákladních
vozů, zvýšila dostupnost potřebné infrastruktury
a zpřísnila normy pro emise CO2 tak, aby umožnila
rozvoj silniční dopravy bez emisí. Podle představ
této asociace by např. v roce 2030 měla mít polovina a do roku 2035 všechny prodávané dodávky
nulové provozní emise. „Nákladní i osobní doprava představuje více než 25 procent celosvětových
emisí CO2. Musíme čelit této realitě,“ říká Philippe
de Carné, výkonný viceprezident pro rozvoj podnikání, inovace a podnikání společnosti Geodis,
a dodává: Těšíme se na příchod nových vozidel
s nulovými emisemi na trh a zavedení vylepšené
energetické infrastruktury.“

Potenciál a překážky
• Kamion přepravený po elektrizované železnici
spotřebuje 12–17 % energie oproti jízdě po
silnici s použitím spalovacího motoru.
• Strojvedoucí nákladního vlaku dopravuje 30až 50krát více zboží než řidič dálkového nákladního automobilu.
• V nákladní železniční dopravě je nutnost objednávat kapacitu do grafikonu vlakové dopravy
8–20 měsíců před její skutečnou potřebou za
situace, kdy pouze 20–25 % tras nákladních
vlaků je dlouhodobě stabilních a 75–80 % vlaků je v režimu aktuálních potřeb. Proto se na
evropské úrovni připravuje projekt TTR, jehož
cílem je navrhnout nový princip přidělování
kapacity, který lépe zohlední potřeby jednotlivých segmentů dopravy.
• Jedním z problémů kontinentální kombinované dopravy je vysoká cena překladních služeb
v českých terminálech. Praxe ukazuje, že za
stávající situace není kombinovaná doprava
ve většině případů schopna cenově konkurovat přímé silniční dopravě ani v případě delších přepravních tras.
• Zpoždění vlaků v řádu hodin nebývá pro zákazníky nepřekonatelný problém, ale nečekané zpoždění v řádu dnů či vynechání spojů
již zásadní problém je a zákazníky od dalšího
využívání kombinované dopravy nejčastěji odrazuje.
• V ceně elektrické energie se platí příspěvek
na podporované zdroje energie 0‚50 Kč/kWh,
zatímco nafta s tepelným obsahem 10 kWh/
litr obdobnou platbou ve výši 5 Kč/litr zatížena
není. V ceně elektrické energie se platí emisní
povolenky v úrovni asi 0‚35 Kč/kWh za produkci 0‚5 kg CO2/kWh při výrobě elektřiny, zatímco nafta s produkcí 2‚65 kg CO2/litr obdobnou platbou ve výši 1‚80 Kč/litr zatížena není.
Výňatky z dokumentu
„Dopravní politika České republiky pro období
2021–2027 s výhledem do roku 2050“

PROMĚNA LOGISTICKÉHO ODVĚTVÍ
Své plány, které se týkají udržitelnosti, zveřejňují
i logističtí provideři. Například Dachser chce do
konce roku 2022 zásobovat centra nejméně jedenácti evropských metropolitních regionů, včetně Prahy, bezemisně. V současnosti takto zaváží
německá města Freiburg a Stuttgart (reportáž
najdete v SL 184/2019) a norské Oslo. Přípravy
nyní probíhají v Praze, Berlíně, Mnichově, Paříži,
Kodani, Madridu nebo Portu. Toto řešení znamená,
že Dachser standardně dodává všechny zásilky do
deﬁnované oblasti v centru města bezemisně, obvykle do pěších zón. Na základě modulárního systému používá dodávkové vozy a kamiony na elektrický pohon a také nákladní elektrokola. Kola jsou
navržena pro sběrnou službu a paletizované zboží
s hmotností do 250 kilogramů. Kamiony na elektropohon zavážejí mikrohuby – malé sklady poblíž
centra města – nebo přímo dodávají zboží, které
není vhodné pro elektrokola z důvodu hmotnosti
nebo rozměrů. Elektrokola začínají svoje rozvozové
trasy v mikrohubu a primárně obsluhují pěší zóny.
Obdobný plán v květnu představila společnost DB
Schenker, která plánuje do konce tohoto roku doručovat zásilky ve všech větších norských městech
pomocí dopravních prostředků s nulovými emisemi. Tento cíl podle svého vyjádření ﬁrma už naplnila v hlavním městě Norska díky terminálu Oslo
City Hub, ve kterém operuje plně elektrická ﬂotila
nákladních vozů. Gebrüder Weiss představil strategii, ve které plánuje dosáhnout vlastní uhlíkové
neutrality do konce roku 2030. „Testujeme a využíváme všechny druhy pohonů nákladních vozů,
které jsou alternativou ke vznětovým motorům.
Budujeme solární a větrné elektrárny. Zabýváme
se energetickými vlastnostmi našich logistických
hal. Kde je to efektivní, využíváme nákladní železniční přepravy namísto silniční. Staráme se o ekologickou likvidaci obalů a vyřazených spotřebičů
svážených v rámci naší služby Home Delivery,“
popisuje Jan Kodada, obchodní a marketingový
ředitel společnosti.
Společnost DSV v květnu oznámila, že se trvale připojila k iniciativě železničního přepravce Metrans
a společně zajišťují servis s názvem HHLA Pure.
Ten je určen pro přepravu námořních kontejnerů
z Hamburku/Bremerhavenu do České republiky.
Jedná se o způsob přepravy se snížením uhlíkových
emisí díky použití lokomotiv na elektrický nebo hybridní pohon, nízkotonážních vagonů a elektriﬁkaci
celého přepravního řetězce, včetně překládek kontejnerů na depech elektrickými jeřábovými systémy. „Přeprava o objemu jedné TEU z Hamburku do
České Třebové a opačným směrem ušetří 47‚91
kilogramu oxidu uhličitého,“ říká Martin Jukl, operations director DSV Air & Sea, Česká republika.

Nakolik udržitelně se logistický provider chová,
je stále důležitější pro uživatele logistických služeb. „Přechod na náš Biofuel koncept eliminuje 90–100 % emisí CO2 z přepravy a umožňuje
zákazníkům označovat jejich výrobky jako ještě
‚zelenější‘,“ říká Miroslav Pudil, generální ředitel
společnosti Kuehne + Nagel pro Českou republiku,
která využívá biopaliva druhé generace vyrobená
z komunálního odpadu nebo nepoživatelných částí rostlin. Rejdaři předávají svým zákazníkům data
o uhlíkové stopě, kterou si pak uživatelé mohou
promítnout do svých bilancí. „Díky našim datům
a nástrojům, jako jsou například seaexplorer či kalkulačka Global Sea Freight Carbon Calculator, poskytujeme zákazníkům v námořní přepravě obraz
o emisích souvisejících s přepravou, aby si mohli
vybrat ekologicky nejšetrnější služby,“ podotýká
Miroslav Pudil s tím, že poptávka po ekologičtějších alternativách přepravy roste. Kuehne + Nagel
má dále program Net Zero Carbon, který se zaměřuje na detekci, snižování a kompenzaci emisí CO2.

DEVELOPEŘI NEZŮSTÁVAJÍ POZADU
Doprava a spediční služby nejsou jedinou oblastí,
která se připravuje na „zelenou tsunami“. Další
sféru představuje skladování. Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a SR, přijímá klimatickou změnu za fakt, se kterým se musí civilizace
vyrovnat: „Je jasné, že průmysl je jedním ze zdrojů
emisí, jež přispívají ke změnám a jejichž snižování
představuje úkol pro všechny strany zainteresované v dodavatelském řetězci. Jsem však optimistou a v boji proti dopadům klimatické změny vidím
příležitost.“ Podle něj šetrnější přístup k životnímu
prostředí a s tím spojená modernizace nakonec
povede nejen k snižování uhlíkové stopy, ale v přímém důsledku také k většímu pokroku a růstu
efektivity v oboru logistiky a dopravy. A to navzdory tomu, že pro mnoho společností může být tento
přerod složitý a nákladný. Developer Panattoni
usiluje o to, aby jeho budovy mohly aspirovat na
nejvyšší hodnocení v rámci certiﬁkace BREEAM
New Construction. Podle této akreditace se například budova v Panattoni Parku Cheb South stala
v roce 2020 nejekologičtější průmyslovou stavbou
na světě (podrobnosti zazněly na fóru Log-in 2021,
více na www.log-in.cz). „Výběr materiálů a stavebních postupů dokáže snižovat uhlíkovou stopu, respektive takzvaný zabudovaný oxid uhličitý, a připravit předpoklad pro následný uhlíkově neutrální
provoz,“ podotýká Pavel Sovička. V okolí Panattoni Parku Prague Airport II u Pavlova zase vzniká
zelená zóna včetně remízků, které mají podpořit
biodiverzitu a pomáhat zadržovat vodu v krajině.
„Podle zjištění nezávislé poradenské ﬁrmy Oxford
Economics má tok zboží procházejícího našimi
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českými sklady hodnotu 31 miliard dolarů, což odpovídá zhruba 12‚5 procenta českého HDP. Jedná
se o nejvyšší podíl na národním HDP ze všech 19
zemí, kde Prologis aktuálně působí,“ říká Martin
Baláž, viceprezident a country manager Prologis
pro Českou republiku a Slovensko. Také Prologis
buduje logistické parky se zelenými plochami a s výhledem na získání příznivého hodnocení v rámci
BREEAM, kdy například hala 18
v parku v Rudné byla první logistickou stavbou v kontinentální Evropě
se zmíněnou akreditací na nejvyšší
úrovni Outstanding. Prologis vybavuje budovy osvětlením LED se
senzory pohybu a intenzity denního světla, v nejrušnějších parcích pak instaluje nabíjecí stanice
pro elektromobily. „Kde to technické parametry
dovolují, nabízíme také možnost instalace solárních panelů. Díky tomuto programu mohou zákazníci působící v určitých zemích snadno převzít kontrolu nad svými výdaji za energii a čerpat výhody
plynoucí z produkce elektřiny přímo v parku,“ dodává Martin Baláž. Program Prologis SolarSmart
funguje v Německu, Francii, Itálii a Španělsku, ale
chystá se rozšíření na další trhy.

vateli a tím i snižování ekologické zátěže nadbytečnou dopravou. Průkopníkem v zavádění zelené
energie v prodejnách Coop je Jednota, spotřební
družstvo v Uherském Ostrohu, která má vybaveno
solárními panely více než třetinu ze svých 120 obchodů a ročně vyrobí 750 000 kWh energie. „Za
realistický cíl považujeme mít vlastní elektrárnu v polovině našich obchodů, v současné době zvládáme
zprovozňovat dvě až tři elektrárny
ročně,“ komentuje zavádění elektráren František Polák, předseda
spotřebního družstva Coop v Uherském Ostrohu.

„UHLÍK V DOPRAVĚ
KONČÍ, V NÁKLADNÍ
TO VŠAK BUDE CHVÍLI
TRVAT.“

S fotovoltaikou pracuje i skupina Coop. Téměř 90
družstevních prodejen část potřebné elektrické
energie vyrábí díky vlastním střešním solárním
panelům. Celková výroba elektrické energie na
obchodech by letos měla překonat hranici 2000
MWh. Podle Pavla Březiny, předsedy představenstva Svazu českých a moravských družstev, vlastní
výroba energie zapadá do ﬁlozoﬁe prodejen Coop,
která zahrnuje také propojení s lokálními doda-

„Soláry drží menší
prodejny v provozu“

DIGITALIZACE A UDRŽITELNÝ
ŘETĚZEC I SPOLEČNOST
Tématem v rámci udržitelnosti je rovněž digitalizace, od které si mnozí slibují posílení tlaku na efektivitu, a tím i vystavení stopky pro plýtvání zdroji.
Continental Automotive Czech Republic ve svém
areálu v Brandýse nad Labem postupně realizuje
vizi plně digitálního výrobního závodu. Cílem je digitalizovat všechny procesy – ve výrobě, ve skladu
i v administrativě, a to nejen interně, ale i ve vztahu
k dodavatelům a zákazníkům. V plánu je všechny
systémy zjednodušit, zautomatizovat a standardizovat a konsolidovat zdroje dat tak, aby určitá
informace byla vždy jen na jednom místě, odkud
si ji budou automaticky přebírat všechny systémy.
„Do budoucna bychom takto propojili naše systémy i se systémy zákazníků, dodavatelů a jejich
subdodavatelů, což by mělo vést k usnadnění plánování výroby a dodávek napříč celým řetězcem.
Výsledným efektem bude udržitelný dodavatelský
řetězec, jehož plynulost mimo jiné povede ke snížení emisí oxidu uhličitého,“ říká ředitel závodu
Tomáš Vondrák.
Mnoho z plánů ﬁrem naráží na potřebu velkých
výdajů. S perspektivou budoucí uhlíkové daně se
však výdaje mění v prozřetelnou investici. Zvažovaná uhlíková daň nemusí být přitom brzdou pro ekonomiku a životní úroveň obyvatel. Například Švédsko ji zavedlo už před 30 lety. Podle srovnání dat
jednotlivých států z roku 2016 vypustí téměř nejméně emisí na osobu v rámci EU – 5‚6 t CO2eq. Průměr pro EU činil 8‚7 t CO2eq, pro svět 6‚51 t CO2eq
a pro samotné Česko 12‚4 CO2eq. V porovnání se
Švédskem tedy Česko v roce 2016 vypouštělo více
než dvakrát tolik emisí, a přitom zdejší životní úroveň byla o 40 % nižší než ve skandinávské zemi.

Solární elektrárny zajistí zhruba 50 procent
energie potřebné pro chod obchodu a v mnoha
případech pomáhá instalace solární elektrárny udržet v provozu menší vesnické prodejny.
Náklady na energie a mzdy totiž tvoří klíčovou
položku v jejich rozpočtu. V průměru 90 procent vyrobené energie je spotřebováváno přímo v obchodech.
LUKÁŠ NĚMČÍK
ředitel rozvoje a marketingu
skupina Coop

systemylogistiky@atoz.cz
Chystáte investice
pro zvýšení
udržitelnosti
firmy?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Velmi nízké jsou podle
Dopravní politiky ČR výkony
vodní nákladní dopravy, což je
způsobeno nespolehlivostí labské
vodní cesty pod Ústím nad Labem
a nedokončením splavnosti do
Pardubic (součást sítě TEN-T).
Vodní doprava je přitom jen velmi
obtížně nahraditelná v případě
nadrozměrných přeprav, což je
pro Česko jakožto průmyslově
rozvinutý stát velmi důležité.

INZERCE

REGÁLY A REGÁLOVÉ
SYSTÉMY PROMAN

PALETOVÉ REGÁLY

POLICOVÉ REGÁLY

KONZOLOVÉ REGÁLY

OCELOVÉ PLOŠINY

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

Interview

Logistiku
lze ladit

donekonečna.
Stále jsme

na cestě

O LOGISTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ
S JIŘÍM SOUKUPEM, LINET
S tím, jak během pandemie začaly ve zdravotnictví
docházet kapacity, rostl tlak na dodavatele zdravotnické techniky včetně lůžek. Ve společnosti Linet stačili ještě před obrovským nárůstem výroby v důsledku
koronaviru v roce 2019 vybudovat všechny logistické
procesy v SAP S/4HANA. Změnu měl na starosti manažer
logistických projektů Jiří Soukup.

Interview připravil Stanislav D. Břeň
FOTO: Linet

Linet cílí na oblast zdravotnictví,
které se v posledním roce ocitalo pod
velkou tíhou. Jak se to odrazilo na
výkonech společnosti Linet?
Celosvětová poptávka po našich produktech,
a hlavně tlak na krátké dodací termíny znamenaly
kompletní změnu přístupu k zaběhlým standardům a dotkly se samozřejmě i logistických procesů. „Dodat právě včas“ přešlo ze dne na den
na „dodat ihned“, a tak bylo potřeba především
zajistit výrobní zdroje a změnit zakázkovou výrobu na „sériovou“, což se pozitivně projevilo
na logistických procesech. Jindy
pestré výbavy našich produktů se
změnily na unifikované a účelové
konfigurace, které měly jediný cíl:
„co nejrychleji pomoci pacientům
a lékařskému personálu“.

našich produktech enormní. Pandemie změnila
všechny proměnné logistické rovnice a dosadila
do nich mnoho neznámých.

Jaké neznámé?
Nikdo nevěděl, co bude zítra a zda se naše závody
náhodou také nezastaví, což se naštěstí nestalo.
Pandemie začala postupně omezovat provozy dodavatelů našich strategických surovin, a tak bylo
potřeba vynaložit spoustu úsilí a prostředků na
jejich zajištění. V tomto období
pro nás bylo klíčové nejen udržet
v chodu výrobní závody, ale hlavně navýšit směnnost na linkách,
které vyrábějí lůžka pro jednotky
intenzivní péče, jež v tomto období čelily násobné poptávce.

„Logistické procesy
z offline do online
jsme překlopili po
1‚5 roku příprav.“

Co to v takové situaci udělalo
s logistickými toky a strategií
jejich řízení?
Covidové období prověřilo všechny oblasti nejen
logistických procesů. Dlouhodobé strategie se
skokově změnily na jedinou hlavní prioritu, kterou
bylo vyhovět okamžité poptávce trhu. Protože jsme
výrobce zdravotnických zařízení, která se stala klíčovou součástí boje s covidem, byla poptávka po

Některé firmy říkají,
že plánovat logistiku, respektive
držet se zvolené strategie dnes
prakticky nelze. Lze?
Dlouhodobé trendy držíme a díky flexibilitě našich
procesů se nám daří zvládnout i takové výkyvy.
Strategie, která se nám v logistice dlouhodobě
vyplácí, je automatizace a flexibilita procesů. Naším dlouhodobým trendem je optimalizace materiálových toků, ale s přihlédnutím k plánování
strategických komponent a zásob. Není dobré být
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Road trainy zvažujeme, ale nevýhody převažují.
Více na www.systemylogistiky.cz.

Čtyři poznatky Jiřího Soukupa o logistice
Není dobré být příliš
„lean“, protože pak
nemusíte zvládnout
skokový přechod na
vyšší objem.

„Dodat právě včas“ přešlo
ze dne na den na „dodat
ihned“, a tak bylo potřeba
zajistit výrobní zdroje
a změnit zakázkovou výrobu
na „sériovou“.

Soustředíme se na možnosti
technického řešení našeho
produktového portfolia a s tím
spojené možnosti automatizace
logistického toku.

Strategie, která se nám
v logistice dlouhodobě
vyplácí, je automatizace
a flexibilita procesů.

INZERCE

příliš „lean“, protože pak prostě nemusíte zvládnout skokový přechod na vyšší objem. Další oblastí
strategického rozvoje v logistice je automatizace
informačního toku. V této oblasti, kde nás covidové období posunulo více do onlinu v oblasti komunikace, došlo také k největšímu skoku v logistice
s projektem ERP Replacement, kdy jsme logistické
procesy vybudovali v SAP S/4HANA.

Když jsme se domlouvali na přípravě
tohoto rozhovoru, říkal jste,
že nově máte na starosti support
logistických procesů.
Co vše to aktuálně obnáší z pohledu
společnosti Linet?
Model řízení logistiky, který ve firmě dlouhodobě
uplatňujeme, je integrace logistických realizačních
týmů do jednotlivých business units, kde si logistické procesy řídí přímo vedoucí příslušných útvarů.
Nemáme tedy centrální management logistiky, ale
jen procesní a metodickou část. Protože mě vždy
lákalo spíše věci tvořit a designovat než jen dohlížet na průběh realizace, vydal jsem se nyní tímto
směrem. Kde jinde můžete dostat tolik logistických
„hraček“ na hraní než v Linetu.

Na jakých logistických projektech
v současnosti pracujete v oblasti
dodavatelské, zákaznické i interní
logistiky?

NAŠLI JSME PROSTORY PRO JINÉ.
RÁDI POMŮŽEME I VÁM.
#FINDYOURSPACE

SPACE-BROKERS.CZ

Interview: JIŘÍ SOUKUP

Zde se nabízí zmínit jeden z klíčových projektů,
který aktuálně realizujeme, ale ponechám to zatím jen v obecné rovině. Každý z výrobců inovuje
svoje produkty a průběžně je uvádí na trh, ale když
stále navyšujete objem portfolia a s tím množství
vstupních komponent, možnost optimalizace procesů a toků se časem zásadně zúží nebo zastaví. Následuje nezbytná „unifikace“ produktového
portfolia, která umožní růst objemu výroby, ale
zároveň umožní zásadní redesign logistických procesů. Nyní se tedy hodně soustředíme na možnosti
technického řešení našich nových produktů a s tím
spojené možnosti automatizace logistického toku.

Už jste zmínil implementaci ERP
SAP S/4HANA. Nakolik máte všechny
procesy odladěné a jak systém
splňuje logistické nároky, které na něj
kladete?
Krásná otázka… O tomto tématu bych mohl napsat
knihu. Byla to velká profesní zkušenost a klíčový
krok pro firmu. Logistické procesy z offline do online jsme překlopili po 1‚5 roku příprav, což byla
klíčová změna, kterou jsme museli udělat pro vy-

užití funkcionality, kterou nám SAP S/4HANA přináší. Procesy odladěné nemáme a je otázka, co to
vlastně znamená. Pokud můžete lidskou činnost
předpokládat, tedy není náhodná, lze ji algoritmizovat a v hloubce struktury dat, jakou poskytuje SAP,
můžete proces ladit donekonečna. I v tomto směru
se tedy Linet stále vyvíjí a stále jsme „na cestě“.

Systém je proprietární a umožňuje
instalaci on-premise, cloudové řešení,
ale také hybridní režim.
Který využíváte?

V poslední době se vše včetně
ERP nebo WMS stěhuje do cloudu.
Považujete tuto cestu za efektivní
a bezpečnou?
Cloud má nesporně své výhody, systém je stále
aktuální, firma nemusí mít vlastní IT podporu,
serverovny a podobně. Pokud ale máte proces postavený na costumizovaných řešeních jako my, pak
cloud představuje určité riziko změny při aktualizacích, které mohou negativně ovlivnit běžící proces.

Máme on-premise a ostatní řešení pro nás nejsou
moc vhodná. Hlavním důvodem jsou hodně customizované nástroje pro řízení výroby a logistiky,
které jsme si v SAP vytvořili.

Je pro vás SAP dostatečně flexibilní?
Rozvíjíme a upravuje hlavně naše aplikace a uživatelská prostředí a protože máme v této oblasti dobrého a zkušeného partnera (Consulting 4U), tak
realizace případných úprav probíhá podle potřeby.
Standardy SAPu neměníme…

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Ptejte se
Jiřího Soukupa

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Fotografie z návštěv provozů na



cz.linkedin.com/showcase/
systemylogistiky
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Potřebujete více prostoru?
Vytváříme parky pro vaše logistické, průmyslové a obchodní aktivity
CELKOVÁ VÝMĚRA 370 245 m² / PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA 126 187 m² / JEDNOTKY OD 1 500 m²
www.vgpparks.eu / nela.kadlecova@vgpparks.eu / +420 702 203 633

Inspiraci, jak vyřešit i ty
nejtěžší logistické hádanky,
vám pomůže najít

2021

Česko-slovenský projekt
na podporu inovací v logistice
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313 účastníků
38 řečníků
17 prezentací
25 partnerů

STÁLE SE MŮŽETE REGISTROVAT A SLEDOVAT ZÁZNAM
WWW.LOG-IN.CZ/REGISTRACE

Fórum LOG-IN končí,
ocenění LOG-IN se rozbíhá...



Registrujte svou
nejlepší inovaci nebo
inovátora do 30. 7. 2021
v těchto 4 kategoriích:
1. Technická a technologická
inovace roku
2. Projektová inovace roku
3. Inovace v logistických
realitách
4. Fachman roku

Zúčastněte
se galavečera
logistických inovací
23. 9. 2021
na kongresu
v Praze
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Doprava

KONTEJNEROVÉ PŘEPRAVY?
VYŠŠÍ CENY, MENŠÍ KAPACITY,
DELŠÍ ČASY DORUČENÍ
Kontejnerové přepravy výrazným způsobem ovlivnila pandemie. Přepravy po moři výrazně zdražily, setkáváme se s kolapsem kapacit. Cesta z Asie často trvá výrazně déle, dochází k zásadním zdržením. Firmy
jsou tedy v řadě případů nuceny využívat i jiné cesty než klasickou námořní přepravu. V Česku začíná být
nedostatek surovin a různého zboží, což se také projevuje v růstu cen.

Článek připravil Petr Neckař
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FOTO: Hapag-Lloyd
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Za obřími nákladními loděmi zůstává značný podíl na celkových
emisích z dopravy. Vlivem ekologických požadavků (například
přísnějších limitů emisí síry od loňského roku) musí rejdaři obměňovat

Zejména v rámci kontejnerových námořních přeprav dochází k výrazným zdržením. Firmy proto
musí hledat alternativy. Pro potřeby rychlé přepravy zásilek jsou využívány letecké přepravy. „V rámci
naší společnosti jsme si zaﬁxovali kapacity leteckých přeprav. Poptávka po nich raketově vzrostla,
protože spolehlivě v potřebných časech přepravovat po moři nebo železnici je
problém. Když ﬁrma potřebuje
rychle zásobovat výrobní linky,
nemůže si dovolit čekat na jiný
typ dopravy,“ konstatuje Tomáš
Brada, ředitel marketingu společnosti Gefco pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Když jde
o zboží, které není vhodné pro
letecké přepravy, je transport
do České republiky alternativně řešen i klasickou pozemní
přepravou. „Není to vůbec zelené řešení, je to nestandardní, ale pro některé klienty je to v současné
situaci nutnost. Určitě by bylo z hlediska udržitelnosti vhodné tyto zásilky posílat v kontejnerech
klasickou námořní cestou nebo po železnici,“ nezastírá Tomáš Brada.

SITUACI OVLIVNILA I BLOKÁDA V SUEZU
Nejde však jen o důsledky pandemie. S námořními kapacitami zahýbalo i něco, co si nikdo nedokázal představit. Na kontejnerových přepravách
se nedávno negativně projevila také blokáda
v Suezském průplavu. „Tato blokáda se projevila
v prostojích jiných lodí, docházelo ke zdržování vyloďování
a i k prodlevám při následných
přepravách kontejnerů do cílových destinací,“ uvádí Luděk
Kohout, obchodní manažer
společnosti PST CLC. Domnívá
se, že blízká budoucnost kontejnerových přeprav se nebude
výrazně lišit od současné situace. V létě lze podle jeho slov
očekávat mírné snižování tlaku
na kapacity, po prázdninách však předpokládá návrat k nynějšímu stavu. „V rámci delšího horizontu očekávám stabilizaci kontejnerových přeprav.
Ve vzdálenější budoucnosti by se mohla projevit
případná koncentrace průmyslu do Evropy, což by
mělo vliv na snížení mezikontinentálních přeprav.

„TRŽNÍ PROSTŘEDÍ BYLO
OVLIVŇOVÁNO OMEZENOU
DOSTUPNOSTÍ KONTEJNERŮ,
SNÍŽENÝMI KAPACITAMI
PŘÍSTAVNÍCH TERMINÁLŮ
A STOUPAJÍCÍ POPTÁVKOU.“

„Kontejnerů ubývá,
nové se nestíhají vyrábět“

TOMÁŠ BRADA
ředitel marketingu pro Česko,
Slovensko a Maďarsko
Gefco

Kvůli pandemii vloni došlo k zastavení ekonomiky. Kontejnery se v důsledku
toho začaly shromažďovat v různých částech světa, například v Severní Americe
a v Evropě. Chybějí v Číně, ještě se tam v dostatečném počtu nedostaly, což
znamená značné snížení přepravní kapacity. Je nutné si uvědomit, že dochází
k přirozenému úbytku kontejnerů kvůli jejich životnosti, přičemž úbytek starých
kontejnerů se nestíhá dovyrábět. Když se tyto dva faktory spojí, způsobují nedostatečnou transportní kapacitu. A to jak na železnici, tak i na moři ve směru
z Číny. Tyto faktory tedy také ovlivňují ceny kontejnerových přeprav.

Deglobalizace tedy souvisí s udržitelností,“ konstatuje Luděk Kohout. K trendu udržitelnosti se
ovšem hlásí i mnozí přepravci. Například skupina
Kuehne + Nagel plánuje do roku 2030 dosáhnout
nulové uhlíkové stopy.

STABILIZACE V OBLASTI KAPACIT
Co bude v oblasti kontejnerových přeprav dál?
„Očekáváme stabilizaci v oblasti kapacit, ale bude
to ještě trvat. Myslíme si, že se s problémy, které
se aktuálně řeší, budeme potýkat ještě celý letošní rok,“ říká Tomáš Brada. Podotýká, že spousta
klientů preferuje zelená řešení, v tom případě je
alternativou moře přeprava po železnici. Nicméně
i železniční koridory začínají být hodně vytížené.
Zdržení nastávají při překládkách na železnici, kdy
se kontejnery hromadí na překladištích. „V této situaci se maximálně zaměřujeme na informovanost
klientů. Mám ale pocit, že obecně je informovanost
klientů, tedy zadavatelů přeprav, velmi špatná –
zejména těch, kteří přepravy nerealizují často a ve
velkých objemech. S klienty je nutné komunikovat.
Dochází ke zvyšování cen, což je nutné vysvětlovat,“ konstatuje Tomáš Brada.
Co se týče zmíněné informovanosti klientů, uveďme konkrétní příklad. Díky nové funkci upozornění,
která se stala součástí platformy Seaexplorer, jsou
nyní zákazníci divize Námořní přepravy společnosti
Kuehne + Nagel bezprostředně informováni o neobvyklých událostech v prostředí kontejnerové přepravy. Tato funkcionalita se ukázala být praktická
během narušení dodavatelských řetězců způsobeného březnovou nehodou v Suezském průplavu.

FIRMY HLEDAJÍ ADEKVÁTNÍ ŘEŠENÍ
Za zmínku stojí i skladba nákladů z Číny, která se
vlivem důsledků pandemie změnila. „Byli jsme
hodně zvyklí odbavovat velké množství přeprav ze
INZERCE
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Doprava

segmentu automotive. Přepravy v rámci tohoto
segmentu jsou teď mírně nižší. Nicméně zaznamenali jsme výrazné zvýšení v rámci e-commerce
zásilek,“ uvádí Tomáš Brada.

FULLVICE
SER LUPOU
POD

SLBOOK:
Full servis?
Služby ušité
na míru!
Full servis v logistice? To jsou služby ušité na
míru potřeb konkrétních zákazníků. Podle knihy
SLBOOK patří mezi významné hráče v tomto
oboru společnosti HOPI, Geis CZ, Gefco Česká
republika, Dachser Czech Republic, ESA logistika,
Sony DADC Czech Republic a další.
Firmy mají specializované týmy, které se zabývají
nejprve poptávkami a poté nastavením všech
procesů tak, aby zákazníkům byla poskytnuta
maximálně komplexní služba právě v takovém
rozsahu, jaký je potřeba. V tomto oboru platí
pravidlo o důvěřování a prověřování. Proto se
doporučuje hned na začátku nastavit jasná
pravidla spolupráce a jejího ohodnocení, aby se
předešlo zbytečným problémům. V tomto směru
pomáhají různé KPI ukazatele, tedy sledování
předem specifikovaných parametrů.
Full servis je služba s přidanou hodnotou, která,
aby měla význam, musí být přínosná pro všechny
zúčastněné subjekty.

Logistické ﬁrmy, výrobci i dovozci se každopádně
potýkají s růstem cen. Jak uvádí Luděk Kohout,
dnes hodně záleží na tom, jaké mají jednotlivé
přepravní společnosti zarezervované kapacity,
a jak jsou tedy schopny reagovat na aktuální
potřeby zákazníků, kteří už hledají alternativy.
Kromě námořních přeprav využívají například
i zmíněné železniční přepravy.
„Hledají se řešení přeprav, ale železnice pod velkým náporem také kolabuje, zejména pro FCL
zásilky. I na železnici totiž došlo k obrovskému
nárůstu požadavků na kontejnerové přepravy.
Dnes se tedy už opravdu přistupuje i k tomu, že
se k přepravám místo lodí či vlaků používají kamiony. Pro některé zásilky je využívána také letecká
přeprava, která je dražší než námořní, navíc se
jí nepřepravují takové objemy,“ potvrzuje Jakub
Honzek, manažer námořních přeprav společnosti
DB Schenker.
Letecká přeprava je schopna vyřešit ty nejakutnější potřeby, kdy je zboží potřeba dopravit rychle
a včas. Situace v rámci kontejnerových přeprav je
velmi nepředvídatelná, protože ji ovlivňuje spousta faktorů.

ROSTOU VSTUPNÍ NÁKLADY
Když to vše shrneme, je zřejmé, že kapacity kontejnerových přeprav jsou dnes nedostatečné,
nejsou prostory na lodích, chybějí kontejnery.
K tomu se přidává nedostatek materiálů. „Firmy
bojují s tím, že jim rapidně rostou vstupní náklady.
Od mnoha zákazníků vím, že se jim dokonce prodloužil výrobní cyklus. To, co se dříve vyrobilo za
měsíc, se nyní vyrábí třeba tři měsíce. To má vliv
na ekonomiku ﬁrem, protože nejenže dochází ke
zdražení vstupů, ale navíc mají delší dobu vázaný
kapitál v rámci vlastní výroby,“ upozorňuje na fakt
z praxe Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel společnosti Gebrüder Weiss. Potvrzuje, že

Nejaktuálnější seznam článků
najdete na webu www.slbook.cz

Vzrostl význam informovanosti klientů o stavu přeprav.
FOTO: Kuehne + Nagel

„Kontejnerové
přepravy ovlivnil
i boom e-commerce“
Spotřebitelský trh roste i v souvislosti
s boomem e-commerce, což se výrazně projevuje v přepravních kapacitách. Ale nejde
jen o e-commerce, poptávka rostla napříč
segmenty, například i v automotive sektoru.
Je možné, že některé společnosti budou nuceny přehodnotit svůj business plán, protože
náklady pro ně jsou či budou tak vysoké, že
už se jim zboží nevyplatí do Evropy dovážet.
Rejdaři se navíc snaží kvůli ekologickým požadavkům obměňovat své flotily. Nabídka kapacit je i kvůli tomu nižší, než byla historicky.
Situaci do jisté míry ovlivnila blokace Suezského průplavu. V přístavech je velký tlak na
odbavování kontejnerů.
LUDĚK
KOHOUT
obchodní
manažer
PST CLC

rovněž zaznamenal výrazný přetlak železničních
přeprav. A vidí světlo na konci tunelu? „Očekáváme, že by se situace přes léto z hlediska přetlaku
mohla uklidnit. Ale je to otázka. Teď jsem zaznamenal, že se automotive rozhodl, že už nebude
vyrábět na sklad, tedy že se budou vyrábět jen
objednané vozy, což je způsobeno nedostatkem
komponent,“ doplňuje další skutečnost Jan Kodada. Odezní s ustupující pandemií i problémy,
které způsobila? To ukáže čas.

systemylogistiky@atoz.cz
Jak řešíte problémy
s kontejnerovými
přepravami?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Navzdory pozvolnému návratu lidí do obchodů,
supermarketů a nákupních galerií pandemie urychlila
transformaci směrem k digitálnímu nakupování.
E-commerce v maloobchodu nyní generuje asi
200 miliard Kč tržeb. Je ale třeba zdůraznit, že tento
objem odpovídá „pouze“ 16 % českého maloobchodu.

E-commerce:
Jsou nákupní
košíky minulostí?

FOTO: George Coletrain, Unsplash

RUCE LIDSKÉ, NEBO ROBOTICKÉ?
LIDÉ HRAJÍ ZATÍM PRIM
Pandemie byla jedním z faktorů,
který firmy v oblasti logistiky a výroby doslova tlačil do automatizace.
Kvůli vládním omezením se některé
podniky zastavily, což mělo vliv na
ekonomiku. Společnosti stále narážejí na nedostatek zaměstnanců určitých profesí v určitých lokalitách.
Lidské ruce budou potřeba stále, ale
„robotické“ je v řadě případů leckde
nahradí.

L

Lidé v logistice stále hrají prim, ale bude to tak
navěky? „Práce, které jdou v logistice a výrobě
jednoduše nahradit automaty, budou nahrazeny. Dříve či později k tomu dojde. Je to otázka ekonomických rozvah jednotlivých firem.
Pandemie trend automatizace a robotizace
jen akcelerovala,“ konstatuje Jindřich Hodek,
obchodní ředitel společnosti Index Nosluš.

MÉNĚ LIDÍ NEŽ DŘÍVE

Automatizace a robotizace je v současnosti otázkou spíše větších společností, protože

Článek připravil Petr Neckař

s sebou nese výrazné vstupní investice. Vše
je otázkou důkladných analýz a kalkulací, je
nutné počítat s možnými variantami. „Automatizace a robotizace v logistice se vyplatí u firem,
které mají jistotu dlouhodobosti zakázek. Velkou roli v tomto směru hraje návratnost investice. Je vidět, že k zajištění určitého objemu
práce v logistice je dnes potřeba méně lidí,
než tomu bylo před pěti lety. Trend nástupu
automatizace je tedy zřejmý,“ konstatuje Svatopluk Úředníček, platform director společnosti
FM Logistic. Uvádí dále: „Nejnovější inovace ke
zvyšování efektivity vidím v automatizaci a robotizaci, kdy můžeme díky tomu zcela vyloučit
či omezit lidskou práci a tím řešit personální
otázku, a to zejména v sezonních výkyvech. Ale
nemám na mysli jen fyzickou práci, my pracujeme i na robotizaci práce administrativní.“ To
potvrzuje i společnost Grit, která se zabývá
mimo jiné EDI komunikací, tedy datovou automatizací. „Výhodou EDI je rychlá a automatická
komunikace nebo podrobný přehled o všech
objednávkách, fakturách a dalších dokladech
včetně jejich historie na obou stranách,“ říká
business development manager Gritu David
Reichel.
Zpět ale k automatizaci samotné logistiky. Důležitost jejího nasazení se projevuje i u firem,
které mají internetové obchody, v nichž je potřeba zpracovat velké množství objednávek
s poměrně malým počtem kusů v jedné objednávce. „Bez automatizace kompletačních, balicích a manipulačních linek se tento segment
logistiky ve velkých objemech dělat nedá,“
doplňuje Svatopluk Úředníček. Už dnes existují plně automatizované sklady. Postupně je
v logistice a výrobě nahrazována rutinní práce
méně kvalifikovaných pracovníků. „Nemyslím
si, že by se automatizace ve velkém dotkla oblasti managementu. Automatizovat se budou
dále procesy, které dnes zajišťuje velký počet
zaměstnanců, což je pro firmu vždy rizikový
faktor,“ specifikuje Svatopluk Úředníček. Je
možné, že se tento vývoj neprojeví skokově. Jak
podotýká Jindřich Hodek, někdy bude v souvislosti s postupnou implementací automatizace
a robotizace stačit jen nepřijímat nové zaměstnance, čímž časem v daném provozu dojde
k přirozenému úbytku těch stávajících.

LOGISTIKA REAGUJE NA POPTÁVKU

FOTO: Magna Exteriors (Bohemia)

Volba náhrady lidské práce automatizací úzce
souvisí s typem skladu. Pokud jde o sklad
firmy např. z automotive segmentu, kde dochází k velkým objemům manipulací, je automatizace nezbytná. Příkladem implementací
automatizace a robotizace jsou automobilky,
ale i jejich dodavatelé. „Automatizace jde
ruku v ruce s konceptem štíhlé logistiky, což

Společnost FM Logistic posiluje svůj
vozový park
Společnost FM Logistic neustále pracuje na vylepšování vozového
parku. Kromě velké obměny a zlepšení motorizace vozidel, jsou nově
ve flotile i vozidla na CNG.
Firma se snaží neustále posouvat hranice. “Naším cílem je jak
spokojený klient, tak i životní prostředí. Jelikož pro naše zákazníky
zajišťujeme distribuci všemi typy vozidel, je pro nás prioritou, aby
dopad na životní prostředí byl co nejmenší,” říká Pavel Ruda, Transport
Manager FM Logistic. “Jedním z našich velkých projektů je Urban
Logistic. Jedná se o speciální nabídku logistické služby našim klientům,“
dodává.
Z tohoto důvodu jsou ve flotile FM i vozidla s pohonem CNG. Jedná se
o vozidla, která mohou tonážně obsluhovat i střed a centrum města. „Vozidla,
která máme ve flotile, jsou multifunkční. Mohou převážet zboží jak s teplotním
režimem, tak i bez teplotního režimu, anebo oba typy najednou. Zároveň ale myslíme na životní prostředí,“
popisuje funkčnost těchto vozidel Pavel Ruda.
Vozidla s CNG pohonem výrazně snižují emise pevných částic, prakticky nulová kouřivost, snížení oxidů
dusíku i oxidu uhelnatého. Další velkou výhodou je i tišší chod. Snížení hluku oproti naftovým motorům je až
50%. Náklady na pořízení těchto vozidel jsou vyšší, nicméně finální dopad na ekologii je daleko přínosnější,
a o to jde společnosti především.

je oblast typická právě pro automotive segment. Automatizace se v době pandemie více
dostala i do oblasti e-commerce, ale v těchto
případech jde o částečnou automatizaci. Každopádně se jedna o výrazný trend poslední
doby,“ konstatuje Jiří Kunz, jednatel společnosti CSI Logistics.

Automatizaci logistiky nenahrávala levná pracovní síla. „Cena lidské práce ale roste, což
možná firmy donutí o to více přemýšlet o automatizaci. Vývoj automatizace bude souviset
i s trhem práce. Dnes začíná být opět problém
sehnat pracovníky. Vyvíjí se průměrná i minimální mzda, i to mluví ve
prospěch automatizace.
Robot neonemocní, nechodí
na obědy, udělá vše, co má,
a ještě k tomu bez chyb,“
uvádí Jiří Kunz.

„Transport bez řidičů“
Trendem v oblasti manipulací v rámci mezioperačních zásob bude automatizace.
V naší společnosti už teď pro transport používáme hodně automaticky řízených AGV
vozíků. Trend spočívající v jejich rozšiřování
podporujeme. Právě na jednom z takových
projektů pracujeme.

„BEZ AUTOMATIZACE
KOMPLETAČNÍCH, BALICÍCH
A MANIPULAČNÍCH LINEK SE
SEGMENT LOGISTIKY
VE VELKÝCH OBJEMECH
DĚLAT NEDÁ.“

Logistika reaguje na poptávku. V souvislosti s tím rostou
objemy práce i přepravním
společnostem, které rozvážejí balíky zákazníkům či na
výdejní místa. „Před pěti lety
se mluvilo o tom, že budeme nakupovat přes internet
a nebude důvod navštěvovat tak často jako předtím
kamenné prodejny. Dnes se to stalo u mnohých realitou. Spousta lidí už se nakupování
přes internet nebojí a budou ho využívat i po
otevření klasických obchodů,“ říká Jiří Kunz.
Rozvoj e-commerce tedy podnítil částečnou
automatizaci logistiky e-shopů. Plné automatizaci e-shopů brání např. potřeba sjednocovat
objednávky.

TOMÁŠ
ZVĚŘINA
vedoucí logistiky
Magna Exteriors
(Bohemia)

Reálným příkladem využití
robotů z praxe je např. DHL
Supply Chain, kde roboti
pro asistované vychystávání
pracovníkům pomáhají s vychystáváním a doplňováním skladových zásob.
Markus Voss, globální ředitel IT a provozní ředitel ve společnosti DHL Supply Chain, k tomu
říká: „V našich skladech v USA, Evropě a Velké
Británii již průmyslově využíváme více než 500
robotů pro asistované vychystávání. Do konce
roku 2021 k nim přidáme dalších 500 robotů,
které rozdělíme mezi více než 20 provozů.“

NE VŠUDE SE STROJE UŽ VYPLATÍ
Je možné, že se automatizace a robotizace
budou přesouvat i do dalších oblastí logistiky.
„Věřím tomu, že náhrada lidské práce se postupně částečně dotkne i skladování v rámci FMCG,
ale bude to až ve chvíli, kdy automatizace natolik zlevní, že se to vyplatí,“ konstatuje Tomáš
Kubza, vedoucí logistiky řetězce Penny Market.

„Pandemie coby faktor motivující
k automatizaci“

SVATOPLUK
ÚŘEDNÍČEK
platform director
FM Logistic

Pandemie je jedním z významných faktorů, který tlačí firmy nejen z oblasti
logistiky, ale i výroby, do různých procesů automatizace. To souvisí i s nedostatkem zaměstnanců v určitých profesích a lokalitách. Dále si firmy uvědomují rizikovost: i když už lidi mají, může přijít pandemie, která může oproti
standardní době ledacos změnit, což může mít vliv na omezení či zastavení
logistiky nebo výroby. Souběžně s nedostatkem lidí na českém trhu, který
stále trvá, byla pandemie v některých případech impulzem k automatizaci.
Přesto lidé stále hrají a budou hrát prim. Blíží se ale doba, kdy půjde ne
o kvantitativní, ale o kvalitativní otázku.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Přemýšlíte
o využití robotů?

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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Automatická identiﬁkace a mobilita
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Komerční prezentace

AUTOMATIZACE
V E-COMMERCI A JEJÍ VÝZVY

Jak se z pohledu automatizace změnil či vyvinul trh
e-commerce v ČR?
Z mého pohledu se trh změnil znatelně a velký vliv na
to měla právě koronavirová pandemie. Řada firem zabývajících se e-commercí byla vystavena hned několika
problémům. Ty se týkaly jednak omezených skladovacích
prostor, nedostatku pracovní síly a jednak výkonnostních
možností skladu. Zejména pokud mluvíme o schopnosti
rychle odbavit došlé zakázky. Mnohé z těchto problémů
dokáže automatizace efektivně řešit.

Myslíme si totiž, že ještě stále je nutné bořit některé mýty
o automatizaci. Automatizace je přitom trend, který bude
i do budoucna sílit, a firmy, které ji včas zavedou, budou
mít konkurenční výhodu.
Kterých chyb se při zavádění automatizace nejčastěji
dopouštějí, co podceňují?

Zákazníci by neměli zapomínat na to, že ruku v ruce se
zavedením automatizace musí jít také kvalitní softwarové
řešení, které celému projektu zajistí přidanou hodnotu.
Softwarové řešení je nutné připravovat souběžně a velmi
Firmy musely reagovat na strmé navýšení poptávky
detailně s plánováním hardwarového řešení. Firma Karz důvodu uzavření kamenných obchodů, bojovaly s nedodex se nezaměřuje pouze na prodej automatizovaných
statkem pracovní síly, jejíž počet se měnil doslova ze dne na
zařízení bez přidané hodnoty. Nabízíme dlouholeté znaMICHAL PLCH,
den, a to často způsobovalo zvýšení chybovosti při výdejích.
losti v oboru. Ty by měly vést k tomu, že zákazník neuspoří
senior software consultant
pouze místo, ale získá rovněž výrazné zlepšení materiáloKardex
S jakými problémy se e-commerce firmy potýkají?
vých toků a procesů, a to vždy s úsporou pracovní síly. SouCo především řeší prostřednictvím automatizace?
částí softwarových řešení, která společnost Kardex nabízí,
jsou i standardizované moduly zaměřené právě na e-commerce. Používáme
Otázkou je, co dát na první místo. Firmy sahající po automatizaci nejčastěji
tedy osvědčená řešení, která jsou nasazena a ověřena u celé řady firem.
zápasí s nedostatkem místa. Většina firem z oblasti e-commerce zaznamenala meziročně znatelný nárůst poptávky, což vedlo k navýšení počtu výdejů,
Dá se nějak vyjádřit návratnost investice?
navýšení počtu položek na skladu a automatizace se pro ně postupně stala
téměř jediným udržitelným řešením. Dalším aspektem je navyšování rychNávratnost investice záleží vždy na konkrétním případě a konkrétní aplilosti při vychystávání, což při skladování v klasických regálech vede často
kaci, ve všeobecnosti ale začíná někde na 18 měsících. Záleží také na tom,
k úměrnému navyšování chybovosti, ať už při odběru zboží, nebo kompletaci
jakou aplikaci firma automatizací řeší. Každopádně umíme pomocí různých
zakázky. Právě automatizace ve spojení se softwarem a systémy pro navámodelů návratnost investice vyčíslit.
dění obsluhy mohou tyto chyby eliminovat.
Které jsou typické aplikace, jež řeší automatizace?
Jedná se zejména o vychystávání objednávek, ale využití automatizace
se velmi osvědčuje také v procesu skladování a správy vraceného zboží.
Právě s ohledem na nejčastější aplikace v oblasti e-commerce jsme se
v tomto roce rozhodli pořádat sérii webinářů zaměřených jak na aplikace
pro e-commerce obecně, tak na technologii pick-to-light nebo color picking.

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

www.kardex-remstar.cz

E-COMMERCE ROSTE. ZVYŠUJÍ SE OBRATY,
POČTY ZÁSILEK A VÝDEJNÍCH MÍST
Pandemie výrazně urychlila tempo růstu segmentu e-commerce, na což museli reagovat nejen e-shopy, ale také mnozí
výrobci, kteří mnohdy takřka ze dne na den hledali cesty, jak zefektivnit distribuci výrobků, a přitom vyhovět přáním zákazníků v oblasti očekávání od doručování. Cílem totiž není jen doručit balíček z e-shopu, ale doručit ho v čase, který zákazník
očekává, což klade vysoké nároky na logistiku. Velký nárůst objednávek nutil e-shopy nejen využívat externí přepravce, ale
leckdy i posilovat vlastní dopravu. To vše má svá specifika.

V

Článek připravil Petr Neckař

V oblasti e-commerce pandemie posílila tlak
na digitalizaci. Mnoho „kamenných“ obchodů
investovalo do vlastních e-shopů, díky čemuž
význam e-commerce opět dále vzrostl. Urychlení e-commerce s sebou ale neslo mnoho
úskalí, nicméně cílem všech změn, které jsme
na trhu zaregistrovali, je jediné: spokojený zákazník. Lidé v době vládních restrikcí nemohli
nakupovat v kamenných prodejnách, obchod
se tedy přesunul z velké části do online světa.
Právě to byl moment, který byl akcelerantem
rozvoje e-commerce. To souviselo i s nároky
na přepravy. Příkladem je výrobce a distributor
čajů Sonnentor. „Dříve jsme využívali jen PPL,
ale sledovali jsme trh a na základě naší rešerše
jsme rozšířili počet dopravců. Zjišťovali jsme,
co zákazníci v oblasti doručování preferují. Na
základě toho u nás došlo nedávno ke změnám.
Výrazným trendem jsou výdejní místa. Kromě
PPL nyní využíváme i služeb Zásilkovny a České
pošty. I tyto společnosti totiž nabízejí odběr na
výdejních místech, což zákazníci zkrátka chtějí,“ konstatuje Radmila Svobodová, vedoucí
nákupu a logistiky společnosti Sonnentor.

DORUČENÍ POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI
Podle DHL Supply Chain stále více zákazníků
očekává, že objednané zboží obdrží v následujícím dni. To znamená, že blízkost skladu prodejce k zákazníkovi je klíčovým faktorem, což
zvyšuje význam distribučních center. Nákupní
chování spotřebitelů se v posledním roce výrazně změnilo. Kvalitní doručení má výrazný
vliv na zákaznickou zkušenost a dokáže zvýšit
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pravděpodobnost, že zákazník nakoupí zboží
ve vyšší hodnotě. To vše si retaileři velmi dobře
uvědomují. Chtějí-li v rámci konkurence uspět,
musí zákazníkům nabídnout takové doručení,
které jim je příjemné. V rámci zákaznického
chování hraje při výběru dopravce roli několik
faktorů. Jedním z nich je cena, spotřebitelé
zvažují i dobu a způsob doručení (doručení na
konkrétní adresu nebo do výdejního místa),
podceňovat nelze ale ani zmíněnou předchozí zákaznickou zkušenost s doručením. To
potvrzuje i Radmila Svobodová, která říká:

„Rychlé dodání motivuje
k opakovanému nákupu“

MICHAL MENŠÍK
CEO
Dodo

Podle studie agentury Perfect Crowd zvolí až 84 procent zákazníků takový
obchod, který je schopen doručit zboží rychleji, a rychlé dodání motivuje
90 procent zákazníků k opakovanému nákupu. Příliš dlouhé dodací lhůty
jsou naopak pro 61 procent nakupujících důvodem k tomu, aby nákupní
košík opustili. Negativní zkušenost může mít na vztah se zákazníkem a jeho
ochotu se do daného obchodu vracet opravdu fatální dopad. Cestou může být
zavedení přímé same-day logistiky. Tato možnost se rozhodně vyplatí zvážit,
implementovat a v neposlední řadě také komunikovat.

„Moc dobře víme, že konkrétní řidič konkrétního přepravce může naši značku posilovat,
protože ho mají zákazníci v daném regionu
v oblibě, zatímco jiný řidič může na zákazníky působit negativním dojmem. Naším cílem
je docílit pozitivní zákaznické zkušenosti při
doručení, protože právě to se může projevit
při dalších nákupních rozhodováních.“ Tato
slova na letošním fóru Log-in potvrdil i Daniel
Mareš, jednatel společnosti Wedo, který uvedl,
že pokud se kurýr projeví jako ochotný a slušný, zákazníci to vnímají. „Často se jich ptáme,
která služba je pro ně nejlepší, oni mnohdy
nejmenují název přepravní společnosti, ale
popíšou konkrétního řidiče, který zná lokální
poměry,“ říká Daniel Mareš.
Podívejme se na jeden konkrétní příklad: Dodo
pro Super Zoo rozváží objednávky po Praze,
v plánu je letos rozvoz zboží pro domácí mazlíčky rozšířit i do dalších měst v ČR. Dodo zásilku
doručuje v domluveném čase. Zajímavé je, že
obsah online košíku nakupujících moc neliší
od toho na prodejnách, zatímco podstatně se
ovšem liší hodnota objednávky. Nákupy s rozvozem kurýry mají v průměru dvakrát vyšší hodnotu než ty, které lidé uskuteční v kamenných
prodejnách. Objednávky online formou navíc
rapidně rostou.
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Pro nás jako odesílatele zásilek je zásadní,
aby nám přepravci vyšli vstříc v době sezonních špiček. U nás je špička od září až do
dubna, překrývá se tedy s vánočním náporem. Proto je pro nás při výběru přepravců
důležitá jejich flexibilita. Roli hraje například to, jestli je přepravce v sezoně schopen
zásilky vyzvedávat i v pozdějších hodinách,
například v 18 hodin, aby byl větší čas na
vychystávání, což je právě ve špičce zásadní.
Důležité je také to, jestli je přepravce schopen zásilky vyzvedávat i o víkendech. To vše
jsou věci, které ovlivňují také intralogistiku
a mají vliv na větší efektivitu.
RADMILA
SVOBODOVÁ
vedoucí nákupu
a logistiky
Sonnentor

BOXY, VÝDEJNY A BEZHOTOVOSTNĚ
Z nedávno zveřejněného průzkumu společnosti Balíkobot.cz je zřejmé, že se čeští dopravci
budou zaměřovat na co nejkvalitnější a nejrychlejší doručování, na které budou kladeny
stále vyšší nároky. Očekává se pokračující nárůst bezhotovostních plateb a bezkontaktního
způsobu doručení do výdejního místa a rozšiřování samoobslužných výdejních boxů. Rozhodovat bude rychlost, personalizace a automatizace. Jak uvádí Pavel Včela, ředitel společnosti
GLS Česká republika, lze očekávat, že v letních
měsících tradičně dojde ke snížení počtu zásilek. „To nám umožní v klidu dokončit kapacitní
navýšení našich přepravních uzlů před vánoční
sezonou, ve které opět dojde k strmému nárůstu,“ konstatuje Pavel Včela. Je však očividné, že trh s online službami nebude výrazně
a dlouhodobě klesat. „Podle všech ukazatelů
dojde maximálně ke zpomalení růstu, nikoli
poklesu. Dá se předpokládat, že trend digitalizace kamenných prodejen bude stále častější
vzhledem k velké konkurenci a široké nabídce
spolehlivého a expresního doručování,“ uvádí
Martin Šauer, CEO společnosti Balíkobot.cz.
Je jasné, že si velký počet zákazníků díky pandemii a zavřeným kamenným obchodům vyzkoušel, jak je nakupování online jednoduché
a pohodlné, jak je možné zásilku vyzvednout
bez front a hned do druhého dne. Zákazníci
také zjistili, jak jednoduše funguje proces
vrácení produktu a naučili se tak nakupovat
zboží, které si byli před pandemií zvyklí pořizovat v kamenných prodejnách. Zákazníci díky
nakupování online ušetřili nejen spoustu času,
ale také financí,“ podotýká Milan Šmíd, ředitel marketingu společnosti Zásilkovna. Právě
tato firma vidí budoucnost ve výdejních boxech
a v rozšiřování počtu výdejních míst.
Trh ukáže, kam budou metody doručování směřovat. Hodně se hovoří o dronech a různých
jiných formách autonomního doručování, což
zatím naráží zejména na legislativu.

Podle čeho vybíráte
přepravce?

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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Komerční prezentace

BĚŽNÁ EVIDENCE NESTAČÍ,
E-SHOPY ZAVÁDĚJÍ WMS
Růst trhu e-commerce je zatěžkávací zkouškou zejména pro sklady, proto dnes
e-shopy kvůli optimalizaci nákladů, rychlejšímu odbavování objednávek nebo
snížení počtu reklamací přecházejí na řízené skladování (WMS). WMS bývaly
doménou velkých e-shopů, ale dnes si je mohou dovolit i ty menší a střední.

Na rozdíl od skladových modulů v ERP systémech, které obvykle slouží jen k evidenci
zboží, řízený sklad optimalizuje i naskladnění
a vyskladnění, monitoruje pohyb položek
a zrychluje práci skladníků. Skladníci jsou
vybaveni čtečkami s navigací, které je nejkratší cestou navádějí k požadovanému zboží.
Například ve špičkách tak skladníci odbavují objednávky přesněji a rychleji a e-shopy
nemusí najímat brigádníky, případně je rychle
zaučí a zapracují. Jakmile skladník ke zboží
dorazí, načte čárový kód a WMS mu potvrdí,
že jde o správný kus – díky tomu se snižuje
riziko záměny a minimalizuje množství vratek
i reklamací. Skladník navíc může vychystávat
více objednávek současně.
Čtečka je pro skladníka nejužitečnějším
pomocníkem. S její pomocí zboží přijímá,
zaskladňuje i expeduje. Všechny informace
o skladové pozici, stavu zboží nebo změně
stavu zásob se ze čtečky automaticky posílají

do skladového systému, případně i do ERP
a e-shopu, takže data jsou na všech místech
stále aktuální.
V systému lze nastavit i vyskladňovací strategii. Systém pak prioritně navádí skladníky ke
kusům, které jste naskladnili jako první (strategie FIFO), kusům s blížící se exspirací (FEFO),
nebo využívá kombinaci obojího. Stejně tak
můžete zvolit naskladňovací strategii – například aby systém navrhoval zaskladnit velké
a těžké zboží do regálů co nejblíže expedici.
Pokud řízený sklad zvažujete, WMS s vámi
zdarma a nezávazně prokonzultujeme. Náš
skladový systém LOKiA WMS používají v Česku
malé i velké e-shopy – více se o něm dozvíte
na www.grit.eu/wms.
GRiT – specialista na EDI, elektronickou fakturaci a skladové systémy

T: +420 541 212 199
E: info@grit.cz

www.grit.cz/wms

Rychlý růst odvětví e-commerce zvýraznil problém s nedostatkem volných skladových
prostor v blízkosti velkých měst. Tyto lokality mají přitom pro e-shopy zásadní význam.
Jak mohou uvedené výzvě zdárně čelit? A jaké požadavky či nároky jsou klíčové při
hledání nového skladu nebo úpravě stávajícího?

EXPANZE KE STROPU, NEBO NOVÝ SKLAD?

Ř

Řešení současného nedostatku volných
skladových prostor není v kontextu aktuálního vývoje na trhu jednoduché, a to zejména
v Praze a okolí. „E-shopy by tedy měly začít
s plánováním nových skladů dostatečně dopředu, aby si zajistily místo v nově připravovaných projektech. Výhodou takového řešení
je možnost úpravy prostor přesně na míru
potřebám konkrétního operátora,“ vysvětluje
Jiří Kristek, partner a vedoucí týmu pronájmu
průmyslových ploch ve společnosti Cushman
& Wakefield.
Na druhou stranu je při rychlém nárůstu objemu online nákupů zapotřebí mít sklady rychle po ruce. V tom případě je pak podle Jiřího
Kristka vhodné hledat sklady v lokalitách, které
stále ještě nabízejí dostatečnou kapacitu nové
výstavby, např. na severní Moravě. V tomto regionu je aktuálně ve výstavbě či s vydaným
pravomocným povolením několik projektů
poskytujících kvalitní nové skladové prostory.
„U e-shopů, které nabízejí svým zákazníkům

Článek připravil David Čapek

v rámci České republiky doručení do 24 hodin,
lze stále v regionech s dostatečnou mírou nabídky skladů k pronájmu řešit dostupné plochy za cenově relativně zajímavých podmínek,“
potvrzuje Robert Sgariboldi, head of industrial
agency, CFO ve společnosti 108 Agency. Nejde
jen o již zmíněnou severní Moravu, především
Ostravsko, ale rovněž Ústecko nebo Plzeňsko
a Karlovarsko, které nabízejí řadu existujících
projektů i možnosti nové výstavby.
Pro e-shopy pracující v režimu doručení ve stejný den (nebo i v rámci hodin) může být nalezení
nové relevantní skladové kapacity v blízkosti
Prahy nebo Brna výzvou, kterou lze ale také
efektivně řešit. Robert Sgariboldi pokračuje:
„Monitorujeme vývoj a trvání nájemních smluv
i ve stávajících příměstských parcích. Zde
může dojít k ukončení nájemního vztahu se
současným nájemcem, který pro svůj obchodní model nepotřebuje například ‚drahý sklad
blízko Prahy‘, a může jej tak relokovat do cenově výhodnější lokality.“ Uvedené prostory

pak může obsadit e-shop, pro který je blízkost
města i za cenu vyššího nájemného stále vhodnou alternativou.

AUTOMATIZACE JE NA POŘADU DNE
Jedno z atraktivních řešení, které reaguje na
potřeby větších skladových kapacit a je v souladu se současnými trendy, představuje kombinace zavedení automatizace a větší světlé
výšky skladu. „Celá operativa pod jednou
střechou na velmi dobře dostupném místě,“
shrnuje Lukáš Svobodník, senior associate
ve společnosti Colliers, a nastiňuje možný
(ideální) scénář: „Postavit nový sklad na míru
s požadovanou kapacitou, větší světlou výškou
připravený na předem definovanou technologii,
umístěný nejlépe ve středu dodavatelské a zákaznické sítě. Je potřeba samozřejmě počítat
s vyšší vstupní investicí, nicméně úspora na
straně operativy zajistí zaručenou návratnost.“
Nejde o jednoduché řešení, nicméně reálné
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JIŘÍ KRISTEK
partner a vedoucí
týmu pronájmu
průmyslových ploch
Cushman & Wakefield

Klíčovým požadavkem je určitě lokalita, záleží na regionu, který e-shop pokrývá svými prodeji a kde jsou prodeje největší. Náklady na logistiku/přepravu zboží mohou totiž hrát zásadní roli. V případě pokrytí území několika států
je pak důležitá kvalitní dopravní infrastruktura do všech zemí. Dále mohou
mít e-shopy specifické požadavky na vybavení skladů, např. automatizované
sklady, víceúrovňové skladování menších produktů, plochy pro přebalování
a vychystávání zboží. Ve skladech velkých e-shopů pak pracuje poměrně velké množství zaměstnanců, zejména v hlavních prodejních sezonách, tudíž je
potřeba mít dostatečně velké zázemí pro zaměstnance včetně parkovacích
míst či dostupnost veřejné hromadné dopravy.

možnosti v daném ohledu existují. „Začne-li
nájemce takový typ projektu řešit s dostatečným předstihem a využije znalosti a expertizy
realitního poradce, lze projekt dotáhnout do
úspěšného konce,“ dodává Lukáš Svobodník.
Nemusí jít ovšem bezpodmínečně o výstavbu
nového skladu, nabízejí se i další možnosti.
„Sklady jsou trojrozměrné objekty, a pokud již
nelze expandovat horizontálně, může e-shop
díky různým typům regálových systémů, mezaninů nebo pick-towerů expandovat vertikálně,“

popisuje Robert Sgariboldi. Na stejné ploše
skladu je pak možné odbavit podstatně větší
objem zboží.

TLAK NA CENY A DLOUHODOBÉ
NÁJEMNÍ SMLOUVY
Pro e-commerce firmy je také vhodné mít partnera v sektoru logistických nemovitostí, který
vlastní prostory v lokalitách vhodných pro last-

systemylogistiky@atoz.cz
Řešili jste rozšíření
skladu? Co se vám
osvědčilo?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
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-mile logistiku a zároveň dokáže skladové zázemí
přizpůsobit náročným požadavkům. „To kromě
zajištění větší světlé výšky zahrnuje například
implementaci pokročilých technologií a automatizačních řešení,“ konstatuje Martin Baláž,
viceprezident a country manager společnosti
Prologis pro Českou republiku a Slovensko.
Pro e-shopy je nesmírně důležité, aby se jejich
zboží dostalo ke koncovým spotřebitelům co
nejrychleji, proto bude význam atraktivně umístěných logistických nemovitostí s největší pravděpodobností i nadále stoupat. „To bude spolu
s nedostatkem prostor pro novou výstavbu vytvářet tlak na ceny a uzavírání dlouhodobých
nájemních smluv,“ předpokládá Martin Baláž.
INZERCE
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LOGISTIKA E-COMMERCE SMĚŘUJE
K DIGITÁLNÍMU MÓDU
Samotné online nakupování probíhá digitálně, ale navazující procesy – tedy vyřízení objednávky včetně expedice a doručení zboží – fungují dosud nezřídka spíše
„analogově“. Nazrál v logistice e-shopů čas pro pokročilé systémové propojení
jednotlivých složek?

Z

Zásadní roli v efektivním fungování skladu
e-shopu hrají rychlost, přehlednost a dostupnost. „Potřebujete vědět, v jakém množství
a kde se zboží ve skladu nachází, a potřebujete, aby jej skladníci byli schopní okamžitě najít
a co nejrychleji odeslat. K tomu je potřeba procesy ve skladu digitalizovat,“ doporučuje Miroslav Králík, delivery manager Lokia WMS ve
společnosti Grit. Realita je podle něj často odlišná. Je běžné, že když přijde objednávka, vytiskne se na papír a ten se založí do „kastlíku“
ve skladu. „Tam si pro ně v průběhu dne chodí
skladníci a s papírem v ruce pak po paměti
zboží hledají. Tento způsob je nejen neefektivní
a vysoce chybový, ale ve finále stojí společnost
zbytečné náklady,“ upozorňuje Miroslav Králík.

ZÁKLADEM JE IDENTIFIKACE
Jaké je tedy efektivní řešení? Již na vstupu do
skladu je zapotřebí, aby zboží bylo jednoznačně
identifikovatelné, např. podle čárových kódů,
stejně tak musí být označeny jednotlivé skladové pozice. „Pomocí čtečky čárových kódů
potom dostáváme informace o pohybu zboží
ve skladu do skladového systému a díky tomu
víme přesně nejen, kde zboží leží, ale hlavně
kolik jej máme k dispozici,“ popisuje Miroslav
Králík žádoucí stav.
Aby e-shopy jen neevidovaly obsah skladu, je
vhodné napojit skladové řešení na administrační systém e-shopu (případně ERP), což
odbourává další ruční práci při vstupu dat do
systému. Všechny objednávky, které přijdou
z e-shopu, se okamžitě přenesou do skladového řešení, to automaticky zadá úkoly sklad-

Článek připravil David Čapek

níkům a vyšle je pro zboží na konkrétní místa
co nejkratší cestou. Systém poté také hlídá
správný průběh celé expedice (exspirace zboží,
výrobní čísla apod.). „Při expedici je dobré mít
integrováno i napojení na jednotlivé dopravce,
kteří zboží ze skladu odvážejí. K tomu slouží
různé expediční systémy. E-shopy tak sledují
zboží na cestě a oddělení zákaznické péče
může tyto informace předávat přímo zákazníkovi,“ vysvětluje Miroslav Králík s tím, že pro
sklad jde o minimální administrativní zátěž.

„Optimalizace
logistiky vyžaduje
investice“
Zatímco největší e-shopy mají dostatečnou
velikost, aby mohly investovat do optimalizace logistiky, ty střední a menší na to nemají. Pak buď dělají logistiku vlastními silami
– obvykle neefektivně či neprofesionálně,
nebo rozumně přenechají zajištění logistiky
externí firmě a věnují se tomu, co umějí nejlépe: e-shopu ve virtuálním prostoru.
PETR JAHODA
general manager,
Logistic Services
Sony DADC Czech
Republic

VELCÍ VERSUS MALÍ
Z pohledu digitalizace a efektivity logistiky se
nezřídka liší situace u velkých e-commerce
hráčů a menších online prodejců. Větší e-shopy již tyto technologie zpravidla v nějaké míře
využívají. „Volí pokročilejší systémy řízených
skladů s propracovanějšími procesy řízení
skladu, automatizační technologie ve formě
dopravníků, integrovaných vah a kamer, automatických zakladačů či robotů,“ vyjmenovává
příklady Petr Kratochvíl, obchodní konzultant
společnosti Kodys. U menších e-shopů, které
mají vlastní sklady, toto obvykle chybí. „Ale

systemylogistiky@atoz.cz
Je logistika e-shopů
již dostatečně
digitalizovaná?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

i tyto e-shopy, zvláště v posledním, covidovém
roce, kdy se jim objem objednávek zvýšil několikanásobně, zjišťují, že bez těchto technologií
se neobejdou,“ poznamenává Petr Kratochvíl.
Obecně se míra digitalizace ve skladech e-shopů každým rokem zvyšuje. Dosud nicméně
platí, že v ČR je míra digitalizace a automatizace skladových procesů nižší než v západní
Evropě. „To je dáno jednak menšími objemy,
jednak pomalejší návratností investic do digitalizace. Česká pracovní síla je pořád ještě
levnější než třeba ta německá nebo francouzská,“ porovnává Petr Jahoda, general manager
Logistic Services ve společnosti Sony DADC
Czech Republic. Na druhou stranu jsou tak
české e-shopy flexibilnější. Při náhlém růstu
poptávky mohou snadněji zvýšit průchodnost.
A při neočekávaném poklesu poptávky, jak
dodává Petr Jahoda, nejsou zatíženy vysokými
fixními náklady z velkých digitálních investic.
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Sledujte dění v retailu!
www.zboziaprodej.cz

Holečkova 29
150 95 Praha 5
www.atoz.cz

Skladování
Zvyšování efektivity je ve skladech jedním z klíčových témat.
V rámci vysokohustotního skladování je trendem příklon k automatizaci, vyšší bezpečnosti
a co nejefektivnějšímu využití
skladové plochy i celkového
objemu skladu. Firmy se tedy
snaží zužovat nebo dokonce
odstraňovat uličky, lépe využívat prostor, také využívat techniku, která si s užšími skladovými i transferovými uličkami
poradí. V praxi jsou v rámci
vysokohustotního skladování využívány shuttle systémy,
vertikální výtahové systémy,
spádové regály, mobilní regály
nebo například miniloady.

VYSOKOHUSTOTNÍ SKLADOVÁNÍ:
JEŠTĚ LEPŠÍ VYUŽITÍ HALY

J

Článek připravil Petr Neckař

Je potřeba si uvědomit, že to, co přináší efektivitu
v jednom provozu, může být v druhém naprosto
nepřínosné. Při přechodu z klasického na vysokohustotní skladování je třeba brát v potaz mnoho
hledisek. Optimální řešení ukáže vstupní analýza
a také detailní logistická analýza. „Nejvyšší efektivitu přináší co největší omezení
lidské práce a co největší využití
nejen plochy, ale také objemu
skladu. Je tedy vhodné hledat
takové řešení, které minimalizuje nasazení lidské práce, zrychluje a zjednodušuje manipulaci
a umožní umístit do skladu co
nejvíce palet, a to vše při zachování vysoké míry bezpečnosti,“ předesílá Zdeněk
Karban, obchodní specialista pro logistická řešení
společnosti Toyota Material Handling CZ.

Díky různým způsobům
vysokohustotního skladování
lze dosáhnout toho, že plocha
potřebná pro skladování
může být podstatně menší
než u konvenčních regálových
systémů. Tímto způsobem
lze šetřit nejen prostředky za
pronájem skladu, ale také za
energie na vytápění či chlazení
nebo pohyb manipulační
techniky.

pracovních pozic,“ říká Lucie Brklová, manažerka
logistiky společnosti Kiekert CS.
Dodává, že je potřeba správně a včas informovat
a nejistotu zaměstnanců přetavit v pozitivní vnímání. Dále je důležité myslet na budoucí potřeby.
„Je důležité vědět, na jak dlouho
do budoucnosti kapacitně bude
ﬁrma schopna využívat zvolené
zařízení a kdy už nebude dostačovat a bude nutné jeho rozšíření,“ podotýká Lucie Brklová.

„AŤ UŽ SE IMPLEMENTUJE
JAKÁKOLIV AUTOMATIZACE,
JE POTŘEBA MYSLET NA
BUDOUCÍ POTŘEBY.“

BEZ KOMUNIKACE TO NEJDE
Při přechodu na vysokohustotní skladování dochází ke změnám, nicméně jakoukoliv změnu je
třeba komunikovat napříč ﬁrmou: důležité je totiž
nezapomínat na přenášení informací o rozhodnutích. „K hlavním klíčům k úspěchu patří pravidelná
informovanost nejen vedení společnosti o plánech
a vývoji připravované investice, ale také přenesení
srozumitelné informace i celému týmu zaměstnanců, kteří budou toto zařízení běžně používat. Vyhnete se tak jejich obavám a předsudkům. Mnozí
zaměstnanci se totiž mohou obávat, že vysokohustotní skladování znamená nejen zvýšení efektivity na pracovišti, ale že je přípravou na redukci

Doplňuje, že společnost Kiekert
CS pořídila automatizovaný zakladačový systém, což přineslo značnou ﬁnanční
úsporu na personálních nákladech a maximální
využití skladové plochy, která je vytížena až do
čtrnáctimetrové výšky. „Dalším výrazným beneﬁtem bylo jednoznačné zefektivnění toku materiálu
napříč celou ﬁrmou, neboť jsme zrušili pickovací
zónu, a tím pádem i ruční vychystávání. Zaměstnance skladu jsme mohli převést, i vzhledem k rostoucím objemům, na soﬁstikovanější pracovní činnosti,“ popisuje Lucie Brklová.

SHUTTLE SYSTÉMY: 1D I 2D
Mezi prvky vysokohustotního skladování, které zvyšují efektivitu skladování, patří např. shuttle systémy. Ty lze již plně automatizovat. „Shuttle systémy
je možné plně automatizovat díky automatizované
manipulační technice. Máme řešení, kdy satelitní
jednotku, která jezdí ve skladovém tunelu, obslu-
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„Skladovací věže propojeny s ERP systémem“
Ve skladu využíváme v rámci vysokohustotního skladování systémy Kardex, díky nimž došlo k výrazně vyššímu
využití skladové plochy. Za přínosné považuji, že se nám podařilo systém Kardexu, který řídí skladové věže,
propojit s naším ERP systémem. To znamená, že veškeré skladové operace, které se týkají jakéhokoliv zaskladnění nebo vyskladnění z těchto systémů, jsou de facto řízeny z našeho informačního systému, což práci
zrychlilo a zpřehlednilo. Digitalizaci dat v rámci skladování považuji za absolutní základ fungování skladu jako
takového. Využíváme dva systémy Kardex. Jeden zejména na nakupované materiály menšího charakteru a na
dražší položky, protože právě pro tyto typy položek je uvedený systém ideální. Druhý systém používáme pro
skladování vyráběných drobných dílů.
RENÁTA KAUPOVÁ, ředitelka logistiky, 2VV

FOTO: Jungheinrich (ČR)

huje automatický vozík. Celý tento proces se tedy
obejde bez zásahu lidské ruky,“ popisuje Zdeněk
Karban. Když není tato operace uvedeným způsobem plně automatizovaná, přemísťování satelitních jednotek provádí řidič obsluhující retrak, který
ví, kam má příslušnou satelitní jednotku přemístit.

Satelitní jednotky se v průběhu let dále vyvíjejí
a vylepšují. Mají například funkci inventarizace,
umějí manipulovat s různými typy palet, mají vyšší
nosnost a fungují i prostřednictvím lithium-iontových bateriích. Lze předpokládat, že o tato plně
automatizovaná řešení bude zájem všude, kde

jsou skladové procesy opakované. Cílem těchto
řešení je totiž zrychlení manipulace, vyšší bezpečnost při manipulaci ve výrobě i ve skladu a celkové snížení provozních a personálních nákladů.
Řešení shuttle systémů, totiž 2D shuttle, představil
na nedávném fóru Log-in Petr Švejnoha, jednatel
INZERCE

Moderní outsourcing logistiky
pro vaše zásilky!
Fulfillment by Authentica nabízí nejkomplexnější službu na českém trhu. Pomůžeme s distribucí zásilek pro vaše B2B a B2C zákazníky, dle individuálních požadavků a preferovaných
dopravců.
Našim klientům pomůžeme s vývojem a výrobou nejrůznějších obalů od těch expedičních až po luxusní dárková balení. V našem portfoliu najdete kompletace i mnoho dalších
služeb. Kromě přesného plánování a rychlého zpracování objednávek, nabízíme i řešení, jak
minimalizovat náklady a zefektivnit skladové procesy, díky auditu skladu.
Rozviňte potenciál vašeho podnikání a přenechte starosti s logistikou odborníkům.
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+420 777 562 625
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„Miniload výrazně
zvýšil efektivitu
intralogistiky“

Skladování
společnosti Stow. Klasický 1D shuttle je v mnoha
skladech již rozšířen, jde o podvozek, který jezdí
v regálové dráze, do níž je manipulační technikou vložen. Nicméně 2D shuttle je v podstatě
autonomní podvozek, který sám dokáže přejíždět mezi jednotlivými kanály. Příkaz mu nedává
dálkový ovladač, vše je řízeno WMS systémem.
„Pokud je systém vybaven i výtahem, dokáže se
radioshuttle přesouvat mezi jednotlivými patry,“
konstatuje Petr Švejnoha.

ASRS NEBO SKLADOVACÍ VĚŽE

Manipulační
technika očima
Pavla Králíka
Pro které typy provozů a skladových
operací tahače pro logistické vláčky doporučujete? Kde nejčastěji nacházejí uplatnění?
Nejčastěji nacházejí uplatnění při zásobování
výrobních linek ze skladu.
DALŠÍ DOTAZY NA PAVLA KRÁLÍKA:
Jaké aktuální trendy v oblasti tahačů
zaznamenáváte? Jak jsou tyto tahače inovovány, jaké typy baterií jsou využívány?
Do segmentu tahačů proniká automatizace. Jak hodnotíte aktuální situaci
ohledně prodeje autonomních tahačů pro
logistické vláčky? Jaká je situace v tomto
směru v ČR? Kdy se tato plná automatizace
vyplatí?

Jeden ze způsobů vysokohustotního skladování představují systémy označované jako ASRS
(automatic storage & retrieval systems). Patrik
Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky Linde
Material Handling, k tomuto řešení uvádí: „Systém lze implementovat do již hotových budov a
je snadno rozšiřitelný. Jedná se o úložiště s ultravysokou hustotou.“ ASRS pro kusové skladování a vychystávání na principu zboží k obsluze
naskládá zásobníky přímo na podlahu. „Celá
kostka může být použita k ukládání zboží, přičemž poskytuje hustotu úložiště na minimálním
půdorysu bez vyhrazených přístupových uliček,“
popisuje Patrik Gescheidt. Tyto systémy mohou
využívat zpětného odběru energie při pohybu
dolů a robotické brzdění k minimalizaci nákladů
na elektřinu.
Další možnost tvoří skladování ve skladovacích
věžích, tedy například ve vertikálních výtahových
systémech. Michal Plch ze společnosti Kardex na
fóru Log-in uvedl, že mezi výhody v tomto případě
patří zkrácení času pochůzek na minimum, protože stroj pracuje na principu zboží k obsluze. Pro
samotné skladování je využita maximálně možná
výška haly.
Jedná se o modulární systémy, které lze z hlediska rozměrů přizpůsobit konkrétním požadavkům.
„Při práci s těmito systémy pracují skladníci na
více zakázkách současně. Nejsou vázáni kon-

Efektivitu naší intralogistiky zvýšil mimo
jiné miniload. Při jeho implementaci bylo
nejnáročnější zajistit, aby zařízení o velikosti 55 000 skladových jednotek bylo hladce
zapojeno do provozu, aniž by byla ohrožena
plynulost jakékoliv výrobní linky v našem
závodu. A to vše navíc v roce, který pro nás
znamenal dramatické navýšení objednávek
od našich zákazníků o třicet procent oproti
předešlému kalendářnímu roku. Vzhledem
k tomu, že jsme přípravě projektu věnovali
maximum úsilí a času, byl náš cíl dosažen
téměř ze sta procent. Dalším, již zrealizovaným plánem, bylo rozšíření celého systému
na přelomu loňského a letošního roku o dalších padesát procent.
LUCIE
BRKLOVÁ
manažerka
logistiky
Kiekert CS

krétní zakázkou či strojem. Skladník je při práci
veden celým procesem výdeje a má volné ruce.
Za pomoci naváděcích světel jsou pak eliminovány chyby,“ konstatuje Michal Plch. I tento systém
výrazně šetří skladovou plochu. V některých případech vede instalace skladových věží k tomu,
že ﬁrma nemusí stavět novou halu.

systemylogistiky@atoz.cz
Která forma
vysokohustotního
skladování se vám
nejvíce osvědčuje?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

JEHO ODPOVĚDI NA OTÁZKY NAJDETE ZDE:

WWW.SLBOOK.CZ/
LOGISTIKAPODLUPOU

Automatizace skladování zvyšuje kapacitu skladů a zrychluje manipulace.
FOTO: Linde Material Handling
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Událost

TRANSPORT LOGISTIC LETOS
VE VIRTUÁLNÍM PROSTORU
Pandemie koronaviru způsobila patálie také v případě mezinárodních logistických kongresů a veletrhů. Některé byly zrušeny, jiné se přesunuly do online prostředí. To platí
i pro veletrh Transport logistic, který proběhl od 4. do 6. května letošního roku virtuálně.

U
Udržitelnost byla jedním
z hlavních témat letošního
online veletrhu. Jde o klíčovou
položku, protože logistika bude
muset v následujících letech
projít zásadní, možná bolestivou
transformací.

Článek připravil David Čapek

Udržitelnost, nové obchodní modely a dopady pandemie covidu. To byla hlavní témata celosvětově
respektovaného veletrhu pro logistiku, dopravu
a telematiku, tentokrát ovšem konaného v online
prostředí.

obchodních schůzek a networkingu. Během tří dnů
bylo navázáno téměř 3000 kontaktů, jak informovali organizátoři.

NETWORKING JAKO PODSTATNÝ PRVEK

V rámci konferenčního programu vystoupil i spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury Andreas
Scheuer. Ve své řeči německý politik zdůraznil nezastupitelnou roli, kterou v dnešní době hraje toto
odvětví: „Logistika může být neviditelná. Je to však
základ naší vysoké životní úrovně. Nespočet ‚ozubených koleček‘ se musí otáčet společně. Mnoho lidí
na atraktivních pracovních pozicích pracuje po celém světě koordinovaně a nepřetržitě.“ Připomněl,
že logistický průmysl se během pandemie ukázal
jako velmi spolehlivý, díky čemuž si prakticky nikdo
nemohl stěžovat na prázdné regály v obchodech.
Při pohledu do budoucna Andreas Scheuer označil
za klíčové téma ochranu klimatu. I proto vyzval ﬁrmy z oboru logistiky a dopravy, aby pracovaly spolu,
ne proti sobě. „Především musejí být ﬂexibilnější.
Jedině tak můžeme dosáhnout našich klimatických
cílů,“ dodal německý ministr dopravy.

Celkově 8500 uživatelů sledovalo na svých počítačích, tabletech nebo chytrých telefonech v průběhu tří dnů dohromady 87 konferenčních prezentací
a také 30 virtuálních setkání s významnými hráči
v oboru. Většina online účastníků byla z Německa
(65 procent), zbylý podíl tvořili účastníci především
z Rakouska, Švýcarska a Nizozemska, ale i dalších
zemí Evropy a světa. Vysokou návštěvnost zaznamenaly jak prezentace konané v rámci konferenčního programu, tak zmíněná ﬁremní setkání, kde
společnosti představovaly své produkty, projekty,
řešení a strategie. Řada účastníků rovněž využila
příležitosti nabízené online platformou k domluvení

SPOLU, NE PROTI SOBĚ

JAK VYUŽÍT TO NEJLEPŠÍ
Z DIGITÁLNÍHO SVĚTA
Stefan Rummel, výkonný ředitel pořadatelské
společnosti Messe München, při hodnocení celé
třídenní akce uvedl, že jednoznačně příznivé přijetí a pozitivní zpětná vazba od účastníků potvrdila
hodnotu konceptu veletrhu Transport logistic: „Tato
online verze veletrhu byla v komplikované době
cenným přínosem pro celé odvětví. Nemohla samozřejmě nahradit skutečný veletrh. Stále jsme ale
schopni poskytnout průmyslu příležitost spojit se
a mluvit o aktuálních obchodních tématech.“ Logistický průmysl podle něj uvítal tuto možnost, o čemž
svědčí účast a množství diskusních komentářů.
Online platformu pro sdílení znalostí, zkušeností
i know-how v logistickém sektoru má smysl podporovat a rozvíjet, což se podle organizátorů bude
dít i nadále. Nicméně další veletrh Transport logistic se uskuteční už znovu „fyzicky“, a to od 9. do
12. května 2023.

systemylogistiky@atoz.cz

Příští veletrh Transport logistic proběhne na výstavišti v Mnichově za dva roky, tj. v květnu 2023.
FOTO: Messe München

Plánujete účast
na veletrhu
Transport logistic
2023?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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LOG-IN 2021:
38 ŘEČNÍKŮ, 17 PREZENTACÍ,
25 PARTNERŮ. TO VŠE ONLINE
Z PRAHY I BRATISLAVY
Fórum Log-in 2021 bylo poprvé nejenom online, ale i česko-slovenské, což znamená, že
logističtí profesionálové měli šanci slyšet ty nejlepší případové studie a příklady z každodenní praxe v logistice z obou zemí. Do programu se zapojilo 38 řečníků a účastníci
zhlédli 17 inspirativních prezentací. Log-in sledovalo v přímém přenosu 313 logistických
profesionálů, je tedy vidět, že zájem o logistické inovace je velký i při pandemii.

K

Každý rok nabízí fórum Log-in přehled inspirativních inovací a případových studií v logistice a při
letošním online fóru tomu nebylo jinak. Letos na
účastníky čekala spousta zajímavých přednášejících. Jedním z klíčových řečníků byl prof. Vladimír
Mařík z ČVUT, který mluvil na téma Myšlení 4.0 a logistika. Ukázal, 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. Hovořil také o fenoménu digitálních dvojčat.
„Každý prvek výrobního procesu má svůj virtuální
obraz, tedy virtuální dvojče, ve virtuálním světě. Tak
je vytvořena inteligentní distribuovaná síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Tato dvojčata mezi sebou vyjednávají,“ uvedl
Vladimír Mařík.
Poté Robert Sgariboldi ze 108 Agency popsal, jak
může pomoci vizualizace dat při výběru průmyslových prostorů. Představil mapu 108 Agency,
tedy online nástroj, který přináší nový pohled na
trh průmyslových nemovitostí. Aplikace kombinuje
aktuální informace z trhu s makroekonomickými
daty a pomáhá tak ve vyhodnocení dané lokality
v širším kontextu. „V dnešní době je důležité mít
informace co nejdříve. Často to může ovlivnit obchodní výsledek daného projektu,“ konstatuje Robert Sgariboldi.

Článek připravili Petr Neckař a Tomáš Szmrecsányi

(Mountpark), ke kterým se přidali z pražského studia Jan Palek (GLP) a Jakub Kodr (CTP). Do debaty
se zapojili i Jan Franek (Heineken Slovensko) a Jakub Velko (108 Agency). Jakub Velko připomněl, že
před rokem všichni byli opatrní, nikdo nevěděl, co
bude. „Poptávka po potravinách, ale i logistice však
neustávala, právě naopak, po nárůstu e-commerce
segmentu nás klienti informovali, že
byznys se skladovými prostory roste. Bylo to vidět i na podepsaných
smlouvách či na pronajatých prostorách,“ řekl Jakub Velko. K vývoji
průmyslového developmentu Jakub
Kodr doplnil: „Někde vznikají skladová městečka, která zahrnují restaurace, ubytování, hřiště, služby
kadeřníka nebo lékaře.“ Velký důraz je kladen na
udržitelnost. „Důležitá je lokalita a funkčnost budovy. Pro nás je důležitější například efektivně zpětně
využívat dešťovou vodu v rámci dané stavby než
namontovat dvacet nabíjecích stanic na elektromobily, které budou nevyužité. Zabýváme se nejrůznějšími trendy, ale základem je pro nás funkčnost,“
konstatoval Jan Palek.

vironmentálně přátelský a udržitelný komplex, který
bude sloužit pro skladování a distribuci zejména
chlazeného a mraženého zboží. Nová hala má téměř 8700 m2 a je vybavena moderními skladovacími technologiemi.

„PAPÍROVÝ“ SKLAD MINULOSTÍ
Zajímavé informace přinesla také případová studie o řízeném skladu ve společnosti UBC, kterou
prezentovali Pavel Motan (K2 atmitec) a Martin
Tomašík (UBC). Zaměřili se na to, jak zvýšit rychlost expedice, omezit počet chyb a snížit náklady
na vychystání. Byla popsána spolupráce zahrnující
výměnu celého informačního systému a zavedení
řízeného skladu. Celková investice činila zhruba tři
miliony korun.
Z Prahy zazněla také prezentace
Jakuba Ditricha (ekolo.cz) zaměřená na novinku v ČR: depo, které
v loňském roce začalo fungovat na
pražském Těšnově. Depot.Bike soustřeďuje hned několik přepravních
společností, které tu mají dedikovaná místa, v nichž kurýři přebírají
zásilky a rozvážejí je na elektrokolech zejména
v centru metropole. Elektrokolo garantuje dojezd
minimálně 60 km. Za půl roku bylo v rámci pilotního
provozu doručeno přes 30 000 zásilek.

„SKLADOVÁ MĚSTEČKA
ZAHRNUJÍ RESTAURACE,
UBYTOVÁNÍ, HŘIŠTĚ
I KADEŘNÍKA.“

VELKÁ POPTÁVKA PO SKLADECH

Petr Švejnoha ze Stow ČR se ve své prezentaci
zaměřil na téma zvýšení efektivity intralogistiky
pomocí inovativního vysokohustotního skladování.
Jako příklad uvedl systém Atlas 2D od společnosti
Stow. Jedná se o zaskladňovací a vyskladňovací
systém pro blokové skladování v kanálech. 2D radioshuttle dokáže měnit svoji polohu v rámci podlaží na základě příkazů z řídicího systému.

První panelová diskuse byla zaměřena na trendy
ve světě skladů, na top investice a vliv pandemie
na vývoj developmentu. V bratislavském studiu se
setkali Svetozár Rohoň (Contera) a Jakub Pelikán

Tématem Log-inu bylo i udržitelné skladování. Ivan
Pastier z CTP Invest představil projekt vypracovaný
pro Havi Logistics s cílem dosáhnout udržitelného
skladování. Záměrem projektu bylo vybudovat en-

Interakce s inspirací vytvářejí inovaci. Zajímavou,
inspirativní i praktickou přednášku měla na fóru
Log-in 2021 Martina Le Gall Maláková, která od
roku 2002 řídí společnost Electrik. V roce 2017
se stala zakládající členkou a také prezidentkou
organizace Industry Innovation Cluster (IIC. Jak
zdůraznila Martina Le Gall Maláková, dnes si život bez inovativních myšlenek neumíme představit a více než kdykoliv předtím jsme podporováni
v tvořivosti.
Další vystoupení bylo zaměřeno na inovace v developmentu. Lenka Matějíčková (Arcadis Czech Republic) a Pavel Sovička (Panattoni) hovořili o cestě
k uhlíkové neutralitě skladů. Projekt distribučního
centra e-commerce společnosti Real Digital v Panattoni Parku Cheb South je reálnou ukázkou toho,
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Mareš (Wedo), Luboš Moravec (Zásilkovna), Vladislav Krasický (Nay, Electroworld) a Martin Kasa
(Pilulka Lékárny). Během více než hodinové diskuse byla řeč o budoucnosti automatických výdejních boxů (o pestrosti názorů na toto téma svědčí
také uzavřená sázka mezi panelisty), zákaznickém
chování na internetu, které proﬁlovala pandemie
covid-19, nebo způsobech doručování a měření
úrovně poskytovaného servisu.

Dále na Log-inu hovořil Lukáš Vavřička (Linde Material Handling Česká republika). Na příkladu jedné
realizace popsal aktivní systém ochrany před kolizemi Linde Safety Guard: „Zákazník chtěl chránit
nejen zaměstnance, ale všechny
osoby, které se pohybují v jeho
areálu a mohou přijít do kontaktu
s manipulační technikou. Nabídli
jsme několik technických řešení,
z nichž ideálním byl právě Linde
Safety Guard. Systém se skládá
z několika zařízení, která mezi sebou navzájem
komunikují,“ uvedl Lukáš Vavřička. Systém zabraňuje srážkám techniky s technikou, chodci nebo
infrastrukturou.

Mluvilo se například o tom, jak široké má být optimální časové okno pro závozy. „Záleží na segmentu
a na očekávání zákazníka, který volí službu, a také
záleží na dostupných kapacitách,“ konstatuje Martin Marek. Jeden z dotazů účastníků se týkal toho,
zda můžeme předpokládat nějaký nový způsob
doručování. „Už řadu let zaznamenáváme pokusy o doručování do kufrů aut či pokusy s chytrými
zámky, kdy má kurýr kód a díky němu může doručit
například do garáže rodinného domu. Doručování
drony nebude otázkou blízké budoucnosti, ale myslím si, že bude možné používání autonomních dopravních prostředků,“
předpokládá Daniel Mareš s tím, že
autonomní vozy by zavážely výdejní
boxy. Martin Kasa uvedl: „Myslím si,
že e-commerce čeká velmi pozitivní budoucnost. Vidím ji ve výdejních
boxech, jejich počet se výrazně zvýší. Dále vzniknou
home boxy, tedy dodávání do garáže, kufru auta
a podobně. Důležité je, že home boxy budou sloužit
i pro reverzní logistiku.“

CNG A LNG VE FLOTILE LIDLU

FÓREM NIC NEKONČÍ

Očekávaná byla případová studie z dílny společnosti Lidl, kterou představil vedoucí úseku logistiky Lidl Miroslav Seifert a jeho kolega Peter Mego.
Jejich projekt je zaměřen na využívání kamionů
s kombinovaným pohonem. Není zanedbatelné ani
efektivní plánování tras a vytěžování vozidel, neboť
jsou základem green logistiky, tedy snahy v rámci dopravy co nejméně zatěžovat životní prostředí
škodlivými emisemi. Jak zdůraznil Miroslav Seifert,
kamiony s kombinovaným pohonem CNG/LNG využívá Lidl již na celém Slovensku. Na jednu nádrž
CNG zvládne kamion bez problémů 400 kilometrů.
Když se k tomu přidá LNG, dojezd se prodlouží až
na 1200 kilometrů.

Log-in není pouze fórum, ale pokračuje v různých
kanálech celý rok. Stále jsou otevřené nominace na
Ocenění Log-in, která budou vyhlášena na galavečeru logistických inovací v rámci kongresů Eastlog
a Slovlog. A náměty lze hledat také v „bance logistické inspirace“ na www.projektlogin.com, na stránkách časopisů SL a v měsíčních newsletterech. Na
konci roku se souhrn nejlepších inovací na českém
a slovenském trhu objeví v Ročence Log-in.

FOTO: Martin Mašín

co je dnes v této oblasti možné. Nová budova byla
označena jako nejšetrnější průmyslová budova
světa podle nejnovějších standardů BREEAM 2016
New Construction.
Lehčí manipulace se zbožím, zvýšení kapacity,
úspora skladového prostoru či efektivnější skladové hospodářství… To jsou hlavní beneﬁty řešení, které společnost Kasys implementovala ve
výrobních a skladových prostorách ﬁrmy Scheidt &
Bachmann. „Navzdory zvýšení kapacity a rychlosti vychystávání jsme pomocí pružných plastových
zábran a podlahového značení zajistili i ochranu
skladových prostor, výrobních strojů a zaměstnanců,“ zdůraznil jednatel společnosti Kasys Rastislav Smolen, který divákům představil projekt
formou videa.
V posledních pěti letech se v souvislosti s developmentem stále častěji skloňují brownﬁeldy. Právě
o nich mluvil ve své prezentaci Jaroslav Kaizr (Demaco). Popsal, jak lze vhodným způsobem nemovitost rekonstruovat, aby revitalizované území generovalo přidanou hodnotu pro uživatele i investora.

ASRS, SKLADY A E-COMMERCE,
BEZPEČNOSTNÍ VESTY…
Log-in se věnoval nejrůznějším tématům týkajícím
se logistiky. Např. Michal Plch (Kardex) a Martin Liška (Adoz) mluvili o využití automatizovaných skladových systémů Kardex ve ﬁrmě Adoz. Přednáška
byla zaměřena především na praktickou ukázku variability a ﬂexibility ASRS, na možnosti softwarového propojení a na výhody, které toto řešení přináší
v konkrétních aplikacích.
Martin Baláž (Prologis) svou přednášku nazval Logistické nemovitosti pod vlivem růstu e-commerce.
Uvedl, že proměna, jíž jsme svědky, zvyšuje důraz
na možnost automatizace a strategickou lokaci
logistických center. Popsal, jak se sektor logistických nemovitostí vyrovná s novou realitou. „Bude
stále velký tlak na to, aby sklady byly umístěny co
nejblíže městských aglomerací. Zákazníci investují
do technologií, což přináší ještě větší udržitelnost
a efektivitu,“ říká Martin Baláž.

„ZA PŮL ROKU
ELEKTROKOLA DORUČILA
PŘES 30 000 ZÁSILEK.“

Online fórum v bratislavském studiu ukončila přednáška Mariána Osúcha o RFID. Jak upozornil, technologie umožňuje automaticky identiﬁkovat větší
množství položek během milisekund a odbourat
tak potřebu jakéhokoli manuálního skenování.
Pomocí RFID bran nebo vysokozdvižných vozíků
s RFID lze sledovat výrobky, materiál i obaly.

JAK INOVOVAT POSLEDNÍ MÍLI?
Fórum Log-in bylo zakončeno z Prahy panelovou
diskusí na téma Jak inovovat poslední míli v čase
bezprecedentního rozmachu e-commerce. V rámci
ní vystoupili: Martin Marek (Dodo Czech), Daniel

Stále se můžete doregistrovat
na www.log-in.cz a zhlédnout kompletní
záznam ve FullHD.

systemylogistiky@atoz.cz
Sledovali jste
Log-in? Jak se
vám líbil?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Zaostřeno

VLASTNÍ PALETY,
NEBO PALETOVÝ POOLING?

FOTO: Stanislav D. Břeň
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V Ostravě vyrostlo nové vývojové centrum zaměřené na robotiku.
Více na www.systemylogistiky.cz.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz
Vlastníte palety,
nebo je najímáte?

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

Trh aktuálně nežije jen palčivým nedostatkem palet na trhu, a to včetně materiálu vhodného
pro jejich výrobu, ať už jde o dřevo nebo plast. Frekventovaným tématem je v rámci paletového
hospodářství a logistiky i otázka, zda je vhodnějším řešením pro firmy vlastnictví palet,
nebo využívání služby paletového poolingu.

Z

Za připomenutí stojí, že tzv. uzavřený paletový
pool, který je označován právě pojmem paletový
pooling, provozuje specializovaná ﬁrma. Ta palety pronajímá a svým zákazníkům nabízí servis ve
formě dodání potřebného počtu palet na určené
místo a čas. Ty se po využití zákazníkem vracejí
zpět poskytovateli, kde procházejí pravidelnou
údržbou, při poškození pak opravami. Následně
putují znovu do oběhu, kde si je pronajímá další
zákazník. Největšími a nejznámějšími poskytovateli paletového poolingu jsou společnosti CHEP
a LPR – La Palette Rouge.
Je popsané řešení výhodnější než „klasické“ vlastnictví palet a jejich správa? Jak tomu v podobných
případech bývá, každá z možností má svá pro i proti.

MÍT A NEMÍT
Nemuset se starat o vlastní palety – a věnovat se
plně předmětu svého podnikání – je pro řadu ﬁrem
lákavé. Odpadají tak kromě nezbytných investic
na pořízení palet i nemalé výdaje na jejich opravy,
zajištění veškeré související administrativy apod.
Namísto cenných kapitálových výdajů (CAPEX) lze
přejít na předvídatelné provozní výdaje (OPEX),
přičemž zákazník platí poskytovateli služby pouze
za to, co skutečně používá, bez skrytých či dodatečných nákladů.
Zároveň ovšem i cena za pronájem palet v masivním měřítku se může vyšplhat vysoko. Proto různé
ﬁrmy, které palety historicky vlastní, se jich zcela nezbavují, ale kombinují používání svých palet
s pronajatými, obzvlášť v sezonní špičce nebo při

Jeden z argumentů pro paletový
pooling, který v kontextu
současných trendů stále více
vstupuje do popředí, představuje
udržitelnost a cirkularita
tohoto řešení. Paletový pooling
přispívá ke sdílení zdrojů
v rámci dodavatelského řetězce
a k realizaci principů cirkulární
ekonomiky v praxi.

Článek připravil David Čapek

potřebě využít méně rozšířené formáty. Například
společnost Coca-Cola HBC ČR/SR distribuuje
převážnou většinu své produkce na vlastních paletách. Službu paletového poolingu pak využívá
hlavně pro menší formáty nosičů, například DD
palety nebo čtvrtpalety.

v jednom systému,“ popisuje výhody služby Tomáš Kubza, ředitel logistiky Penny Market pro
Českou republiku.

Naproti tomu společnost Nestlé
Česko a Slovensko uvádí, že
ve svých výrobních závodech,
v sesterských ﬁrmách i distribučních centrech využívá
paletový pooling při většině
dodávek svých produktů
k zákazníkům či do maloobchodu. Pohled maloobchodního řetězce prezentuje
Penny Market. „Paletový pooling ušetří kolegům měsíčně tři
dny, které by jinak museli věnovat
administrativní činnosti. Díky poolingu dokážeme logistiku zvládnout snadněji – nemusíme vést evidenci příjmů a výdajů
a administrativu pro více dodavatelů spravujeme

Jeden z argumentů pro paletový
pooling, který v kontextu současných trendů stále více vstupuje do popředí, představuje
udržitelnost a cirkularita
tohoto řešení. Paletový pooling přispívá ke sdílení zdrojů v rámci dodavatelského
řetězce a k realizaci principů
cirkulární ekonomiky v praxi. I díky poolingu se rozšiřuje
míra uplatnění vícecestných
a tedy opakovaně použitelných palet. Navíc poskytovatelé těchto služeb
se intenzivně zaměřují jak na materiálové
inovace, tak i na pokročilé způsoby kontroly, údržby a celkové hospodaření s paletami.

DŮRAZ NA ZELENÉ ASPEKTY

„NEMUSET SE STARAT
O VLASTNÍ PALETY – TO JE
PRO ŘADU FIREM LÁKAVÉ.“

INZERCE

Řidič VZV na home office?
Automated Guided
Vehicles Jungheinrich.

Automatické vozíky pro zakládání i převoz.
Přímo od výrobce · Servis 24/7 v ČR.
Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz
+420 313 333 200 · prodej@jungheinrich.cz

Dění v klubu…
Keďže pandemická situácia bola koncom apríla vážna, aj tentokrát boli logistickí profesionáli
z oboch krajín nútení diskutovať v online priestore. To im však neprekážalo, lebo aj oni potrebujú
inšpiráciu neustále. Tú nájdu aj v rámci diskusie medzi sebou. A na to poskytujú výnimočnú príležitosť aj stretnutia členov Klubu logistických manažérov.

DUŠAN DRÁBEK
HEAD OF INDUSTRIAL
& LOGISTICS AGENCY
BNP PARIBAS REAL
ESTATE

VYŠŠÍ DOPYT NA SLOVENSKU
„Čo sa týka realít v oblasti industriálnych
nehnuteľností, hlavne skladov, vnímame
rozdiel v dopyte medzi českým a slovenským
trhom. Na Slovensku ide o dvojnásobne
vyšší dopyt. Výhodou Slovenska je možnosť
prepojenia s Maďarskom a Poľskom.“

P

Článok pripravil Tomáš Szmrecsányi

Pandémia zmenila aj spôsob komunikácie medzi
logistickými profesionálmi. Na druhej strane však
umožnila, aby sa prvýkrát stretli v online prostredí
desiatky českých a slovenských manažérov. Online
diskusia sa uskutočnila v piatok 23. apríla 2021.
Koronakríza posilnila dopyt po novej pracovnej sile.
Zhodli sa na tom logistickí manažéri na aprílovom
online stretnutí českého a slovenského Klubu logistických manažérov. Po prvej vlne pandémie
najmä firmy z e-commerce potrebovali posilu. Tú
našli v dave ľudí, ktorí po páde gastrosektoru stratili
zamestnanie. Migrácia ľudí však mala aj tienistú
stránku. Logistiku zaplavilo veľa nekvalifikovaných

ľudí. Myslí si to aj Tomáš Suhányi, konateľ Tirex: „Je
viac ľudí na pracovnom trhu, tých kvalifikovaných je
ale stále nedostatok.“
„Dalo by sa povedať, že jeden zo sektorov, ktorý
zaznamenal najväčšie zmeny v dôsledku situácie
spôsobenej covidom, bola práve logistika. Na jednej
strane brzdil aktuálny systém a priebeh, na druhej
ju však veľmi posunul vpred a donútil zaviesť ihneď
postupy, ktoré by boli súčasťou plánov do budúcna,“
komentovala aktuálnu situáciu Miroslava Jechoux,
prezidentka českého KLM a riaditeľka/CEO spoločnosti DLC Napajedla.

STRETNUTIE KLM
TIBOR MAJZÚN
GENERÁLNY RIADITEĽ
CARGO-PARTNER SR

CHAOTICKÁ SITUÁCIA
„Situácia je veľmi chaotická. Je veľký pretlak dopytu nad
prepravnými kapacitami, a to najmä pri námornej preprave
z Číny a Ďalekého východu, ceny sú veľmi vysoko, chýbajú
prázdne kontajnery na nakládku tovaru a podobná situácia je
aj v železničnej preprave po Hodvábnej ceste. Prázdne kontajnery sú do značnej miery omeškané a blokované na americkom kontinente a okrem nedostatku kapacít dochádza aj
k meškaniam a predlžovaniu tranzitnej doby. Obávam sa, že
situácia sa v najbližších mesiacoch zásadne nezmení.“

TRENDOM JE
AUTOMATIZÁCIA
Pandémia ovplyvnila nielen životy ľudí, ale aj pôsobenie firiem. Inak to nie je ani vo svete logistiky. Hoci koronakríza bola bolestivá, nie všade a vo
všetkom priniesla rovnaké následky. Ukázalo to aj
prvé stretnutie členov českého a slovenského Klubu logistických manažérov.

23/4/2021

MARTIN BALÁŽ
VICEPREZIDENT
A COUNTRY MANAGER
PROLOGIS V ČR A SR

SLOVENSKÝ DEVELOPERSKÝ BOOM
„V Česku je veľmi málo vhodných pozemkov na výstavbu v najžiadanejších lokalitách, akými sú Praha či Brno, alebo aj
Plzeň. Na Slovensku je voľných pozemkov
stále relatívne dosť, čo výrazne pomôže
Slovensku v ďalšom rozvoji. Okrem toho
sa dá očakávať pomalší rast nájmov v najbližších rokoch v porovnaní s Českom,
kde nárast v uplynulých rokoch dosahuje
desiatky percent.“

JÁN FRANEK
CS & LOGISTICS
DIRECTOR
HEINEKEN SLOVENSKO

PRISPÔSOBIŤ SA ZMENÁM
„Vplyv pandémie bol jednoznačne veľký a museli
sme sa prispôsobiť aj zmene správania sa zákazníkov. Tým, že naše podnikanie je rozdelené na
retail a horecu, tie dosahy boli veľké. Začali sme
sa venovať reštrukturalizácii našich procesov aj
distribučnej siete.“

MAREK PRACH
SUPPLY CHAIN RIADITEĽ
PRE ČR A SR
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

CITEĽNÉ DOSAHY PANDÉMIE
„Vplyv pandémie koronavírusu bol aj pre
nás a našich zákazníkov dosť citeľný.
Prudké výkyvy dopytu mali v našom tíme
vplyv na prácu našich plánovačov a na
kapacity našich dopravcov. Čo sa týka príležitostí automatizácie a digitalizácie, začali
sme vidieť aj realizovať viacej príležitostí.“
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JOZEF HOLOTA
CORPORATE LOGISTICS – PROCESS AND SYSTEMS DEVELOPMENT MANAGER
AGRANA BETEILIGUNGS AG, SLOVENSKÉ CUKROVARY

NEPREDVÍDATEĽNÝ VÝVOJ
„Som už dvadsať rokov v logistike a prvýkrát sa stalo, že sa nedá odhadnúť, čo sa bude diať v nasledujúcich mesiacoch. Tie hlavné ukazovatele, ktoré sa dajú vyhodnotiť, sú mnohokrát protichodné. Keď sa
pozrieme na globálnu ekonomiku z pohľadu Suezského prieplavu, ktorý bol zablokovaný, či z pohľadu
tokov tovaru z Ázie, nezdá sa mi prirodzené to, čo sa deje.“

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

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

ĽUBOŠ IMRE
GENERÁLNY RIADITEĽ
TOYOTA MATERIAL HANDLING SLOVENSKO

HISTORICKY NAJVYŠŠIA ŠPEKULATÍVNA VÝSTAVBA
IVAN PASTIER
SENIOR BUSINESS
DEVELOPMENT
MANAGER
CTP

„CTP je prítomné na Slovensku v 11 lokalitách. Vidím, že
pandémia zmenila správanie ľudí a priniesla decentralizáciu. Firmy potrebujú mať bližšie dodávateľov. Viaceré segmenty vrátane e-commerce potrebujú navyše viacero vecí
mať na sklade. To spôsobilo, že v našom portfóliu máme
rozostavaných 76-tisíc metrov štvorcových hál. To je historické číslo pre slovenské CTP. V Bratislave je to 8 000 m2,
v Trnave 32-tisíc m2 a kúpili sme aj park v Žiline, kde staviame 9 000 m2. Veríme, že naša pripravenosť stretne príležitosť.“

ZÁUJEM O AUTOMATIZÁCIU
„Rozhodne zažívame obrovský nárast záujmu o automatizáciu spoločností z rôznych segmentov, hlavne výrobných. Nie
všetci sú však pripravení na automatizáciu alebo digitalizáciu.
Rozhodne nejde o zažitý vzťah dodávateľ/odberateľ, ale musí
vzniknúť partnerstvo založené na vzájomnej dôvere pre úspech
projektov v tejto oblasti. Ako hlavný motív vidím súčasný nedostatok dostupnej pracovnej sily na trhu, ako aj tlak na zvyšovanie efektivity, ktorý tu zostal od čias krízy z roku 2008 a stal sa
trvalou súčasťou fungovania niektorých spoločností.“

MICHAL MARTINOVIČ
KONATEĽ
GEIS CZ

VODIČI BUDÚ STARNÚŤ
„Určite veľkou témou budú, podobne ako
pred krízou, vodiči nákladných áut. Som
však pomerne skeptický, čo sa týka tempa
uvedenia autonómnych vozidiel do reálneho
života. Vidím až vo vzdialenej budúcnosti, že
sa budú po našich cestách pohybovať autonómne nákladné vozidlá bez vodiča. Medzitým však budú vodiči starnúť.“

MARTIN URBAN
GENERÁLNY RIADITEĽ
JUNGHEINRICH

KAMIL SLAVÍK
KONATEĽ
HYPERA

VOZÍKY NA LI-ION BATÉRIE TRENDOM

MENIACE SA POŽIADAVKY

„Trendom je nahrádzanie klasických zdrojov
energie či klasických vozíkov za elektrické
vozíky s Li-Ion batériami. Tento trend prinesie
zákazníkom úsporu prevádzkových nákladov
i úsporu času, a to aj pri výmene batérií pri
viaczmenných prevádzkach. Ďalší dôležitý
trend je bezpečnosť.“

„Naši zákazníci menia svoje požiadavky
najmä v oblasti retailu, ktorý je veľmi zasiahnutý pandémiou. Tá má na zásobovanie veľký
vplyv. Na rozdiel od e-shopov, ktoré sú pripravené investovať do skladov. Podobne rastú
požiadavky na automatizáciu, robotizáciu.“

INZERCIA

Více než

700

skladových hal
na jednom místě
www.sklady.cz

Development

Při výběru vhodné lokality pro umístění skladu hraje roli
celá řada aspektů. Patrně nejfrekventovanějšími požadavky jsou kvalitní napojení na dopravní tahy a dostupnost
pracovní síly. Situaci na trhu ovšem aktuálně komplikuje
výrazný nedostatek ploch pro skladování.

VÝBĚR SPRÁVNÉ
LOKALITY VYŽADUJE
DOSTATEK ČASU

P

Článek připravil David Čapek

Podstatným faktorem pro výběr lokality je i vzdálenost skladu příslušného uživatele či nájemce
k jeho klientovi. Je zřejmé, že například dodavatelům komponent pro automobilku se vyplatí vozit
odběrateli díly na krátkou vzdálenost, a ne třeba
přes celou republiku. Podobně v případě, že se
jedná o zázemí pro internetový obchod, rozhoduje blízkost k cílovým zákazníkům. „Mezi další
kritéria ovlivňující výběr patří dostupnost prostor,
technické parametry nemovitosti, stupeň povolení,
dopravní limity a samozřejmě nájemní podmínky.
Každá společnost přisuzuje jednotlivým kritériím
jinou váhu a zároveň má své speciﬁcké požadavky
s ohledem na předmět jejího podnikání,“ popisuje
Chris LaRue, ředitel – vedoucí oddělení pronájmu
průmyslových prostor ve společnosti Savills Česká
a Slovenská republika.

„Při výběru lokality pro logistickou budovu klienti
vždy berou v úvahu základní parametry: lokalitu
v plynulém navázání na jejich logistický řetězec
a s tím spojené náklady na dopravu a pracovní sílu,“
vyjmenovává Roman Kučera, ředitel Sklady.cz. Dodává, že v poslední době samotný výběr lokality
silně ovlivňuje nedostatečná nabídka skladovacích ploch, která nájem nebo dopravu prodražuje
tím, že klient ve ﬁnále vybírá kompromisní řešení.
Skutečnost, že trh nabízí v současnosti omezený
výběr skladových prostor a míra nepronajatosti
je na minimální úrovni, potvrzuje Jaroslav Kaizr,
partner společnosti Demaco: „Proto uživatelé
prostor často volí lokalitu více podle dostupnosti
než podle preference. Zásadními kritérii zůstávají
kromě lokality čas dodání prostoru a celková cena
pronájmu v kombinaci s technickým standardem

„Dopravní napojení i dostatek
pracovních sil“

TOMÁŠ MYLER
tiskový mluvčí
Lidl Česká republika

Hlavním kritériem výběru lokality pro logistická centra je poloha, a to s ohledem na síť stávajících a plánovaných prodejen. Současně také optimální dopravní napojení pro kamionovou dopravu. V neposlední řadě je nutné při výběru
lokality brát na vědomí potenciální dostatek pracovních sil z okolí, jelikož logistické centrum pro svůj provoz vyžaduje stovky nových zaměstnanců. V případě
našeho logistického centra v Buštěhradu se jedná o optimální lokalitu v blízkosti Prahy s ohledem na počet prodejen v okolí. Vzhledem k blízkosti Kladna je
vhodnou lokalitou i pro zajištění personálu, jelikož místním obyvatelům přináší
až 500 nových pracovních míst. Také představuje ideální dopravní napojení
přes D7 na Pražský okruh.

a ﬂexibilitou prostorového uspořádání.“ Do popředí
zájmu se dostává i udržitelnost výstavby a provozu
nemovitosti ve vztahu k životnímu prostředí.
Skokově narostla poptávka v nejžádanějších lokalitách uvnitř nebo v těsné blízkosti větších měst.
„Zjednodušeně řečeno už není důležité jen to, jak
snadno se dostat na dálnici, ale i to, jak se co nejrychleji dostat k zákazníkovi. Je to pochopitelné
s ohledem na enormní zájem o internetový prodej
a distribuci. Platí to především pro city logistiku,“
konstatuje Daniel Kubizňák, šéf developmentu
a leasingu společnosti P3 pro Českou republiku.

VEŘEJNÁ DOPRAVA I SVOZOVÁ SLUŽBA
Dopravní dostupnost je klíčová jak z pohledu logistiky, tak i zaměstnanců. „Zajímá především ﬁrmy, které v halách mají výrobní nebo kompletační
provozy a na trhu práce soupeří o kvaliﬁkované
pracovníky,“ poznamenává Daniel Kubizňák. Faktor snadné dopravní dostupnosti může hrát v rozhodování o výběru budoucího zaměstnavatele
významnou roli.
V daném ohledu se na lokalitu můžeme dívat ze
dvou úhlů, jak vysvětluje Tomáš Novotný, head of
asset management ve společnosti Arete: „Blízkost
aglomerace skýtá sice pracovní sílu a její dostupnost, ale může zvyšovat mzdové náklady. Distantní lokality pak naopak mohou generovat problém
s dostupností pracovní síly, což lze řešit zavedením
veřejné dopravy nebo svozové služby.“ V poslední
době se objevují i projekty, které si kladou za cíl
poskytnout určitou formu diverziﬁkace dopravy

INZERCE
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Jednou z výhod
lokality je její
dostupnost veřejnou
dopravou. Na snímku
autobusová zastávka
MHD nacházející se
v průmyslovém parku
P3 Prague Horní
Počernice.
FOTO: P3

„Individuální přístup
ke každé poptávce“
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Výběr konkrétní lokality je společně s nájemními podmínkami podle mých zkušeností
nejdůležitějším aspektem při výběru skladové haly. A uživatelé prostor tuto otázku berou velmi vážně. Většina klientů má jasnou
představu, kde má být jejich sklad umístěn.
K faktorům, které výběr lokality ovlivňují,
patří optimalizace distribuce, dostupnost
pracovní síly a možnosti dopravy do zaměstnání, historický vývoj firmy, kvalitní napojení na dálniční sítě, dostupnost pro klienty,
potřeba vlastní prezentace apod. Je potřeba
zmínit, že mix těchto potřeb je vždy specifický a ke každé poptávce je potřeba přistupovat individuálně.
MARTIN
ŠUMERA
partner –
Industrial
Space Brokers

a multimodality a je pro ně důležité například napojení na železnici. Takových projektů je však podle Tomáše Novotného bohužel zatím poskrovnu.

NEPODCEŇTE ČASOVÝ HORIZONT
Které chyby či omyly mohou být spojeny s výběrem lokality a jak se jich lze co nejúčinněji vyvarovat? Nejčastější chybou je podle oslovených
expertů podcenění délky času, který je potřebný
pro nalezení vhodné nemovitosti, k jejímu vybavení a povolení provozu. „Nedostatek prostorů na
trhu, stále vyšší technologická náročnost provozů,
zpřísňující se normy a dlouhé povolovací procesy
znamenají, že začátek provozu není otázkou týdnů, ale spíše měsíců,“ podotýká Jaroslav Kaizr.
Více času přitom znamená možnost výběru z většího množství nabídek s potenciálně lepším výsledkem. „To je velmi důležité zejména v dnešní
době, kdy je výstavba nebo dostavba průmyslových prostor často nutná v lokalitách s nižší mírou
neobsazenosti,“ vysvětluje Chris LaRue.
V případě zájmu o nastěhování do hotové haly je
vhodné začít jednat nejméně čtyři až šest měsíců předem, doporučuje Roman Kučera a dodává:
„Pokud si chce klient nechat postavit prostory
na míru, rozhodně by měl začít konat nejméně
10–12 měsíců předem.“
Problémy může způsobit nejen podcenění časového rámce, ale třeba i nedostatečná předakviziční příprava. „Následný projekt odhalí komplikovanost lokality a například nedostatečná

komunikace se všemi zúčastněnými v projektu
může vést k následným nedorozuměním, problémům nebo neočekávanému růstu nákladů
na výstavbu a provozování budov,“ upozorňuje
Tomáš Novotný.
V neposlední řadě je zapotřebí brát v úvahy i širší
vztahu v lokalitě. Například přemýšlet nad tím,
jak haly usadit do krajiny a začlenit do areálů
zeleň, jak nakládat s dešťovou vodou v místě
spadu nebo jak omezit světelný smog. „Považujeme za zásadní již od prvotních plánů spolupracovat s místní komunitou a informovat ji otevřeně o tom, jaké máme záměry, jak bude probíhat
výstavba a jak bude vypadat provoz,“ uzavírá
Daniel Kubizňák.

systemylogistiky@atoz.cz
Co se vám vyplatilo
při výběru lokality
pro skladovou
budovu?

systemylogistiky.cz
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SLBOOK:
Koronakrize
má vliv i na trh
s manipulační
technikou
Podívejme se úvodem na srovnání týkající
se manipulační techniky. Zajímá vás, který
dodavatel manipulační techniky byl v knize
SLBOOK 2020 na prvním místě z hlediska obratu
z manipulační techniky v roce 2018? A kdo byl
pro srovnání na prvním místě v knize SLBOOK
2010? A s jakým obratem?
V knize kontaktů SLBOOK 2020 se z uvedeného
hlediska na prvním místě umístila společnost
Linde Material Handling Česká republika. V roce
2018 byl její obrat z manipulační techniky
2443 mil. Kč. Pro srovnání uveďme, jaký měla
obrat z manipulační techniky v roce 2008
společnost, která byla na prvním místě v knize
SLBOOK 2010. Jednalo se o firmu Jungheinrich
(ČR) a výše zmíněného obratu činila 1466 mil. Kč.
Dodejme, že knihy SLBOOK zahrnují jen
obraty společností, které je v rámci aktualizací
knih uvedly.
Nejaktuálnější seznam článků
najdete na webu www.slbook.cz

Informační technologie

LASEREM PRO TRVALÉ
ZNAČENÍ PRODUKTŮ
Využití laseru pro značení a identifikaci výrobků se poslední dobou rozšiřuje. Důvodem je mimo jiné postupné snižování relativně vysokých nákladů na pořízení laserové
technologie.

P

Připomeňme, že technologie přímého označování
komponent (Direct Part Marking neboli DPM) se
používá pro trvalé značení předmětů a automatický
sběr dat pomocí specializovaných snímačů. Značka DPM může být vyražena, vyleptána nebo třeba
vypálena (gravírována) právě laserovým paprskem
a zůstává čitelná po celou dobu životnosti produktu.
Prospěch laserové technologie pro danou aplikaci
se odvíjí od toho, nakolik uživatel dokáže využít jejích výhod, jakými jsou např. dosažení vysoké kvality a opakovatelnosti značení, možnosti značení ve
vysokém taktu či možnosti identiﬁkace materiálů

„Identifikace a sledovatelnost ložisek“
Ve výrobě železničních nápravových ložisek existují požadavky související s identifikací a zpětnou sledovatelností ložisek, kde lze Systém GS1 výhodně využít. Nespornou výhodou Systému GS1 pro oblast výroby
a provozu železničních ložisek je jedinečné označení každého ložiskového kroužku pomocí identifikačního
klíče sGTIN (serializované globální číslo obchodní položky). Systém GS1 přispívá částečně k interoperabilitě
evropského železničního systému, ale především řeší zpětnou identifikaci a sledovatelnost jednotlivých ložisek a jejich dílů v mezinárodním systému.
JAROSLAV KALÁBEK, aplikační inženýr, ZKL

U zdravotnických prostředků určených
k opakovanému použití zavedla legislativa povinné
značení identifikátorem UDI. Podmínkou je,
aby identifikátor zůstával čitelný po celou dobu
životnosti prostředku. Této povinnosti vyhovuje
dvoudimenzionální symbol GS1 DataMatrix,
realizovaný pomocí technologie
přímého značení (DPM),
nejčastěji laserem.

Článek připravil David Čapek

jen obtížně značitelných jinou cestou, vysvětluje
Jiří Krutina, vývojový inženýr společnosti Lintech,
a dodává: „Tato skutečnost osvětluje fakt, proč je
laserové značení hojně zastoupeno například v automotive průmyslu, pro který jsou všechny zmíněné
beneﬁty velmi důležité.“ K dalším přínosům této
technologie patří, že nemá spotřební materiál, je
snadno editovatelná a v podstatě bezúdržbová.

TECHNOLOGIE SE ROZVÍJEJÍ,
KVALITA ČTENÍ ROSTE
„V posledních letech vnímáme pozvolný nárůst
poptávky po snímačích schopných číst DPM. Souvisí to z našeho pohledu zejména se zvyšující se
kvalitou čtení optických snímačů, což umožňuje
pro většinu aplikací použít standardní (levnější)
snímače,“ poznamenává Jakub Unucka, výkonný
ředitel společnosti Gaben. Větší podíl DPM je podle
něj v současné době stále na straně výroby, zejména u tištěných spojů a ve strojírenství. „V logistice
stále převládají klasické etikety a směřuje to spíše
k širšímu využití RFID,“ pokračuje Jakub Unucka.
K vybraným oblastem použití laserového DPM patří
značení nástrojů, značení plastu nebo značení výrobků procházejících tepelnou úpravou. Všechny
jmenované typy mají ovšem i svá úskalí. V rámci
značení nástrojů vlivem nutnosti použití kódu ve
větším rozlišení a aplikací na mnohdy válcový povrch rostou nároky na čtečku. Při značení plastu je
pak zapotřebí dbát na správný kontrast, protože ne
vždy dosáhne laser tepelným působením na materiál výrobku správné barvy. „Kontrast mezi kódem
a podkladem následně není dostatečný. Typicky
bývá problém ve značení transparentních materiálů, jako je plexisklo nebo silikon,“ upozorňuje Jakub
Unucka. Úskalím značení výrobků procházejících
tepelnou úpravou je podle něj skutečnost, že kov
mění barvu, kontrast zaniká a nelze sledovat výrobky v průběhu celého výrobního procesu, ale až
po tepelné úpravě. „Značení výrobků procházející
povrchovou úpravou lakování je rovněž potíž a není
zpravidla možné zabezpečit dosledovatelnost během celého cyklu,“ podotýká Jakub Unucka.
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AUTOMOTIVE, ZDRAVOTNICTVÍ
I ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Perspektivními odvětvími pro laserové značení
je kromě již zmíněného automobilového průmyslu například sektor zdravotnictví nebo železniční
doprava. U zdravotnických prostředků určených
k opakovanému použití zavedla legislativa povinné
značení identiﬁkátorem UDI (Unique Device Identiﬁcation). Podmínkou je, aby identiﬁkátor zůstával
čitelný (jak ve strojově snímatelné podobě, tak

v okem čitelném formátu) po celou dobu životnosti prostředku. Povinnosti permanentního značení
vyhovuje dvoudimenzionální symbol GS1 DataMatrix, realizovaný právě pomocí technologie přímého
značení (DPM), nejčastěji laserem.
Standard GS1 DataMatrix pro segment železniční
dopravy aktuálně implementuje společnost ZKL
– Výzkum a vývoj. Firma patřící do koncernu ZKL
Group, výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě, testuje identiﬁkaci nosiči
GS1 DataMatrix pro železničního dopravce ze zá-

padní Evropy. „Značení se bude týkat jednotlivých
ložiskových kroužků (vnitřní a vnější), které společně s klecí a valivými tělesy tvoří kompletní ložisko,“ vysvětluje Jaroslav Kalábek, aplikační inženýr
koncernu ZKL. Navíc lze podle něj předpokládat,
že kromě oblasti železničních ložisek dojde k rozšíření značení ve standardu GS1 i do dalších segmentů ložiskové výroby – například větrné energetiky. Standardní identiﬁkaci lze efektivně využít
i v případě řízeného skladu.

INZERCE

Případová studie č. 240

NOVÉ RETRAKY V BONAMI ZVLÁDAJÍ
METR POD SEKUNDU

V oblasti manipulační techniky vstoupila společnost
Bonami.cz do třetího roku spolupráce s Toyotou. Rámuje ji
dodávka nových retraků BT Reflex RRE140H a nízkozdvižných vozíků BT Levio LPE200, které se starají o manipulaci se zbožím a o odbavení až 5000 objednávek denně.

E

Článek připravil Stanislav D. Břeň
s využitím podkladů Toyoty MH

E-shop s nábytkem, bytovými doplňky, dekoracemi nebo módním příslušenství vznikl koncem
roku 2012 a letos chce utržit 2‚5 miliardy korun.
V současné době zaměstnává přes 180 lidí
a nabízí přibližně 60 000 sortimentních položek
od 1200 globálních výrobců. Více než polovina
z nabízeného sortimentu je k dispozici v centrálním skladu v Jenči u Prahy, který operuje na ploše
téměř 37 000 m2 včetně mezaninů a paletových
regálů, přičemž v letních měsících tohoto roku
dojde k rozšíření o dalších 25 000 m2.

NOVÉ CÍLE, NOVÁ TECHNIKA
Nedávné rozhodnutí posílit ﬂotilu vozíků i cíle
ﬁrmy popisuje Jan Klička, chief logistics & stores
ofﬁcer: „Nárůst skladové plochy i očekávaný růst
počtu objednávek logicky vyvolal i potřebu doplnit
ﬂotilu manipulační techniky o nové retraky a nízkozdvižné vozíky – klíčovou techniku zajišťující
pohodlnou, rychlou a efektivní manipulaci se zbožím přicházejícím do centrálního skladu.“ Centrální sklad přijímá a odbavuje v průměru 12–15
kamionů denně. Podíl většího a těžšího nábytku,
jako jsou například sedací soupravy, představuje
10–15 % z celkového počtu odbavených zakázek.
Většina zákazníků na své objednávky spěchá
a chce mít všechno zboží co nejdříve. Centrální
sklad pracuje denně od 7.00 do 19.00 a využívá
služby všech dostupných rozvozových služeb.
„Daří se nám dodržet doručitelnost do tří hodin
ve výdejně v centrálním skladu v Jenči, do druhého dne ve vlastních pěti prodejnách, na domácí
adresy zákazníků nebo na výdejní místa partnerských ﬁrem pak podle preferencí zákazníků,“
uvádí Jan Klička. Dodávky zahraničním zákazníkům na Slovensko, do Polska, Maďarska nebo
Rumunska trvají vzhledem k přepravním vzdálenostem o něco déle.

Modely řady BT Reflex RRE140–160H s dosahem
do výšky více než 11 metrů vykazují rychlost zdvihu
0‚57 m/s s nákladem a až 0‚92 m/s bez nákladu.
FOTO (3×): Toyota Material Handling CZ
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Logistika v centrálním skladu je postavena na
třech základních typech vozíků: pěti retracích
BT Reﬂex RRE140H, devíti ručně vedených nízkozdvižných vozících BT Levio LPE200 a čtrnácti
ručních paletových vozících BT Lifter LHM230Q
s rychlozdvihem. Dále sklad provozuje dva BT Liftery LHM200WI s vážním indikátorem.

„Elektronicky řízený ventil sleduje
zdvih i spouštění“

AŽ ČTYŘI DRUHY ZBOŽÍ NA PALETĚ
Úkolem retraků je obsluha výškových regálů.
Zaskladňování přijatého zboží, vyskladnění palet
pro pickery a jejich vrácení zpět na pozici. Široký
sortiment neumožňuje obvyklý replenishment
a zásobování nižších úrovní ze záložních paletových pozic v horních patrech regálového systému.
„Ne každé zboží je rychloobrátkové, proto máme
na jedné paletě 2–4 druhy zboží, a to nejen na
zemi, ale i ve výšce. Za vynikající přidanou hodnotu považuji technické řešení a konstrukci stožáru retraků. Často manipulujeme i v nejvyšších
výškách kolem 8–8‚5 metru a plynulé vysouvání
jednotlivých sekcí stožáru bez rázů a otřesů
umožňuje vysokou rychlost zdvihu a spouštění
s nákladem i bez něho, šetří čas a chrání zboží,“
vysvětluje Jan Klička. Retraky v Bonami umožňují
bezrázový výsun stožáru i jeho spouštění, naklápění vidlic místo naklápění celého stožáru a zdvih
a spouštění rychlostí 0‚57 m/s (s nákladem)
a 0‚92 m/s (bez nákladu).
Transport palet z příjmu k zaskladnění, odvoz
vychystaných položek do kompletačních zón
a k expedici, ale také vykládku kamionů zajišťují
ručně vedené vozíky BT Levio LPE200 se stupačkou. Veškerá další podpůrná horizontální manipulace je prováděna pomocí ručních paletových
vozíků s rychlozdvihem.

ODHADY OD OKA NEPLATÍ
Jan Klička zmiňuje důležitost vyhodnocování informací z provozu vozíků. Zajímá ho především využití
strojů v různých fázích roku, v sezoně i mimo ni.
„Přesná data ze systému nám pomohla, když
jsme řešili rozšíření ﬂotily. Díky zmapování aktivity
jednotlivých strojů jsme velmi dobře věděli, kolik
strojů máme nakoupit, včetně provozní rezervy

JINDŘICH PŘÍVORA
PR manažer
Toyota Material Handling CZ

Plynulý pohyb bez otřesů při vysouvání a zasouvání jednotlivých sekcí stožáru
retraku umožňuje docílit maximálních rychlostí s nákladem i bez něho. Toho
je dosaženo díky elektronickému řízení ventilu, který během každé fáze zdvihu
a spouštění reguluje hydraulický systém. U tradičního konstrukčního řešení musí
řidič při expanzi jednotlivých sekcí stožáru zpomalit a otřes zmírnit. Pokud by
řidič v místě přechodu rychlost zdvihu nesnížil, hrozilo by riziko sklouznutí nákladu i poškození komponentů stožáru. Omezení rychlosti zmenšuje ráz a následný
otřes, ale snižuje také pracovní tempo. Manuální sledování a omezování klade
na soustředění obsluhy vysoké nároky a promítá se negativně do její produktivity.

pro nejnáročnější vánoční sezonu. Bez digitalizace
bychom tyto informace neměli. Skutečně reálné
vytížení není možné odhadnout od oka,“ vysvětluje
Jan Klička. Druhá oblast, kterou přes I_Site pravidelně vyhodnocují, spočívá ve správném nabíjení
baterií (vozíky se dobíjejí přes noc). Kolize a větší
škodní události ve skladu zatím neřešili a pachatele nedohledávali, ale individuální PIN pro každého řidiče je dalším beneﬁtem. „Víme bezpečně,
kdo stroj řídí, a nemusíme vést žádné papírové
evidence,“ dodává Jan Klička.
Bonami si stroje pořídilo do svého majetku
a Toyota zajišťuje pravidelné prohlídky a technické
kontroly.

„Laserová ukazovátka
i kamery na vidlicích“
Mnoho artiklů je citlivých na poškození – od křehkých skleniček až po deskový nábytek. Zvažovali
jsme model s naklápěcí kabinou, ale protože máme
šikovné řidiče, dali jsme přednost kombinaci laserového ukazovátka, které navádí obsluhu na
správnou pozici u regálu, a ukazatele výšky zdvihu.
Nejnovější retraky pak budou mít pro maximální
pohodlí a produktivitu obsluhy kameru na vidlicích.
JAN KLIČKA
chief logistics &
stores officer
Bonami.cz

Laserové ukazovátko pomáhá obsluze zaujmout správnou polohu u regálu.
Pokud zhasne, indikuje špatný náklon vidlic a obsluha musí vidlice srovnat do vodorovné polohy.

Nové vozíky RRE140H budou vybaveny kamerou
na vidlicích. Kamera zajistí přehled o pozici vidlic
pro zasunutí do palety.

systemylogistiky@atoz.cz
Jak jste spokojeni
s retraky ve vašem
skladu?
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SKLADNÍCI UŽ NEJSOU „HVĚZDÁŘI“.
ŘÍZENÝ SKLAD POMOHL EFEKTIVITĚ

Zvýšení rychlosti expedice, omezení počtu
chyb nebo snížení nákladů na vychystávání.
Tyto i další přínosy mělo nasazení řešení
řízeného skladu ve skupině UBC, které realizovala společnost K2.

Článek připravil David Čapek

R

Ryze česká skupina UBC, jež je známa například
značkou Sapho, působí v oboru vybavení koupelen a kuchyní od roku 1991. V současnosti tato
výrobní a distribuční skupina zaměstnává přes
160 lidí a disponuje vlastními výrobními a skladovými areály o ploše více než 21 000 metrů
čtverečních. Výrobky společnosti využívají zákazníci jak v České republice, tak i na Slovensku,
v Maďarsku, Polsku, Německu a dalších evropských zemích.

a odpolední směna se jim protáhla třeba až do
jedné v noci. Dlouhé přesčasy pro ně pochopitelně
znamenaly komplikace a nepohodu.

Spolupráce skupiny UBC se společností K2 probíhá od roku 2018. Příslušná zakázka se netýkala „jen“ zavedení řízeného skladu, ale jednalo
se o výměnu, resp. nasazení celého informačního (ERP) systému. Do ostrého provozu byl systém uveden v „aprílové“ datum, 1. dubna 2019.
Celková investice do hardwaru a softwaru činila
řádově tři miliony korun.

ZVÝŠENÉ NÁROKY,
ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT

S POHLEDEM VZHŮRU
Pro mobilní terminály (čtečky) vytvořila společnost
K2 vlastní uživatelské rozhraní.

„Naši skladníci byli ‚hvězdáři‘. Říkalo se jim
tak, protože se zakloněnými hlavami ve skladu
neustále něco hledali,“ přibližuje dřívější situaci
Martin Tomášik, business intelligence manager společnosti UBC. Chodili po skladu s papíry

V současnosti, tedy po implementaci řízeného
skladu a nasazení mobilních terminálů, stihnou
vše vychystat nejpozději do 22 hodin. Díky tomu
jsou skladníci v klidu a nezažívají zbytečný pracovní stres.

Jaký je tedy nynější stav? Řešení je ve stávajících prostorách skladu, přičemž prostor a plocha
jsou určitým omezením, nikoli však neřešitelným.
Trvale se zvyšují nároky i počet dokladů a rozšiřuje
se i sortiment (nyní až 24 000 karet zboží), který
je velmi různorodý jak co do velikosti/objemu, tak
i tvaru či hmotnosti. Zavedeny byly nejen pokročilé
technologie, ale i nová organizace práce a z „hvězdářů“ se stali skladníci.
„V rámci implementace jsme nasadili mobilní
terminály, pustili čtečky a ve skladu zavládla
naprostá spokojenost,“ poznamenává s úsměvem

Soustavně budovaná databáze logistických inovací a případových studií na jedné adrese.
WWW.PROJEKTLOGIN.COM.

Jednou z technických zajímavostí je šikmý tisk
čárových kódů, který usnadňuje jejich čtení (snímací
paprsek nezasahuje do vedlejších štítků).

systemylogistiky@atoz.cz
Nejsou vaši
skladníci také
svým způsobem
„hvězdáři“?

Ve skladu společnosti UBC se expeduje širší
sortiment, než kolik je k dispozici vychystávacích míst.
FOTO (3×): K2
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PRO KONTINUÁLNÍ EXPEDICI
„Kompletní správa
objednávek“
Disponujeme rozsáhlým B2B systémem, který zajišťuje efektivní řízení vztahu s klienty. Automatizace
pomáhá zvyšovat uživatelský komfort. V našich systémech klienti mohou nejen provádět platby, ale mají
zde pod kontrolou kompletní správu svých objednávek. To vše zabezpečujeme pro klienty online a pomáhá nám s tím právě Informační systém K2.
MARTIN TOMÁŠIK
business intelligence
manager
UBC

Jaká jsou hlavní speciﬁka tohoto řízeného skladu?
Počet vychystávacích pozic je zhruba 5000,
zatímco počet karet zboží až 24 000. Ze zásobovacích pozic je nutné připravovat zboží do vychystávacích pozic tak, aby ﬁrma kontinuálně expedovala. O tom, co přemístit do vychystávacích pozic,
rozhoduje algoritmus založený na pokrytí objednávek a predikci prodeje.
Pro efektivní skládání zboží je stanovena vychystávací trasa sestavená podle jednotlivých karet
zboží. Podstatou je, aby se skladník při jednom
průchodu nemusel vracet a vyzvedl všechno, co
má, a to ve správném pořadí (nemůže dát na
paletu např. nejdříve baterii, pak madlo k vaně
a na ně samotnou vanu).
K zásadním přínosům takového skladu patří vyřešení prostorového omezení pro celý sortiment,
efektivnější práce skladníků, vytváření pořadí logistických operací podle organizace práce a řízení
průchodu skladem podle mobilního terminálu.

ŘÍZENÝ SKLAD V CLOUDU
Pavel Motan, jednatel a obchodní ředitel společnosti K2. Zjistilo se, že terminály jsou připojeny
k internetu, což skladníci vřele uvítali – než byla
zjednána náprava a internetové připojení na terminálech bylo zrušeno.
Podstatnější ovšem je, že na příjmu se zavedl tzv.
inteligentní čárový kód: „Je jedno, co skladník prostřednictvím čtečky čárového kódu přečte, jestli
jde o číslo objednávky nebo číslo položky či číslo
dodavatele. Systém dohledává v této trojkombinaci, co všechno od dané ﬁrmy nebo daného zboží
či na dané objednávce má být,“ vysvětluje dále
Pavel Motan. V celém skladu se používají manipulační jednotky.

Specifický požadavek se týkal vyšší hustoty
zaskladnění pro menší zboží (půlpalety a pět políček v jedné výškové sekci). Byly vytvořeny logistické uličky na drobné zboží, které jsou průchozí
napříč skladem. Přínosem je zkrácení vychystávací trasy pro skladníky i větší hustota uskladněného zboží.
Využívá se také šikmý tisk čárových kódů. Důvodem je usnadnění procesu čtení – skladníci nemusejí snímat kód z bezprostřední blízkosti a snímací
paprsek nezasahuje do sousedních štítků. Pro
odlišení jednotlivých pater se používají různé barvy
štítků, navíc se šipkou nahoru nebo dolů podle
toho, kde se dané zboží nachází.

Řešení je provozováno v moderním datovém
centru K2. To splňuje vysoký stupeň certiﬁkace,
konkrétně Tier 3+. Mobilní terminály (čtečky),
pro které ﬁrma K2 vytvořila uživatelské rozhraní,
fungují jako webový klient, všechny jsou připojeny
přes API K2 a mají 30 uživatelů na jednom vláknu.
A jaké jsou hlavní přínosy pro klienta, tedy skupinu
UBC? Došlo k nárůstu obratu o 20 %, urychlení
příjmu o 80 % a reklamace dodávek klesly ze
zhruba 30 % na méně než 1 %. Odpadly přesčasy
a skladníci jsou mnohem spokojenější. Radikálně
se změnily inventury – nyní jsou prováděny rychleji a s menšími rozdíly. A v neposlední řadě stojí
za zmínku průběžné aktualizace a ladění výkonu
celého systému, který se vylepšuje zhruba každých šest měsíců.
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Žena v logistice

Renáta Kaupová:
ÚSPĚCH V LOGISTICE?
BEZ TÝMOVÉ PRÁCE TO NEJDE
Renáta Kaupová pracuje jako ředitelka
logistiky společnosti 2VV, která je výrobcem a exportérem vzduchotechnických
výrobků, jako jsou například rekuperační
a větrací jednotky, vzduchové clony a vytápěcí jednotky. Výroba klade vysoké požadavky na logistiku. A právě ta je „denním
chlebem“ Renáty Kaupové, která řídí 30
pracovníků. Kromě zajištění včasných dodávek materiálu nyní plánuje stěhování
expedičního skladu.

Článek připravil Petr Neckař

V

Ve ﬁrmě Renáta Kaupová zodpovídá za efektivní
logistické procesy, a to od materiálového zajištění
a zásobování výroby přes procesy skladování až po
dodávky zákazníkům. „Smysl vidím v práci, která
přináší výsledky ve formě dosažení vytyčených cílů.
Důležitá je pro mne i tvůrčí a přátelská atmosféra
v celém týmu, který mám na starost,“ říká Renáta
Kaupová.

LOGISTIKA JE O DISCIPLÍNĚ
I IMPROVIZACI

Její práce, jak uvádí, spočívá v balancování nastavených procesů tak, aby ﬁrma vyrobila a dodala vše
ve správný čas na správné místo. „Naším úkolem je
nalézat optimální nastavení dat a procesů vzhledem
k ambiciózně krátkým dodacím lhůtám pro zákazníky, což je významná konkurenční výhoda oproti
mnohdy nepoměrně dlouhým lhůtám od dodavatelů.
Významnou oblastí je tedy řízení zásob jak nakupovaného materiálu a zboží, tak vyráběných podsestav
a hotových výrobků,“ konkretizuje Renáta Kaupová.
Renáta Kaupová uvádí, že firma 2VV
nyní plánuje stěhování expedičního
skladu a automatizaci ve výrobě.
FOTO: Petr Neckař

Dodává, že v rámci strategického zajištění komponent jsou ve ﬁrmě aplikovány moderní metody
nakupování k zajištění plynulého zásobování
výroby. Kladen je důraz na intenzivní kontakt a spo-

lupráci s dodavateli už od vývoje portfolia, dále pak
během celého životního cyklu portfolia. Za úspěch
považuje, až na ojedinělé výpadky, nepřerušení
dodavatelského řetězce až k zákazníkům po celou
dobu pandemie.
„Co se skladového hospodářství týče, využíváme
nejmodernější techniku jak v oblasti zpracování
dat a značení, tak v podobě skladovací a manipulační techniky. Tým skladového hospodářství
operuje v jedné společné hale, kde se současně
realizuje příjem od dodavatelů, expedice zákazníkům, dále pak skladování vyrobených polotovarů
a příprava a vychystávání materiálů a polotovarů
na jednotlivá výrobní pracoviště,“ popisuje Renáta
Kaupová. Doplňuje, že pracovní prostředí logicky
vyžaduje maximální disciplínu, vzájemnou spolupráci a častou improvizaci všech pracovníků týmu.

PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU:
MĚŘENÍ VÝKONU
Zásadní je podle ní i měření výkonu. „Předpokladem úspěchů je neustálé měření výkonu hodnocené na denní, týdenní, měsíční a roční bázi.
Využíváme monitorovací techniku a software
a manažerský informační systém jako nadstavbu
standardního ERP,“ říká Renáta Kaupová.
Prozrazuje, že společnost 2VV klade důraz a motivuje pracovníky k předávání podnětů na zlepšení.
Důkazem motivačního prostředí je několik příkladů
posunů pracovníků na vyšší pozice buď v rámci
oddělení, nebo i napříč ﬁrmou. „Celkově ﬁrmu po
pracovní stránce vnímám jako velmi dynamické
a motivující prostředí, které díky leadershipu současného jednatele poskytuje každému jednotlivci
prostor pro seberealizaci, vzdělávání v oboru a rozvoj jak po pracovní, tak i sociální stránce,“ hodnotí
Renáta Kaupová.

RANNÍ MÍTINKY URČUJÍ
PRŮBĚH DNE
Jak vypadá všední pracovní den Renáty Kaupové?
„Každý den je velice dynamický. Ráno začíná různými operativními mítinky. Krátce po osmé hodině
zahajujeme pravidelný mítink ve skladu. Procházíme, zda na úseku příjmu materiálu či na úseku
zásobování výroby a expedice je vše připraveno
pro to, aby se splnil denní plán. Pokud je nějaký
problém, rozhodneme, jak ho vyřešit,“ konstatuje
Renáta Kaupová.
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Renáta Kaupová v datech

2005
2007

Začala pracovat ve společnosti 2VV,
nejprve na referentské pozici
v obchodním oddělení.
Založila oddělení logistiky 2VV. Tehdejší
majitel firmy jí nabídl, aby sestavila
v té době neexistující oddělení logistiky
a vedla ho. Nabídku přijala. Toto oddělení
řešilo zákaznický servis, což zahrnovalo
například vyřizování zákaznických
objednávek, dále skladové hospodářství
(příjem zboží a materiálu, skladování,
vychystávání do výroby a expedici).
Oddělení v té době mělo 12 osob.

Se získanými informacemi poté přechází v 8.30 na
výrobní poradu. Má na starost zajištění bezproblémového zásobování výrobních pracovišť, procházejí
se tedy výrobní plány jednotlivých pracovišť a to,
zda je vše připraveno pro splnění denního úkolu.
Na základě těchto mítinků řeší případná zjištěná
úskalí. Následně kontroluje práci v rámci administrace zakázek a strategického operativního nákupu.
Velmi podstatná je pro ni týmová práce. „Naše
ﬁrma funguje a prosperuje. Svou práci tedy považuji za úspěšnou, protože logistika je významnou
součástí společnosti. Ale zásadní je zapojení kaž-

2011
2019

Operativní nákup. To byl další úkol, který
začala Renáta Kaupová řešit.

systemylogistiky@atoz.cz
systemylogistiky.cz

Od roku 2019 spadá do kompetence
Renáty Kaupové i strategický
nákup. Její oddělení má nyní tři
základní pilíře: strategický a operativní
nákup, zákaznický servis a skladové
hospodářství. Nyní coby ředitelka logistiky
vede 30 pracovníků.

dého jednotlivce. Bez toho by tento úspěch nebyl
možný. Zakládám si na disciplíně, ale současně
na velice přátelském prostředí. Jsem ráda, když
lidé chodí do práce pokud možno s radostí, i když
je jasné, že některé řešené problémy jsou neradostné, respektive náročné,“ říká Renáta Kaupová.

MILUJE AKTIVNÍ POHYB
Na práci Renátu Kaupovou baví především vzruch
a potřeba neustále něco řešit. Je ráda, že výsledek práce v logistice je poměrně hodně rychle

Ptejte se
Renáty Kaupové

systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

vidět. „Když se něco v denní operativně významně
povede, je to okamžitý úspěch,“ uvádí Renáta
Kaupová. Velmi kvituje také to, že ﬁrma umožňuje
růst profesního i sociálního života. „Jsem přesvědčena, že pokud je tým složen z individualit s různými předpoklady, silnými, ale i slabými stránkami,
avšak shodným pohledem na věc a snahou dosahovat cílů, je to základ úspěchu fungování oddělení
i ﬁrmy,“ podotýká Renáta Kaupová.
Spolu s tím, jak jí přibývaly pracovní úkoly, nezapomínala ani na sebe. Přidávala si jednotlivé
volnočasové aktivity, aby si po práci dostatečně
vyčistila hlavu. Ráda má například různá cvičení
aerobního typu. Jejím koníčkem je i běhání a jízda
na horském kole. V zimě se věnuje skialpinismu,
ráda běžkuje. A závěrem říká: „Jsem ráda a cením
si toho, že i při výkonu této profese mi zbýval dostatek času na výchovu a aktivní trávení volného času
s našimi, nyní již dospělými dcerami. Obě teď studují na vysoké škole.“
INZERCE

Benchmarking č. 185

ZVYŠUJE SE PODÍL
LI-ION BATERIÍ OPROTI OLOVĚNÝM
Ať už se jedná o trakční baterie pro elektrické vysokozdvižné vozíky či o nabíjení
lithium-iontových baterií v intralogistice,
vždy je nutné zvážit specifika konkrétních
provozů. Nabíječky pro trakční baterie
jsou ve skladu vždy v odděleném prostoru, který zabírá místo, jež by jinak mohlo
být využito např. pro potřeby skladování,
zatímco nabíjení Li-Ion baterií probíhá na
nejrůznějších místech v provozu. Zní to
jednoduše, roli však hraje řada faktorů.

J

Jasným trendem poslední doby je přechod z olověných baterií na lithium-iontovou technologii. Zvyšuje
se podíl Li-Ion baterií. To má hned několik důvodů.
„Jedním z nich je efektivita provozu. U olověných
baterií je potřeba jejich výměna. To znamená, že
je potřeba určitý čas na to, aby se baterie vyměnila, ale znamená to i nutnost mít náhradní baterie.
Kromě toho je potřeba pro nabíjení speciální místnost s odvětráním, což zabírá plochu,“ konstatuje
Jan Valenta ze společnosti Fronius Česká republika. Nicméně současně dodává, že lithium-iontová
technologie není vhodná pro každý provoz. Výhody
přináší např. tam, kde je z hlediska provozu možné mezidobíjení. „Když je potřeba, aby vozík jezdil
nonstop, tedy když není prostor na krátká průběžná
mezidobíjení, je jasnou volbou využití elektrických
vozíků s nabíječkami olověných baterií,“ speciﬁkuje
Jan Valenta.

„JE POTŘEBA MYSLET NA HARMONOGRAM PŘESTÁVEK“
VLADISLAV ZÁVESKÝ, SPECIALISTA, LINDE MATERIAL HANDLING ČESKÁ REPUBLIKA
V případě baterií Li-Ion sice není potřeba nákladná nabíjárna, nabíjení probíhá na místech vhodně
rozmístěných ve skladu. Je ale potřeba myslet na harmonogram přestávek, respektive nabíjení,
aby nedošlo k překročení energetických hodnot nasmlouvaných provozovatelem. Li-Ion nabíječky
se vyznačují vysokým odběrem energie, je potřeba mít dimenzovanou elektrickou síť, aby nedocházelo k vypadávání pojistek. Není tedy možné, aby se nabíjely všechny vozíky současně.

Článek připravil Petr Neckař

KOMUNIKACE MEZI BATERIÍ
A NABÍJEČKOU
Rozdíly jsou nejen v manipulační technice, ale také
v nabíječkách baterií. „Olověná baterie není spojena s žádným battery management systemem.
Olověná baterie se jen jednoduše připojí a nabíjí,
zatímco u Li-Ion baterií již existuje systém zajišťující komunikaci mezi baterií a nabíječkou. Probíhá
datová komunikace, díky níž si v podstatě baterie
sama řídí nabíjení. V nabíjecím konektoru proto
musí vždy být i konektor pro datovou komunikaci,“
vysvětluje Jan Valenta. Li-Ion baterie se nabíjí výrazně vyššími proudy energie, proto se také nabíjí
mnohem kratší dobu. Nepotřebuje ani aktivní odvětrávání. A hlavně: lithium-iontové baterie se nemění
při každém nabíjení. To vše má vliv na efektivitu
logistiky, vhodnost využití je vždy potřeba posoudit
na základě konkrétních podmínek provozů. U Li-Ion
technologie se používá tzv. decentralizované nabíjení, vozík tedy může mít nabíječku kdekoliv, např.
poblíž linky, kterou zásobuje.
Jak uvádí Jindřich Přívora, PR manažer společnosti
Toyota Material Handling CZ, lithium-iontové baterie
mají delší životnost, nižší spotřebu, jsou bezúdržbové a ekologičtější. Nezapomínejme ale ani na další
aspekt: cenu nabíječek. „Li-Ion nabíječky jsou vysokofrekvenční, krátkodobě dodávají vysoké proudy
energie. Jsou výkonné, čemuž odpovídají i pořizovací ceny oproti klasickým nabíječkám pro elektro-

MÉNĚ PRÁCE S DOBÍJENÍM
Li-Ion baterie se obejde bez
doplňování vody či kontroly
hladiny elektrolytu. Nemusí se
vyměňovat po každém nabíjení.
Odpadá i dlouhé čekání na
dobití baterie.

Hlavní výhodou, kterou má
baterie Li-Ion oproti olověné
baterii, je množství energie,
které dokáže pojmout při
stejném objemu.

FOTO: Petr Neckař

STEJNÝ OBJEM,
VÍCE ENERGIE
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SHÁNÍTE KONTAKT NA DODAVATELE?
ZALISTUJTE V KNIZE
S LOGISTICKÝMI KONTAKTY?

„ZÁLEŽÍ TAKÉ
NA PŘÍKONU“
TOMÁŠ KUBZA
VEDOUCÍ LOGISTIKY
PENNY MARKET
ČESKÁ REPUBLIKA

Navštivte slbook.cz

Způsob nabíjení a nabíječky, to je téma, které
souvisí s typem využívané manipulační techniky. Uvádí se, že trendem jsou baterie Li-Ion,
ale tato technologie není vhodná pro naše
provozy. My bychom její benefity nevyužili, respektive pouze v některých úsecích, například
na příjmu či nakládce. Při klasické vychystávce nebo u vysokozdvižných vozíků, jejichž
režim je v rámci klasické pevně stanovené
pracovní doby, teď v našem případě benefity
této technologie nevidím. Nicméně určitě
technologii Li-Ion, což souvisí i se způsobem
nabíjení, zvážíme při výstavbě nového skladu.
Při nabíjení se musí brát v potaz příkon. A ten
je u této technologie výrazně vyšší než při nabíjení elektrických baterií. Kdybych chtěl stávající sklad vybavit vozíky s Li-Ion bateriemi,
znamenalo by to další změny v rámci přívodu
elektrické energie. Ve skladu by musela být
nabíjecí místa, vyšší příkon při nabíjení v nich
by měl vliv i na ekonomiku. Vše je tedy vždy
otázkou důkladných analýz a kalkulací.

lytické baterie,“ speciﬁkuje Vladislav Záveský, specialista společnosti Linde Material Handling Česká
republika. Dále upozornil na to, že nabíjecí místa
pro Li-Ion vozíky různých značek nejsou kompatibilní, a to vzhledem k datové komunikaci mezi baterií
vozíku a nabíjecím místem přes datovou sběrnici
vozíku. Když tedy ﬁrma zvažuje nákup manipulační
techniky, je vhodné myslet i na tento faktor.

NABÍJEČKA DODÁVÁNA S VOZÍKEM
Nabíječky jsou vyvíjeny společně s bateriemi. „Dnes
již jsou na trhu pro Li-Ion baterie i takzvané nabíječky třetí generace, které umějí nabíjet i v mrazu.

Obsluha těchto nabíječek si může změnit kapacitu
nabíjení podle potřeby. Baterie se díky managementu řízení nenechá nikdy vybít ani přebít. Nabíječka
je dodávána jako součást vozíku. Když se například
nabíjí prochladlý vozík, za několik prvních minut se
nejprve baterie ohřeje do pracovní teploty, až poté
teprve začne nabíjení na sto procent,“ popisuje Radoslav Řípa, jednatel společnosti Gekkon International. Jak uvádí společnost Still, nejenže si Li-Ion baterie poradí s náročnými podmínkami, ale zároveň
se jejich používání vyznačuje mnohem menším dopadem na životní prostředí než u olověných baterií.
Li-Ion baterie šetří energii vzhledem k delší výdrži na
jedno nabití, neprodukují žádné nebezpečné plyny
a jejich fungování se obejde bez kapalného elektrolytu. Činí tím provoz vozíků ekologicky šetrnější
i bezpečnější pro všechny pracovníky, kteří s vozíky
manipulují.

CENA BYLA BRZDOU MASIVNÍHO ROZVOJE
Radoslav Řípa říká: „Rostoucí zájem o Li-Ion baterie souvisí i s tím, že klesá jejich cena. Cena těchto
baterií byla dříve největší brzdou masivního rozvoje.“ Dnes je potřeba zaměřovat se na to, aby
vozík měl v čase, kdy to potřebuje, možnost získat
dostatečnou energii. Když tedy ﬁrma jede naplno
a nemá už moc kapacitu, může být podle slov Radoslava Řípy řešením nabíjení záložních zdrojů,
které mohou být nabíjeny například ze solárních
panelů nebo z větru, případně z nočního proudu.
Bude právě toto téma, které se bude stále častěji
v českých skladech řešit? To ukáže čas.

systemylogistiky@atoz.cz
Jaké máte
zkušenosti s Li-Ion
bateriemi?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE: PLACHTOVÝ NÁVĚS
INZERCE

Váš partner V tisku

Pomůžeme, poradíme
a zrealizujeme pro Vás tisk

katalogů
časopisů
letáků brožur
propagačních
materiálů
skládaček

skládaček
katalogů
sešitů
sešitů
brožur propagačních materiálů letáků
s přihlédnutím k Vašim potřebám a možnostem.

tel.: 739 759 356, www.trianglprint.cz

Benchmarking č. 185
NABÍJEČKY: RŮZNÁ DOBA NABÍJENÍ
Specifikace:
Nabíječka pro baterii
manipulační techniky
o napětí 48 V a kapacitě
620 Ah
PRODEJCE V ČR:

Fronius Česká republika

Jungheinrich ČR

Linde Material Handling
Česká republika

Viva – manipulační technika

WEB PRODEJCE:

www.fronius.com/cs-cz/
czech-republic/perfectcharging

www.jungheinrich.cz

www.linde-mh.cz

viva-manipulacni-technika.cz

VÝROBCE NABÍJEČKY:

Fronius International

Jungheinrich

Linde Material Handling /
Fronius

Powergen

STRUČNÝ POPIS
NABÍJEČKY:

univerzální nabíjecí přístroj
pro akumulátory s různým
napětím a kapacitou;
snadná obsluha, prostorová
nenáročnost a nízké
provozní náklady; nabíjecí
charakteristika Ri a pětiletá
záruka zdarma pro
koncového zákazníka
po registraci

vysokofrekvenční nabíječ
olověných baterií

nabíjecí přístroj s funkcí
rychlého nabíjení, který je
bezpečný vůči elektronice
vozíku; integrované rozhraní
USB: jednoduchá aktualizace
softwaru; 90 A při trvalém
provozu

automatický nabíječ pro
manipulační techniku
s napájením 400 V, Wa
nabíjecí charakteristika,
výstupní proud
60–180 A umožňující nabíjení
trakčních baterií s kapacitou
320–1080 Ah

samostatně stojící

externí

samostatně stojící

NABÍJEČKA JE
samostatně stojící
INTEGROVANÁ VE VOZÍKU,
NEBO SAMOSTATNĚ
STOJÍCÍ:
NAPĚTÍ (V):

220, 380

400

400

400

NABÍJECÍ PROUD (A):

60–210

100

90

100

NABÍJENÍ RŮZNÝCH
NAPĚTÍ (ano/ne):

ano

ne

ano

ne

DOBA NABÍJENÍ (min.):

podle výkonu přístroje od
300 minut

480

420

540–660

DOBA DODÁNÍ
OD OBJEDNÁNÍ:

7–14 dní podle vytížení
výroby a konfigurace
přístroje

5 týdnů, pokud není skladem

7 týdnů

1 týden

JE NABÍJEČKA DODÁVÁNA
JEN SPOLU S VOZÍKEM,
NEBO JI LZE DODAT
I SAMOSTATNĚ?

samostatně i s vozíkem
(záleží na dodavateli vozíku)

převážně s vozíkem,
lze i samostatně nebo jako
náhradní díl

samostatně i s vozíkem

s vozíkem i samostatně

ZÁKLADNÍ CENA
(v Kč bez DPH):

na poptávku podle
konfigurace a nabíjecího
výkonu

29 600

neuvedeno

14 366

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.
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EMAIL MARKETING
snadno

email
kampane

pohodlně

profesionálně

www.emailkampane.cz
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Komentář

JAK MŮŽE STÁT PODPOŘIT VYUŽITÍ
VODNÍCH CEST

Státní správa a celá společnost málo tuší, jak absence vodních cest nejen
zahušťuje automobilovou a vlakovou dopravu, ale přispívá i k nadpotřebě
dalších sítí jejich pozemní infrastruktury. Až stát využije poznání potenciálu vodních cest, bude jej jistě vyžadovat a podporovat. Dnes však vidíme,
že cesta do plavební Evropy neexistuje, i když má ČR vybudovanou dobrou
základní páteř. Ta by však měla být rozšiřována s cílem odlehčení životnímu
prostředí i jiným dopravním módům.

P
„Stát vodní cesty doposud stále
nechápe jako účinný nástroj
řešení klimatické problematiky
a vodních poměrů. Nereaguje na
působnost povrchů na distribuci
sluneční energie či na růst
tepelných ostrovů,“ píše Petr Vít.
Možná by – opět jako v mnoha
jiných případech – měla přijít
iniciativa ze soukromého sektoru.

Při podpoře využití vodních cest je třeba v prvé
řadě opustit ﬁxní ideu, že vodní cesta ubližuje životnímu prostředí. Úroveň poznání i technologií umožňují opatření, jejichž kombinace naopak uchopí
hydrologicko-meteorologický i biotický potenciál
ve spojení s revitalizacemi okolí. Kompenzace za
tvrdé povrchy dopravních tahů i další schopnosti
vodních cest získáme jen interdisciplinárním postupem. Ministerstva i uživatelé by měli prosazovat
určité cíle s orientací „na vodu“. Na silnicích a železnici kromě dopravní funkce víc nezískají, a nároky na plochy přitom sílí. Na Ministerstvu dopravy
již vidíme optimistický trend, ale nemělo by v tom
zůstat samo. Je třeba si uvědomit, že logistické
zóny rostou na nevhodných místech bez napojení
na vodní dopravu a nepodporují beneﬁty přístavů
a vodních útvarů.

ŘEŠENÍ EXISTUJE
Stát vodní cesty doposud stále nechápe jako účinný nástroj řešení klimatické problematiky a vodních poměrů. Nereaguje na působnost povrchů
na distribuci sluneční energie či na růst tepelných

Komentář připravil Petr Vít, Spolek Aquarius

ostrovů. Brání se, kromě přirozené inﬁltrace, další
možnosti zásobení podzemních vod a technickým
možnostem pro zpomalení odtoku vody. Postup je
proto retardovaný, v některých směrech zastavený, zato problémy zrají a trestají. Řešení existuje,
opatření jsou známá a dostupná, ale strategie je
zatím rozsekávána do separovaných postupů. Kromě účelných jsou tak třeba vypisovány i kontraproduktivní podpory a dotace.
Environmentální důvod řešení vodních poměrů je
základní. Vedle stavů povodňových je to v druhém
extrému schematicky zemědělské sucho, zatímco
společnost potřebuje i nadstavbu pro další potřeby, kdy například hydrologické sucho omezuje variabilitu dopravy. A lze zmínit mnoho dalších potřeb
z oblastí vodohospodářství, energetiky, hygieny
nebo průmyslu. Nakonec ani ze sebelépe zasakující krajiny vodu „do trubek“ ještě nedostaneme.

NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM O VODU
Rezervy v komplexnosti mají dokonce i takové evropské výzvy jako Green Deal anebo Národní plán
obnovy. Synergie vodních cest s klimatickým, meteorologickým a hydrologickým problémem málo
zdůrazňují, když je (alespoň) na základě tradičních
faktorů porovnání auto/vlak/loď (vedle železnic)
připomínají pro odlehčení silniční dopravy. Oprávněnost modernizace železniční sítě je na místě, ale
kompenzace za jejich povrchy – právě i vodními
cestami – jsou nutné.
ČR má jedinečnou příležitost jak u sebe, tak v rámci EU připomínat a nárokovat synergie s potřebami
členských států. Neznáme například renomovaná
porovnání dopravních vícenákladů s hydrometeorologickým vlivem povrchů liniových staveb.
Opravdu účinná a komplexní reakce na projevy klimatické periody a výskyty a působení vody
(hydrometeorologická katarze) vyžaduje akvacentristický přístup, kdy voda a vodní poměry budou
ochranným středem zájmu a úsilí ve všech oblastech činností. Takto cíleně to ani EU nepojímá, ČR
už vůbec.

systemylogistiky@atoz.cz
Může stát podpořit
využití vodních
cest? Diskutujte

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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Novinky

LEPŠÍ MANIPULACE I DOBÍJENÍ
Novinky pro toto vydání směřují zejména do oblasti manipulace (nové nabíjecí stanice a vysokozdvižné
vozíky). Náměty do rubriky můžete zasílat na systemylogistiky@atozgroup.cz. Další technické inovace pro
logistiku najdete na webu www.projektlogin.com.

Novinky zpracoval Stanislav D. Břeň

ENERGIE:

MOBILNÍ NABÍJECÍ
STANICE
DO EXTERIÉRU
ŘEŠENÍ PLUG & PLAY
MOŽNOST PŘIPOJENÍ K FVE

Fronius Energy Hub je mobilní nabíjecí stanice trakčních baterií pro venkovní aplikaci, která je instalována
ve speciálním kontejneru a splňuje požadavky normy
EN 62485. Řešení je vhodné v případě, že uživatel potřebuje dodatečnou kapacitu nabíjení nebo čelí nedostatku
místa v hale. Energy Hub je navržen tak, aby odolával
i nepříznivým povětrnostním podmínkám, a k dispozici
je také v ohnivzdorné verzi. Mobilní nabíjecí stanice je
dodávána jako plug & play řešení na klíč a po připojení
k napájení ji lze okamžitě používat. Energy Hub umožňuje širokou škálu konﬁgurací podle konkrétních potřeb.
Nabíjecí stanici je možné provozovat v kombinaci s fotovoltaickým systémem.

Více na www.fronius.com
MANIPULACE:

VOZÍK S BATERIÍ
V PODVOZKU
LEPŠÍ MANÉVROVATELNOST
O 25 % KRATŠÍ NEŽ PŘEDCHŮDCE

Nový elektrický ručně vedený vozík Jungheinrich ERD
220i získal designové ocenění Red Dot: Best of the Best.
Vozík je díky novému konceptu lithium-iontových baterií
o 25 procent kratší než jeho předchůdce. Namísto instalace baterie mezi plošinu pro řidiče a vidlice, jako tomu
bylo v minulosti, integrovala společnost Jungheinrich
baterii přímo do podvozku. Díky ušetřenému místu může
být vozík nabízen se dvěma různými verzemi prostorných
plošin pro řidiče bez výrazné ztráty kompaktnosti. Obě
verze plošin mají na třech stranách pevné boční ochranné
panely, které zaručují bezpečné řízení a pohodlné stání.
Poloměr otáčení je menší než dva metry.

Více na www.jungheinrich.cz
MANIPULACE:

NOVÁ GENERACE
ELEKTRICKÝCH VOZÍKŮ
ELEKTRICKÝ POHON

Společnost Linde Material Handling ohlásila, že uvede
na trh novou generaci elektrických vysokozdvižných
vozíků. Podle výrobce se má svým výkonem plně vyrovnat
vozíkům poháněným spalovacími motory. V rámci virtuální
prezentace 16. června (po odchodu tohoto vydání Systémů Logistiky do tisku) měla být představena celá nová
generace elektrických vozíků, dále pak poloautomatické
vychystávací vozíky a nejnovější přírůstky byly ohlášeny
také z oblasti automatizovaných řešení Linde. Letos si
ﬁrma připomíná 50 let od chvíle, kdy na průmyslovém
veletrhu v Hannoveru představila svůj první elektrický
vysokozdvižný vozík.

Více na www.linde-mh.cz
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Logistika pro zapomnětlivé
SPONZOROVANÁ SEKCE

LOGISTICKÉ STUDIE UKAZUJÍ CESTU
K IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM
Přemýšlíte o tom, že si necháte postavit novou halu, protože vaše stávající prostory už přestávají stačit vašim výrobním či logistickým potřebám? V tom případě
je ideální čas na zpracování logistické studie, která by definovala nejen to, jak
velká by měla nová hala být, ale i veškeré další požadavky na samotný development a intralogistiku.

Článek připravila redakce SL

〉 ZÁKLAD: VSTUPNÍ REŠERŠE
Pokud řešíte jen dílčí změnu v intralogistice,
např. uvažujete-li o jiném způsobu skladování
v části skladu, základem je zpracovat si kvalitní vstupní rešerši, která zmapuje všechny
dostupné skladovací systémy na trhu a zároveň odpoví na dotaz, které z nabízených řešení
je to nejvhodnější právě pro váš účel. Zařízení,
které se hodí pro nízkoobrátkové zásoby a pro
provozy typu strojírenské ﬁrmy, nemusí nutně
korespondovat s požadavky e-commerce nebo
výrobní společnosti v oblasti automotive. Jde-li o jednoduché řešení, už samotná rešerše
může prokázat jeho efektivitu pro daný provoz.

〉 ZÁMĚRY KONZULTUJTE S ODBORNÍKY
Logistické studie mohou mít různé podoby
a různý rozsah. Mohou řešit jen část intralogistického provozu, mohou být zpracovávány
např. v souvislosti se změnou layoutu haly či
technologií, ale jsou ideální i pro případ plánu
výstavby nové haly, kde je nutné detailně
naplánovat jednotlivé intralogistické procesy
tak, aby byly co nejefektivnější. Cílem je, aby
nová hala při co největší efektivitě splňovala
požadavky na konkrétní potřeby dané ﬁrmy.
Vyplatí se konzultovat vše s odborníky, kteří
studii připraví.

〉 DEFINUJTE I BUDOUCÍ STAV
Nezapomínejte na důležitou věc: při zadávání
studie deﬁnujte stávající, ale i budoucí potřeby
skladování.

〉 VIZUALIZACE JAKO SOUČÁST NÁVRHU
U komplexnějších řešení se neobejdete bez
vizualizací, na jejichž základě jasně vidíte, jak
bude navrhované řešení vypadat.

〉 MYSLETE NA UDRŽITELNOST
V rámci studie je možné zohledňovat i prvky
udržitelného rozvoje, které se v konečném
důsledku v určitém časovém horizontu mohou
pozitivně projevit i v ekonomice ﬁrmy. Udrži-

telné haly mohou být certiﬁkovány. Mezi prvky
udržitelnosti patří například to, že stavební
materiály mají co nejmenší uhlíkovou stopu,
roli hrají i solární panely, způsob hospodaření
s dešťovou vodou, důraz na energetickou efektivitu či kompaktní tvar haly. V tomto směru se
doporučuje neinstalovat tzv. zelenou střechu,
na střechu je z hlediska udržitelnosti vhodnější
fotovoltaika. Studie by mohla s fotovoltaikou
počítat i nad parkovacími místy, protože nejenže se získá energie, ale vozidla díky panelům
parkují ve stínu.
Článek byl zpracován ve spolupráci s Lucií
Brklovou, manažerkou logistiky společnosti
Kiekert CS, a s Lenkou Matějíčkovou, vedoucí
udržitelného rozvoje společnosti Arcadis
Česká republika.

systemylogistiky@atoz.cz
Jaké máte
zkušenosti
se zadáváním
logistických studií?

systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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PŘÍŠTÍ OTÁZKA?
V dalším vydání
JAK VYBRAT
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK?
Sdílejte nápady
pro tuto rubriku.

Vybraná témata pro příště
Červenec–srpen

Diskutujte
Informujte
Sdílejte

E-commerce: Jsou
nákupní košíky minulostí?

FOTO: Stephen Phillips, Unsplash

Skok
k nefosilní logistice

Internet věcí v logistice a dodavatelském řetězci
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O NÁS

Dočetli jste do
konce. Neminuli
jste něco?

Log-in 2021: 38 řečníků,
17 prezentací, 25 partnerů.
To vše online z Prahy
i Bratislavy

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.

Výběr správné lokality
vyžaduje dostatek času

m

Vydává:

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

Speciál: automatizace a robotizace

Nenechte si ujít klíčové B2B akce. Více na www.atoz.cz.

2021
24. ročník největšího
logistického
kongresu v Česku.
23–24/09/2021 Praha
www.eastlog.cz
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Pokračování největšího
česko-slovenského
obalového kongresu.
14–15/10/2021 Praha
www.obalko.cz

14. ročník kongresu
zaměřeného na logistický
trh na Slovensku.
25–26/11/2021 Bratislava
www.slovlog.sk

ATOZ Group má pro vás připravený
bohatý kongresový podzim.
Těšíme se na viděnou na našich akcích!
8. 9. 2021, Praha

15. 9. 2021, Praha

www.kongrescerpacka.cz

www.horeka112.cz

23.–24. 9. 2021, Praha

6.–7. 10. 2021, Košice

www.eastlog.cz

www.samoska-kongres.sk

12. 10. 2021, Praha

14.–15. 10. 2021, Praha

www.kongrespp.cz

www.obalko.cz

3.–4. 11. 2021, Olomouc

25.–26. 11. 2021, Bratislava

www.samoska-kongres.cz

www.slovlog.sk
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Zapišt
Chcete sledovat přípravy vašich oblíbených kongresů? Chcete obdržet
pozvánku jako první? Registrujte se k odběru newsletterů akcí:

www.atozregistrace.cz www.atozregistracia.sk

PALETY EPAL:
• KONTROLOVANÁ KVALITA – klíčový faktor pro bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost
• UDRŽITELNOST – 100% z přírodního materiálu, 100% ekologické, účinně snižují CO 2
• STANDARDIZACE – základ pro efektivní logistický řetězec - přepravu, manipulaci i skladování
• SUŠENÍ A TEPELNÉ OŠETŘENÍ DLE ISPM-15 – mimořádná pevnost a životnost včetně ochrany životního prostředí

www.epal-palety.cz

