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Letošní Eastlog překonal mnohá očekávání. Do 
O2 universa nakonec zavítalo 435 účastníků, slyšeli 
jsme padesátku přednášejících ve více než dvaceti 
bodech programu a navštívili dva zbrusu nové sklady. 
Letošní ročník byl postaven na výzvách – jak by logis-
tika měla zezelenat, abychom potomkům nepředali 
„spálenou“ planetu; jak klíčový segment české ekono-
miky – automotive – zvládne přechod k elektromobi-
litě; jak se fi rmy vypořádají s rychlou transformací malo-
obchodu směrem k elektronickému nakupování; jak 
rychle dokážeme automatizovat a robotizovat výrobní 
procesy, abychom udrželi konkurenceschopnost a lidé 
se vzácnými schopnostmi a dovednostmi nemuseli 
dělat obtížnou a opakující se práci; a v posledku jak 
překonáme bouři v ekonomice, která se tedy zatím zdá 
být perfektní infl ační bouří. 

Slovo výzva jako by obsahovalo, že to bude těžké, ale 
že to samo sebou zvládneme. Samozřejmě, člověk 
musí být optimista, protože obraz budoucnosti obtěž-
kaný jen černými mraky by nám vzal už dopředu veške-
rou energii přicházejícím výzvám se vůbec postavit. Na 

Ed
ito
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l

druhou stranu překážky, které před námi stojí (a tím 
myslím především environmentální hrozbu), vyrostly 
do značných výšek snad i proto, že jsme se v minulosti 
stále přesvědčovali o tom, že to všechno překonáme. 
Možná je to tím, že slovo problém nepatří do slovníku 
moderně uvažujícího člověka. Nahradil jej výraz výzva, 
který právě uměle vytváří pocit toho, že vše je zvlád-
nutelné. Možná něco není a je potřeba si připustit, že 
některé věci nelze „zmanažovat“, že některé věci lze 
měnit jen změnou nás samých a našeho uvažování. 
Tohle je asi největší výzva. 

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Zvládneme je?

Doprava, sklado-
vání, manipulace 
– to jsou všechno 
oblasti, ve kte-
rých roste tlak na 
snižování spotře-
by energií. Pravi-
delně referujeme 
o udržitelných 
řešeních, inova-
cích a nápadech. 
Napříč časopi-
sem ale najdete 
i další redakční 
prvek – zelené 
boxy s krátkými 
„zelenými“ tipy, 
doporučeními 
nebo stručnými 
informacemi.

Slovo výzva jako by 
obsahovalo, že to bude 
těžké, ale že to samo 
sebou zvládneme.
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letošní Eastlog? 
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Nová edice 
v přípravě.

Je zapsaná také 
vaše fi rma?

Více na 
www.slbook.cz

   Jak vážné
jsou výzvy
    na obzoru

Řidič VZV na home office?
Automated Guided Vehicles 
Jungheinrich.

Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz
+420 313 333 323 · prodej@jungheinrich.cz

Automatické vozíky pro zakládání i převoz.
Přímo od výrobce · Servis 24/7 v ČR.
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Rytmus slovenskej logistiky od roku 2007

EASTLOG 2021 je za nami, nech žije kráľ ... 
Prichádza najsilnejšia udalosť slovenského 

logistického trhu - SLOVLOG 14. 14

Náš zákazník, náš pán!

25. – 26. 11. 2021DOUBLETREE BY HILTON HOTEL BRATISLAVA

Znie to tak jasne a jednoducho, napriek tomu nejde 
o samozrejmosť. Existuje mnoho príležitostí, ktoré sú 
často pomyselným jazýčkom na váhach pri rozhodovaní 
o úspechu alebo neúspechu. Chcete vedieť, ako a o čom 
premýšľajú “páni”, aké sú ich očakávania od dodávateľov 
a v čom dodávatelia logistických služieb zbytočne 
zlyhávajú? A v čom tkvie ich príležitosť? Často nejde len 
o cenu. Príďte si vypočuť, ako v tomto duchu uvažujú giganti 
v rôznych oblastiach trhu.

ORIGINÁLNE PODUJATIE 
ORGANIZOVANÉ: 

Terézia Radková, Project Manager, 
terezia.radkova@atoz.sk, +421 911 203 179
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ABC je nezávislá instituce, 
která garantuje, 
že Systémy Logistiky 
jsou tištěny a doručeny 
v deklarovaném počtu.
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Případová studie
Systém pro lokalizaci 
v reálném čase Str. 58

Žena v logistice
Daria Harrison 

(Eaton): 
Pro práci 

není zásadní 
velikost týmu, 
ale schopnost 

spolupráce 

Str. 50

Partneři projektu / Partneri projektu: Mediálni partneri / Mediální partneři:

ROČENKA
2020

Každý den řešíte v logistice složité hlavolamy.
Projekt LOG-IN shromažďuje jejich řešení.

Každý deň riešite v logistike zložité hlavolamy.
Projekt LOG-IN zhromažďuje ich riešenie.

Inspirativní inovace a logistické případy
Inšpiratívne inovácie a logistické prípady

C034-20_LOG-IN_rocenka_2021.indd   1C034-20_LOG-IN_rocenka_2021.indd   1 26.11.20   18:1226.11.20   18:12

Připravujeme 
Ročenku 

Log-in

Ozvěte se 
Pavlu Kotrbáčkovi

(+420 605 296 739) 
a zajistěte si místo 

v publikaci.
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Příchody/Odchody

Jan Andrus
Povýšení v P3

P3 Logistic Parks povýšil Jana 
Andruse do pozice head of lea-
sing, ve funkci vystřídá Daniela 

Kubizňáka. Jan Andrus bude ve své nové roli 
zodpovědný za pronájmy nemovitostí i vyhledá-
vání nových obchodních příležitostí. Ve světě 
realit se pohybuje od 90. let 20. stol. Začínal 
s rezidenčním bydlením a posléze se zaměřil na 
retail projekty. S příchodem do P3 získal zkuše-
nosti s logistikou a průmyslovým developmen-
tem. Své předchozí zkušenosti z oblasti retailu 
zúročil při rozvoji jednoho z největších průmys-
lových parků ve střední Evropě P3 Prague Horní 
Počernice, kde se vedle skladových ploch obje-
vují také prodejny, showroomy a výdejny. 

David Čepek, 
Tomáš Hnízdil
Povýšení v Kionu/Stillu ČR

Ve své nové roli viceprezidenta 
Kion ITS EMEA Česká republika 

byl David Čepek (na snímku) jmenován jed-
natelem společnosti Still ČR. Současně byl 
ve společnosti Still ČR jmenován do pozice 
head of sales and service Tomáš Hnízdil. David 
Čepek vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně, obor 
podniková ekonomie a management. Od roku 
1999 pracuje také pro Linde Material Handling 
Česká republika, kde od roku 2003 působil na 
postu ředitele servisu a od roku 2019 v pozici 
jednatele. Tomáš Hnízdil vystudoval Fakultu 
strojní Technické univerzity Liberec. Ve společ-
nosti Still ČR pracuje od roku 1998, kdy zde 

LOGIS-
TICS
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Vnitrostátní i mezinárodní
FTL, LTL, Parcel
Všechny teplotní režimy
(suchý, chlazený, mražený)
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Praha, Strančice, Prostějov
Služby s přidanou hodnotou
Všechny teplotní režimy

Naše
flotila

Kartónový 
rozvoz

33 / 36 
palet

6 
palet

10 
palet

15 
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20 
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18 + 33 

Teplotní
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Suchý MraženýChlazený

CEE pokrytí

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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Daniela Hlaváčková
Povýšení v Marsu

Společnost Mars povýšila Danielu 
Hlaváčkovou do pozice portfolio 
ředitelky pro střední Evropu. 

Do společnosti Mars nastoupila v roce 2006 
a v průběhu let zastávala různé pozice v oblasti 
marketingu, včetně mezinárodního působení ve 
Wrigley UK jako manažerka aktivit a oblastní 
marketingová manaž erka. Kromě toho je od 
roku 2016 členkou vedoucího týmu pro střední 
Evropu jako marketingová ředitelka pro žvý-
kačky a cukrovinky. Jako manažerka trhu na 
Slovensku získala provozní zkušenosti v oblasti 
prodeje, správy zákazníků a celkové odpo-
vědnosti za obchodní výsledky na trhu v této 
zemi. Ve své nové funkci ředitelky pro střední 
Evropu bude zodpovědná za řízení růstu kvality 
ve všech segmentech (žvýkačky a cukrovinky, 
čokoláda, péče o zvířata a potraviny) ve čtyřech 
zemích – Rumunsku, na Slovensku, v České 
republice a Maďarsku.  

Michal Kubíček
Povýšení v PKP Cargo

Michal Kubíček byl jmenován 
novým členem představenstva 
společnosti PKP Cargo Internatio-

nal. Zároveň bude nadále odpovědný za řízení 
části tzv. provozního úseku. Michal Kubíček 
působí ve společnosti celou svou profesní ka -
riéru od roku 2001. Začínal zde jako výpravčí 
na vlečkách OKV, později působil na přepravním 
oddělení a poté zastával pozici projektového 
manažera. Od roku 2007 byl vedoucím Terminá-
lu Paskov a od roku 2016 je ředitelem tohoto 
terminálu. Od března 2021 byl zároveň i ředi-
telem provozní oblasti Vlečky. Od srpna tohoto 
roku je odpovědný za řízení části Provozního 
úseku. Vystudoval Vysokou školu báňskou – 
Technickou univerzitu Ostrava, obor doprava.

Dariusz Tomasz Bator 
Povýšení v Bille

Novým generálním ředitelem 
společnosti Billa ČR se od 1. září 
2021 stal Dariusz Tomasz Bator, 

který doposud vedl Billu Slovenská republika. 
Dlouholetý generální ředitel Jaroslaw Szczypka, 
který vedl společnost Billa CZ od roku 1993, 

se přesouvá do REWE Group ve Vídni. Dariusz 
Tomasz Bator pochází z Polska, kde vystudoval 
zemědělskou a ekonomickou univerzitu. Na 
svoji pozici se vypracoval během jedenáctileté 
kariéry, kterou začínal jako vedoucí prodejny. 
Dva roky působil v Rusku ve společnosti X5 
Retail Group na pozicích regionálního a násled-
ně i generálního ředitele. Dvanáct let pracoval 
ve společnosti Tesco Polsko, kde byl jako 
výkonný ředitel odpovědný za rozvoj, sortiment-
ní a cenovou politiku 290 supermarketů. V roce 
2014 se stal generálním ředitelem Billa Sloven-
ská republika.

zakládal oddělení použité techniky a krátkodo-
bých pronájmů. Byl také odpovědný za klíčové 
zákazníky, od roku 2006 byl manažerem projek-
tu pro Škoda Auto. Od roku 2007 působil jako 
regionální vedoucí prodeje se zodpovědností za 
část republiky. Od června 2019 zastával post 
obchodního ředitele. 

Vidět a vědět
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Na konci listopadu se uskuteční největší slovenský logistický kongres Slovlog, 
který je tradičním setkáním zástupců lokálního logistického a dopravního trhu. 

Vybral Stanislav D. Břeň

Příchody/Odchody
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Agenda

Soňa Stloukalová
Povýšení v Boltu

Česká pobočka Boltu má nové 
vedení. Na pozici country mana-
gerky nastoupila Soňa Stlouka-

lová, která do Boltu přešla před třemi lety 
z KPMG, kde působila jako analytička. V rámci 
Boltu Soňa Stloukalová rozvíjela službu odvo-
zu autem na českém trhu, a to od lokalizace 
a optimalizace procesů přes jednání s úřady 
na lokální i celostátní úrovni po rozvíjení 
obchodních partnerství. Nyní bude řídit veš-
keré aktivity Boltu na českém trhu, které se 
týkají odvozu autem.

David Plzák
Příchod do VGP

Společnost VGP jmenovala Davida 
Plzáka novým country managerem 
pro Českou republiku, který tak 

převzal vedení historicky nejstarší pobočky 
VGP v Evropě. David Plzák vystudoval Fakultu 
stavební, obor ekonomie a řízení stavebnictví, 
na Vysokém učení technickém v Brně. V tomto 
odvětví se pohybuje od ukončení svého studia 
v roce 1995 až dodnes. První zkušenosti začal 
sbírat jako stavební dozor pro liniové stavby 
a průmyslové haly v Centroprojektu ve Zlíně. 
Následovala pozice projektového manažera, 
a to ve společnostech Grontmij a PSG. Od roku 
2007 působil pro britskou investiční a develo-
perskou skupinu Segro, kde v roce 2012 pře-
vzal zodpovědnost za kompletní rozvoj obchod-
ních aktivit společnosti v České republice.

Máte nového 
kolegu? Dejte 

o něm vědět 
ostatním.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Slovlog zažehne diskusi 
o logistice na Slovensku

25–26|11|2021

V Bratislavě se uskuteční dvoudenní logistický 
kongres Slovlog, který je nejstarším i největším 
kongresem pro logistický trh na Slovensku. Koná se 
od roku 2007 a jeho cílem je informovat a in spiro-
vat profesionály v logistice, umožnit jim získat nové 
informace o trendech a nejlepší praxi nebo sdílet 
vlastní zkušenosti a poznatky. Čtrnáctý ročník zahr-
nuje celodenní program konference včetně spe-
cializovaných workshopů Autolog, Retailog, Digilog. 
Doprovodný program tvoří BizLog (krátké obchodní 
schůzky) a v rámci Galavečera logistických inovací 
budou předána Ocenění Log-in. Připraven je také 
neformální večírek – Logistický Business Mixer. 
Druhý den bude možné navštívit zajímavé logistické 
provozy v rámci konceptu Seelog. 

Registrace na kongres:
www.slovlog.sk

 Stohovatelnost zaručena  
 Přehledně a se systémem  
 Barevné varianty

MADE IN 

 TBA

ZKOSENÉ A UKLÁDACÍ 
BOXY

TBA inz SL ZkosBoxy 155x130 3-21.qxp_Sestava 1  26.03.2021  8:33  Stránka 1
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Krátce:
Tržby Jungheinrichu 
se zvýšily 
o desetinu

Společnost Jungheinrich dokončila první 
polovi    nu roku 2021 s tržbami 1‚99 miliardy 
eur a ziskem 121 milionů eur. Objednávky 
nových vozíků dosáhly k 30. červnu 2021 
výše 1‚29 miliardy eur, a byly tak o 57 % vyš-
ší než v předchozím roce (824 milionů eur) 
a na konci roku 2020 (821 milionů eur). 
V roce 2021 byla vidět značná poptávka 
po manipulační technice. Společnost Jung-
heinrich byla založena v roce 1953. Po ce-
lém světě zaměstnává více než 18 000 lidí 
a v roce 2020 skupina vykázala obrat ve výši 
3‚81 miliardy eur.

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David ČapekJak hodnotíte modernizaci D1?

Martin Felix
tiskový mluvčí
Sdružení Česmad Bohemia

Bohužel kvůli tristním poměrům panujícím v České 
republice při povolování dopravních staveb nedošlo 
k žádoucímu rozšíření D1 na tři pruhy v každém směru 
po celé její délce ani k vybudování nových odstavných 
ploch pro kamiony v dostatečném počtu. Kvůli zhruba 
2000 chybějícím parkovacím místům na našich dál-
nicích jsou tak řidiči nadále dennodenně vystaveni 
neřešitelnému dilematu porušit předpisy o době jízdy 
a odpočinku, nebo zaparkovat, kde se dá. Řešením 
může být větší zapojení privátních truckparků podél 
dálnic, které mohou nabídnout svou kapacitu řidičům. 
Stát by měl jejich budování podpořit.

Po více než osmi letech 
skončila oprava D1

Ředitelství silnic a dálnic v říjnu zprovoznilo po-
slední modernizovaný úsek dálnice D1. Moderni-
zace D1 mezi Mirošovicemi (exit 21) a Kývalkou 
(exit 182), která byla stavebně zahájena v květnu 
2013 a trvala devět stavebních sezon, tím byla 

Podrobnosti na webu 
www. jungheinrich.de

FOTO: Ministerstvo dopravy

Off line/Online news
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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
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dokončena. V rámci modernizace došlo k rozší-
ření dálnice o 0‚75 metru na každé straně. Byla 
provedena rekonstrukce 160 kilometrů D1 v obou 
směrech, a to včetně mostů (92 dálničních mostů, 
35 nadjezdů), mimoúrovňových křižovatek, střed-
ního dělicího pásu dálnice, kanalizace a několika 
odpočívek. Došlo k doplnění telematických zařízení 
a v celé délce byl položen optický kabel. „V rámci 
modernizace bylo zbouráno a nově postaveno 35 
dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozší-
ření dálnice na šestipruhové uspořádání. Význam-
ně vzrostla také bezpečnost díky instalaci nových 
svodidel s vysokou úrovní zadržení, modernizací 
stávajícího systému tísňového volání SOS a vý-
stavbou oplocení. Snížen byl negativní vliv dálnice 
na okolí doplněním protihlukových opatření a vý-
stavbou čtyř nových ekoduktů pro migraci zvěře,“ 
informoval Radek Mátl, generální ředitel Ředitel-
ství silnic a dálnic. Celkem bylo položeno více než 
900 000 m³ cementobetonového krytu. Moderni-
zace vyšla na téměř 22 miliardy korun bez DPH.

Vidět a vědět

2021
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Příchody/Odchody

Zbyněk Kovář
Příchod 
do The Coca-Cola Company

Česko-slovenskou pobočku The 
Coca-Cola Company nově vede 

Zbyněk Kovář. Po absolvování Vysoké školy 
ekonomické v Praze se Zbyněk Kovář věnoval 
fi nančnímu a auditorskému poradenství. V roce 
2000 pak nastoupil do společnosti Pivovary 
Staropramen, kde během šestnáctiletého půso-
bení prošel řadou manažerských pozic, a to 
včetně funkce generálního ředitele společnosti 
pro Česko a Slovensko, kterou zastával šest 
let. V roce 2016 se rozhodl změnit působiště 
a nastoupil na pozici ředitele exportu a licenční 
výroby do mezinárodní pivovarnické společnosti 
Molson Coors Brewing Company v její evropské 
divizi. Od roku 2018 se rozhodl obohatit své 
zkušenosti jako poradce inovativních start-upů 
v Austrálii a před nástupem do The Coca-Cola 
Company pracoval jako business unit manažer 
ve společnosti Alza.cz.

Ondřej Fukal
Povýšení v Cushman & 
Wakefi eld

Ondřej Fukal se stává vedoucím 
týmu správy nemovitostí pro  region 

CEE společnosti Cushman & Wakefi eld. Ondřej 
Fukal vede tým více než stovky odborníků na 
správu komerčních nemovitostí včetně adminis-
trace nájmů, reportingu a podvojného účetnictví 
napříč sektory – od správy obchodních center 
po kancelářské a logistické projekty. Má 27 
let zkušeností v oboru. Je členem profesních 
sdružení RICS a ICSC, přednáší v kurzu MBA-
RE na Vysoké škole ekonomické v Praze a na 
Facility Management Institute. Novou vedoucí 
týmu datové analytiky pro region CEE je Marie 
Baláčová. Do týmu průzkumu trhu společnosti 
Cushman & Wakefi eld nastoupila v roce 2017. 
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze, během doktorských studií hostovala na 
Georgetown University ve Washingtonu, D. C., 
a poté pracovala jako projektová specialistka 
v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Nyní 
je lektorkou kurzu Průzkum trhu ve specializova-
ném programu MBARE na VŠE v Praze.

Lenka Lopatová
Povýšení v BDO

Poradenská společnost BDO 
má novou partnerku pro oblast 
převodních cen. Stala se jí Lenka 

Lopatová. Své specializaci se bude věnovat 
v nové pozici i nadále, své odborné znalosti 
bude poskytovat napříč kancelářemi BDO 
v České republice. Lenka Lopatová má více 
než 15 let zkušeností v oblasti účetnictví 
a daní a zaměřuje se na problematiku převod-
ních cen. Ve společnosti BDO působí více než 
šest let, v posledních letech vedla oddělení 
převodních cen. Má zkušenosti s praxí ve stát-
ní správě, kde se zabývala převodními cenami 
a mezinárodním zdaňováním. Úzce také spo-
lupracovala s daňovými správami v Bavorsku 
a Sasku. Další zkušenosti získala při daňo-
vých kontrolách zaměřených na přeshraniční 
obchody.  

Markéta Vrbasová
Příchod do Knight Frank

Společnost Knight Frank vytvořila 
Industrial & Logistics, které se 
věnuje obchodním příležitostem 

v tomto sektoru. Jeho vedení se ujala Marké-
ta Vrbasová, která do Knight Frank přešla ze 
společnosti BNP Paribas Real Estate. Jejím 
hlavním úkolem je vybudovat nové oddělení 
a nabídnout stávajícím i novým zákazníkům 
Knight Frank komplexní služby spojené s proná-
jmy prostor pro logistické a výrobní společnosti. 
Markéta Vrbasová získala zkušenosti v meziná-
rodních společnostech jako P3 Logistic Parks, 
Lordship nebo BNP Paribas Real Estate.

Vendula Bláhová
Povýšení v JLL

Společnost JLL jmenovala Vendu-
lu Bláhovou od října ředitelkou 
oddělení Workplace Consultancy. 

Od loňského května působila Vendula Bláhová 
v JLL na pozici senior workplace consultant 
a nyní přebírá vedení týmu tří profesionálů 
specializujících se na poradenství při tvorbě 
vhodného pracovního prostředí a fungování 
v něm. V minulosti pracovala například v deve-
loperské společnosti HB Reavis a kromě zku-
šeností s workplace poradenstvím staví na 
svém výzkumném zázemí získaném při studiu 
sociologie na Karlově univerzitě a působení ve 
společnosti Ipsos jako account director. 

Andy Baldy
Povýšení v Clarku

S účinností od 1. září jmenovala 
společnost Clark Europe Andyho 
Baldyho do pozice director parts 

sales & admin. V této roli odpovídá za oblas-
ti prodeje, zpracování objednávek a nákupu 
náhradních dílů. Andy Baldy zahájil svou profes-
ní kariéru po studiích obchodu ve společnosti 
Intrupa v Nizozemsku, a to v oblasti zákaznic-
kých služeb a marketingu. Následoval přesun 
do Büsch Gabelstapler v Kerkenu, kde působil 
jako obchodní manažer. Ve společnosti Clark 
Europe působí od roku 2010.

Christian Schenk 
Příchod do Škody Auto

Christian Schenk se stal novým 
členem představenstva společ-
nosti Škoda Auto a je odpovědný 

za oblast fi nancí a IT. Ve funkci nahradí Klause-
-Dietera Schürmanna, který nesl za tuto oblast 
odpovědnost v předchozích pěti letech. Po 
absolvování studia ekonomie na univerzitě 
v Göttingenu zahájil Christian Schenk v roce 
1999 svou profesní kariéru ve společnosti 
Volkswagen ve Wolfsburgu. V letech 2003 až 
2006 pracoval jako vedoucí koncernového 
útvaru Revize pro společnost Europcar Inter-
national ve Francii a poté přestoupil na pozici 
fi nančního ředitele u koncernového importéra 
VW Group UK v Milton Keynes. Následně pře-
vzal ve společnosti Volkswagen ve Wolfsburgu 
vedoucí pozice v útvarech Výsledek a fi nan-
cování (2009–2012) a Celkové fi nanční plá-
nování (2012–2016). V letech 2016 až 2019 
zodpovídal za controlling značky Volkswagen 
osobní vozy. V říjnu 2019 byl jmenován čle-

nem představenstva společnosti Man za sféru 
fi nancí a zároveň i členem představenstva spo-
lečnosti Man Truck & Bus za oblast fi nancí, IT 
a právních záležitostí. V důsledku sloučení spo-
lečnosti Man s holdingem Traton k 31. srpnu 
2021 byla dodatečná pozice v představenstvu 
společnosti Man mezitím ukončena. 
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Krátce:
WFS přebírá 
Pinnacle Logistics
Společnost Worldwide Flight Services (WFS) 
na konci září oznámila akvizici společnos-
ti IAS Logistics, která na trhu podniká pod 
označením Pinnacle Logistics. Finanční 
podrobnosti kontraktu nebyly zveřejněny. 
Společnost Pinnacle Logistics sídlí v Texasu 
a je logistickým poskytovatelem pro letecký 
trh v USA. Zaměřuje se na expresní letecké 
zásilky pro zákazníky z oblasti e-commerce.

Překlad 
v Hamburku vzrostl
Ve druhém čtvrtletí stoupl překlad kusové-
ho i hromadného zboží v přístavu Hamburk. 
Překlad zámořského zboží (63‚5 mil. tun) 
v prvních šesti měsících vzrostl o 3‚8 %. 
V překladu kontejnerů bylo zmanipulováno 
4‚3 mil. TEU, což znamená nárůst o 5‚5 %. 
Zlepšení překladu kontejnerů nastalo až 
v březnu a druhém čtvrtletí r. 2021. Také 
překlad kusového zboží (celkový objem 
19‚3 mil. tun) zaznamenal zlepšení o 3‚3 %. 
Celosvětový dopad pandemie koronaviru 
ovlivnil vývoj překladu především v prvních 
měsících roku 2021. 

INZERCE
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SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME 
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST

240x115mm_budoucnost.indd   1 4.6.2019   9:34:24

Zlepší nový zákon 
povolování staveb?

Klára Dostálová
ministryně
Ministerstvo pro místní rozvoj

Všechny strany, které zákon podpořily, přispěly k roz-
voji naší země a zvýšení konkurenceschopnosti. Nový 
zákon je cestou, jak konečně stavět byty, což pomůže 
vyřešit krizi dostupnosti bydlení. Jsem také ráda, že 
Česká republika nezažije další čtyři zbytečné roky byro-
kratického pekla.

Ukončí stavební zákon 
„byrokratické peklo“?
Česká republika má nový stavební zákon. Dodržo-
vání lhůt ze strany úřadů má zajistit fi kce souhlasu, 
která stanoví, že pokud se dotčený orgán nevyjádří, 
bude to pokládáno za bezvýhradný souhlas. Tento 
princip bude platit i pro orgány, které nebudou inte-
grovány pod stavební úřad. Každý stavebník má do 
roka vědět, jestli může stavět, či nikoliv. Plné nabytí 
účinnosti nastane 1. července 2023. Zákon počítá 
s přechodem stavebních úřadů pod stát. Vznikne 
tak čistě státní stavební správa.

Podrobnosti 
na webu www.wfs.aero

Podrobnosti na webu 
www.hafen-hamburg.de

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

Offline/Online news

SKLADOVÁNÍ

DOPRAVA

VAS

E-COMMERCE

ROZŠIŘUJEME SKLADOVÉ 
KAPACITY O DALŠÍCH 
6 000 PALETOVÝCH MÍST!
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Zdeněk Petzl
výkonný ředitel
Sdružení automobilového průmyslu

Situace v automobilovém průmyslu se nelepší, spíše 
naopak. V Malajsii byla dočasně pozastavena výroba 
u klíčových dodavatelů čipů kvůli opatřením proti šíření 
koronaviru. Dodávky byly ovlivněny také problémy 
v logistice například kvůli uzavření některých velkých 
čínských přístavů. V důsledku toho nemohli někteří 
výrobci nejen v Česku realizovat poptávanou pro-
dukci. V červenci a v srpnu tak byla výroba automobilů 
o 39‚2 procenta nižší než v letních měsících minulého 
roku, kdy celé odvětví dohánělo zameškanou výrobu 
z jarních měsíců. Odhadujeme, že kvůli chybějícím 
čipům nebude v tuzemsku vyrobeno zhruba 140 000 
vozidel, o která by jinak zákazníci měli zájem.“

Léto přineslo propad 
výroby aut
Sdružení automobilového průmyslu představilo 
data o výrobě vozidel za prvních osm měsíců 
roku 2021: Produkce osobních vozidel v červen-
ci a srpnu se meziročně prudce propadla. Důvo-
dem je pokračující krize na trhu s polovodiči, kvů-
li jejichž nedostatku musely automobilky Škoda 
Auto a Toyota prodloužit tradiční letní odstávky. 
Celkově pak bylo v letošním roce zatím vyrobeno 
775 496 osobních vozidel, tedy stále o 12‚6 % 
více než za stejné období roku 2020, kdy se 
výroba na několik týdnů zcela zastavila. Výroba 
elektrifi kovaných vozidel tvoří aktuálně více než 
desetinu objemu výroby, v samotném srpnu byla 
nějakým způsobem elektrifi kovaná celá pětina 
tuzemské produkce.

Kdy se vyřeší polovodičová krize?

Rohlik 
v Mnichově 
bude mít 
AutoStore
Rohlik Group v rámci automatizace nainstaluje 
ve svých distribučních centrech automatizovaný 
skladovací a vyhledávací systém (ASRS), čímž zvý-
ší efektivitu vychystávání objednávek a využití ka-
pacity. Rohlík spustí první automatizované řešení 
u společnosti Knuspr.de v Mnichově, konkrétně se 
bude jednat o zavedení systému AutoStore. Skupi-
na bude rovněž využívat shuttle system ve svých 
skladech v Česku a Rakousku. Následovat bude 
postupné zavádění automatizace na stávajících 
a nových evropských trzích. V první fázi bude do 
automatizace investováno přibližně 45 milionů 
eur a v letech 2022–2025 bude do dalších dis-
tribučních center vloženo celkem až 400 milionů 
eur. Automatizace v Knuspr.de pokryje v první fázi 
suchou zónu, v jejímž rámci se nachází až 10 000 
produktů.

Aleš Malucha
ředitel pro automatizaci
Rohlik Group

Online supermarkety patřící pod Rohlik Group denně 
expedují stovky tisíc produktů, což v některých dnech 
může v souhrnu činit i více než milion položek. Auto-
matizace nám zajistí efektivitu, která nám poskytne 
výhodu v rychlosti a kvalitě dodávek, kterou naši zákaz-
níci očekávají. Nyní začínáme implementovat systém 
AutoStore v Mnichově, ve Vídni a v Praze budeme insta-
lovat i takzvaný shuttle systém.

Investujete do automatizace?

Krátce:
Arete oceněno 
i za svou investiční 
strategii
Investiční a nemovitostní skupina Arete 
získala evropské ocenění Hall of Fame CIJ 
Awards Central & Eastern Europe za rok 
2021 v kategorii Best Asset Management 
Company. Byl tak oceněn prodej portfolia 
druhého podfondu a dosažené zhodnoce-
ní pro investory a také investiční strategie 
fondů založená na uzavřených investičních 
cyklech, které jsou zakončeny prodejem 
všech aktiv fondu a úplnou výplatou jistiny 
a výnosů investorům. 

Podrobnosti 
na webu www.arete.eu
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Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky systemylogistiky

Miroslav Pudil
generální ředitel pro ČR
Kuehne+Nagel

Pro rok 2030 si Evropská unie jako cíl stanovila snížit 
emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. 
Cílem nové legislativy je také nasměrovat EU k dosa-
žení uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento cíl je 
podle nás realistický, neboť máme ambici dosáhnout 
uhlíkové neutrality naší společnosti i přepravních slu-
žeb poskytovaných našimi dodavateli již do konce roku 
2030.

Jsou cíle balíčku Fit for 55 
z hlediska logistiky splnitelné?

Anketa:

Tomáš Martoch
senior manažer ECR a člen 
Evropského řídícího výboru 
programu Lean & Green
GS1 Czech Republic

Cíle balíčku Fit for 55 jsou splnitelné, ale je potřeba 
začít. Což již větší společnosti, především nadnárodní, 
dělají. Vidíme to i v programu pro udržitelnou logis-
tiku Lean & Green, kde tahouny jsou právě tyto fi rmy. 
Rolí státní správy by mělo být podpořit tyto aktivity 
i u malých a středních fi rem. Ne regulací, ale dobro-
volnými závazky a alespoň v první fázi podpůrnými 
programy, komunikací nebo pobídkami.

Výsledek ankety na Linkedin 
profi lu Systémů Logistiky

Spíše ano, ale bude to výzva. 
38 %

Rozhodně ano, není to problém. 
38 %

Ne, je to nereálné. 
24 %

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY 
V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Mělo by mít ministerstvo dopravy v nové vládě samostatného šéfa resortu?

Téma udržitelnosti a tzv. zelená logistika jsou 
klíčovým trendem dnešní doby bez ohledu na 
politické proklamace či usnesení. Přesto (nebo 
právě proto) před několika měsíci spatřil světlo 
světa environmentální balíček Evropské komise 
s názvem Fit for 55, který přináší celou řadu 
závazků směrem k ochraně životního prostře-
dí, a to i pro fi rmy z odvětví logistiky a dopravy. 
O reálnosti splnění požadavků, jež jsou ve zmí-
něném balíčku zformulovány, se v odborné veřej-
nosti vedou poměrně bouřlivé debaty.

V anketě zveřejněné na LinkedIn profi lu časopi-
su Systémy Logistiky uvedla více než třetina re-
spondentů (38 %), že cíle balíčku Fit for 55 jsou 
rozhodně splnitelné. Stejný podíl odpovídajících 
(tedy rovněž 38 %) se domnívá, že cíle jsou sice 
splnitelné, ale půjde o náročnou výzvu. Zhruba 
čtvrtina účastníků ankety (26 %) pak je přesvěd-
čena, že cíle balíčku Fit for 55 jsou nereálné.

vchd.cz
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vchd.cz

V MEZINÁRODNÍ

KAMIONOVÉ DOPRAVĚ

3000 +
zakázek měsíčně

99 %
zakázek doručeno včas

200 +
moderních kamionů

vchd.cz
SPOLU
OD ROKU

1997

INZERCE

Krátce:
GLP staví v Hrušově
Společnost GLP zahájila výstavbu logistického 
centra na pozemku bývalých hrušovských che-
mických závodů, který byl nejdříve kompletně 
revitalizován. Po dekontaminačních pracích 
vstoupil projekt do další fáze. Vztyčením první-
ho zakládacího sloupu začala výstavba vlastní-
ho areálu GLP Park Ostrava Hrušov, který bude 
dokončen v prvním čtvrtletí roku 2022. Celý 
areál poskytne 92 000 m² prostor vhodných 
pro logistiku a lehkou průmyslovou výrobu.

Hörmann 
s rekordními prodeji
Společnost Hörmann dosáhla v období 
2020/2021 rekordních prodejů ve výši asi 
800 milionů korun. Tento výsledek souvisí se 
škálou produktů, mezi nimiž dominují přede-
vším vrata pro rodinné domy a průmyslové ob-
jekty, a nově také dřevěné interiérové dveře. 
Od 1. října 2021 fi rma zvýšila ceny v průměru 
4,6 %, a to z důvodu cenového navýšení vstup-
ních materiálů pro výrobu.

Podrobnosti 
na webu www. glp.com

Podrobnosti na webu 
www.hormann.cz

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

ARETE Park

Nové Mesto
nad Váhom

ARETE Park

Uherské
Hradiště

ARETE Park

Veľká Ida

Výstavba průmyslových nemovitostí 
se zajištěnou komplexní správou
– starejte se o svůj byznys ne o svou 
nemovitost

Referenční projekty:

Hledáte prostory pro výrobu nebo skladování? Rozšiřujete kapacity

vaší společnosti? Přenechejte starost a zabezpečení developmentu 

a správy nemovitostí našemu profesionálnímu týmu s dlouholetou 

praxí. Náš zkušený tým odborníků zajistí kompletní životní cyklus vaší 

nemovitosti a případný další rozvoj kdekoliv v regionu střední Evropy.

KOMPLETNÍ DEVELOPERSKÝ SERVIS 
PRO VAŠE PROJEKTY KDEKOLIV,
KDE VÁM FUNGUJE BYZNYS

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÉ PARKY
v Plzni, Zlínském kraji a na Slovensku

Arete ISL nove parky 240×340 cz mutace.indd   1Arete ISL nove parky 240×340 cz mutace.indd   1 30.07.2021   15:34:5630.07.2021   15:34:56
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Zjistěte víc:
V příspěvku na webu SL z 29/09
link: www.systemylogistiky

DEBATUJTE, 
INFORMUJTE, 

SDÍLEJTE!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Jed ním z hlavních témat letošního kongresu 
Eastlog byla udržitelnost. Snaha o udržitelné 
skladování byla patrná i při prohlídkách 
vybraných skladů v rámci sekce Seelog. A to 
jak v logistickém centru Lidlu Česká republika 
v Buštěhradě, tak v automatizovaném skladu 
společnosti Coca-Cola v pražských Kyjích. 

Zjistěte víc:
V příspěvku na profi lu LinkedIn ze 04/10
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

INZERCE

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

Mezinárodní poskytovatel logistických služeb
Optimalizace logistického řetězce našich klientů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti je naším 
cílem ve všech zemích, kde působíme. Díky dokonalé znalosti každého článku logistického řetězce, 
od skladování a manipulace, přes balení, dopravu a distribuci, jsou logistické procesy našich klientů 
bezproblémové. Díky naší odborné znalosti logistiky v hlavních odvětvích, kde se spoléháme na naše 
osvědčené postupy, a díky dovednostem v oblasti poradenství a celkového řízení logistického řetězce, 
jsme schopni optimalizovat vaše současné postupy a předvídat vaše budoucí potřeby.

Logistika v síti

Druhá polovina září na sociálních sítích patřila především Eastlogu – nejdříve 
upoutávkám na tento logistický kongres, který se řadí k největším ve střední Evropě, 
a poté informování o jeho průběhu včetně návštěv logistických areálů. Zájem byl 
také o nové sklady (např. budované centrum Sportisima v Ostravě) nebo názory 
logistických profesionálů na webu www.projektlogin.com. Máte-li zájem nás sledovat 
také v digitálním prostředí, nabízíme zpravodajství z logistiky na systemylogistiky.cz, 
inovace a případové studie najdete na projektlogin.com, novinky a zajímavé odkazy 
čekají na Facebooku a LinkedInu a týdně můžete číst newsletter SL news. 

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

O z v ě n y  E a s t l o g u ,  z a j í m a v é  s k l a d y 
a  i n s p i r a t i v n í  n á z o r y

Zjistěte víc:
V příspěvku na webu Projektu Log-in z 30/09
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky

Týdenní logistické novinky 
Každý týden SL news s tím 
nejzajímavějším do vašeho 
e-mailu
link: www.atozregistrace.cz/slnews

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

Mezinárodní poskytovatel logistických služeb
Optimalizace logistického řetězce našich klientů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti je naším 
cílem ve všech zemích, kde působíme. Díky dokonalé znalosti každého článku logistického řetězce, 
od skladování a manipulace, přes balení, dopravu a distribuci, jsou logistické procesy našich klientů 
bezproblémové. Díky naší odborné znalosti logistiky v hlavních odvětvích, kde se spoléháme na naše 
osvědčené postupy, a díky dovednostem v oblasti poradenství a celkového řízení logistického řetězce, 
jsme schopni optimalizovat vaše současné postupy a předvídat vaše budoucí potřeby.

savills.cz

Poradenství pro 
Průmyslové nemovitosti, 
které otevírá Příležitosti

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

MYSLÍME 
MIMo
krABICI

systemy_logistiky_tisk.indd   1 5/7/20   4:05 PM

INZERCE
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SSilniční přeprava se ocitá ve víru dlouhodobých 
změn, problémů a výkyvů i zcela aktuálních vý-
zev, které přinesla pandemie. „Nedostatek řidičů, 
nepravidelnost dopravního trhu a neočekávané 
zavírání obsluhovaných výrobních závodů napříč 
Evropou, opožděné dodávky nové techniky, růst 
nákladů personálních i ostatních,“ shrnuje základ-
ní problémy Josef Nový, CEO společnosti CEE Logi-
stics. „Poslední dva roky jsou ve znamení velkých 
výzev pro celé odvětví logistiky,“ říká Jan Polter, ob-
chodní ředitel společnosti Dachser Czech Repub-
lic, a vysvětluje: „V důsledku pandemie covid-19 
je situace na globálním logistickém trhu napjatá 
a pro zachování spolehlivých a bezpečných doda-
vatelských řetězců je nezbytné opakovaně reago-
vat na měnící se tržní situace.“

NEZBYTNÝ, ALE NEDOCENĚNÝ ŘIDIČ
Trh trpí zejména dlouhodobým nedostatkem 
přepravních kapacit a lidských zdrojů, což jen 
umocnila pandemie. Na kritický nedostatek řidičů 
upozorňuje Jiří Chlup, ředitel pro vnitrostátní pře-
pravu Raben pro Českou republiku a Slovensko: 
„Neexistuje systémová příprava studentů na toto 
náročné povolání tak, aby bylo možno nahradit 
ročníky odcházející do důchodu a byla uspokojena 
rostoucí poptávka. Prestiž povolání řidiče je velmi 
nízká a málo se investuje do jejího budování. Bez 
řidičů bychom si nic nekoupili a je to málo ceněno.“ 
Petr Kozel, jednatel společnosti VCHD Cargo, žehrá 
nejen na nedostatek pracovníků, ale rovněž nízkou 
kvalifi kaci nebo motivaci lidí, kteří na trhu „zbyli“. 
„Tento problém je dlouhodobý, ale koronakrize 
ho ještě více prohloubila – v důsledku národních 
omezení a lockdownů se snížila možnost využívání 
zahraničních pracovníků, někteří z nich se stále 
ještě na trh nevrátili.“

Podle Karla Kváče, obchodního a marketingového 
ředitele DSV Road, je třeba problém řidičů zasadit 

Kuehne+Nagel zajistí přepravu komponentů pro výstavbu závodu na výrobu 
klimaticky neutrálních paliv. Více na www.systemylogistiky.cz.

Převážná část ekonomiky stojí na dopravě, v čes-
kých podmínkách pak zcela zásadní roli hraje sil-
niční mód. I v předkrizovém období bylo zaděláno 
na mnoho problémů, nyní se však zdá, že se jejich 
počet nebo intenzita zdvojnásobily. S čím se musí 
v současnosti vyrovnávat dopravci a speditéři 
nebo jejich zákazníci?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

do širšího evropského kontextu, protože šoférů se 
nedostává napříč kontinentem: „Nejvíc se nedo-
stává řidičů v distribuční paletové přepravě a s tím 
souvisejí chybějící dopravní kapacity. Výzvou jsou 
však jakékoliv nábory pracovníků – od dispečer-
ských po obchodní pozice.“ 
Překážkou silniční dopravy jsou 
podle něj také pomalá výstavba 
dálnic a obchvatů měst a od jara 
do podzimu snaha vše rozbité 
opravit, což vede k prodlužová-
ní přepravních časů a snižování 
disponibilních kapacit. „Za pozi-
tivní považuji nástup digitaliza-
ce, která přinesla velký posun 
v online monitoringu přeprav, 
plánování či přesném avizování 
doručení zásilek,“ říká Karel Kváč s tím, že jsou 
sice nutné velké investice do dalších technologií, 
ale obor silniční dopravy se bez nich v tomto století 
neobejde.

ZAFIXOVANÉ CENY PROBLÉMEM
Vít Mázdra, jednatel společnosti ViT Logistics, která 
působí v rámci evropské sítě Paneco, rovněž upo-
zorňuje na aktuální nedostatečnou kapacitu, kdy 
nabídka zboží k přepravě značně převyšuje nabíd-
ku přeprav. Současně však uvádí, že pro dopravce 
není tak jednoduché zdražit. „Ceny za přepravu 
sice mnohdy stoupají a zákazníkům nezbývá nic 
jiného než na zvýšené sazby dopravců přistoupit. 
Na druhou stranu to působí potíže u klientů, kteří 
mají dlouhodobě zafi xované ceny.“ Ještě větším 
problémem je podle něj dodržování, nebo spíše 
nedodržování smluvených termínů, jelikož ne vždy 
se podaří zajistit dostatečné množství přepravní 
techniky na doručování či vyzvedávání zásilek.

Petr Kozel dodává, že nedostupnost se týká i nové 
přepravní techniky: „Objednaná nákladní vozidla 

přicházejí s velkým zpožděním v řádech měsíců, 
výjimkou není ani půl roku zpoždění od plánova-
ného dodání. Navíc kvalita nových vozidel je na-
příč dodavateli horší. Poslední vyrobené kusy jsou 
mnohem častěji v servisu, což dále komplikuje 

plánování přepravních služeb.“ 
Dlouhodobou otázkou v kontex-
tu silniční dopravy je využívání 
tahačů na paliva, které mají 
nižší negativní dopad pro ži-
votní prostředí – zejména CNG 
nebo LNG. Ačkoliv jsou ceny 
těchto vozů vyšší oproti autům 
s dieselovými agregáty, panují 
i v tomto případě v celé Evropě 
dlouhé čekací lhůty.

NEMYSLITELNÉ REALITOU
Miroslav Pudil, generální ředitel Kuehne + Nagel 
pro Českou republiku, považuje za významnou vý-
zvu pro silniční dopravu nedostatek prostor pro 
rozvoj potřebné infrastruktury – zejména pře-
kladišť nebo skladovacích a distribučních center 
v blízkosti měst: „Navíc se v důsledku pandemie 
změnilo chování spotřebitelů a vzrostl význam e-
-commerce, pro kterou jsou klíčové právě logistic-
ké prostory u velkých sídel. Tato situace ovlivňuje 
především produkt sběrné služby.“ Další zásadní 
problém, který určuje dění v logistice, představuje 
nedostatek surovin. „V první řadě je určitě polovo-
dičová krize, která zasáhla hlavně automobilový 
sektor, ale nejen ten. Čipy se používají i při výrobě 
bílé a černé techniky, kde také registrujeme vý-
padky z důvodu chybějících dílů ve výrobě,“ říká 
Ivana Košianová, manažerka pozemní přepravy 
společnosti Gefco pro Českou republiku a Sloven-
sko. To má za následek snížené objemy a nepřed-
vídatelné nastavení kapacit, protože situace se 
mění na denní bázi a zákazníci vyrábějí a objed-
návají na základě toho, zda mají dostatek čipů 
potřebných pro výrobu produktů. „Polovodičová 
krize se v neposlední řadě projevuje v prodlou-
žení dodacích lhůt nové manipulační a přepravní 
techniky,“ dodává Ivana Košianová.

Přehled problémů a výzev pro silniční dopravu 
ale výše uvedeným nekončí. „Smutnou novinkou 
je malá dostupnost europalet – z důvodu trvale 
rostoucí poptávky na straně zákazníků a zároveň 
silného nedostatku surovinového dřeva prudce 
vzrostla jejich cena a jejich nedostatek vede ke 
zvyšujícím se nákladům na opravy a celkovým ná-
kladům na paletovou výměnu,“ podotýká Jan Pol-
ter. Během pandemie se objevily i fenomény, kte-
ré byly ještě před dvěma lety zcela nemyslitelné. 
V kritických časech např. Geis vyzkoušel projekt 

Silniční nákladní doprava patří k největším znečišťovatelům životního 
prostředí. Před celým oborem stojí velká výzva tranzice k ekologičtějším 
zdrojům energie. V přechodném období to budou zřejmě LNG a CNG 
a v případě nižších tonáží také elektřina. V dlouhodobějším horizontu 
lze očekávat nástup vodíkové technologie, resp. palivových článků. 

„Kapacity nám nescházejí“

 Využíváme silniční dopravu a na sklad dovážejí zboží jednotliví dodavatelé. Do 
prodejen již zboží převážíme prostřednictvím služeb dopravních společností 
a nasazených vlastních návěsů. Pokud jde o aktuální nabídku a dostupnost 
silniční přepravy, můžeme konstatovat, že v současné době je Action scho-
pen zajistit veškerou potřebnou dopravu k dodání zboží do svých prodejen. 
Vzhledem k očekávanému dokončení distribučního centra Action v Bratislavě, 
jež je naplánováno na podzim letošního roku, budou příští rok české prodejny 
zásobovány přímo ze Slovenska.

JOHAN HARTMAN, manažer pro dodavatelský řetězec, Action

„NEEXISTUJE SYSTÉMOVÁ 
PŘÍPRAVA STUDENTŮ 

NA POVOLÁNÍ ŘIDIČE TAK, 
ABY BYLO MOŽNO NAHRADIT 

ROČNÍKY ODCHÁZEJÍCÍ 
DO DŮCHODU.“

Hlavní téma

„ SILNICE“
PLNÁ PŘEKÁŽEK

FOTO: Wolfgang Hasselmann, Unsplash
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následující přepravy a jejich případné posouvání. 
Jsou to horké chvilky pro naše dispečery. Říkáme 
zákazníkům, že náš kamion je vlastně taková vý-
robní linka – a aby to fungovalo, musí jezdit a ne-
může stát a čekat.“ Turbulence pociťovala zejmé-
na ve třetím kvartálu letošního roku také fi rma 
CEE Logistics. „Zaznamenali 
jsme pokles tržeb, vícenáklady 
či ztráty,“ podotýká Josef Nový.

RUŠENÍ SE NEKONÁ, 
ZÁKAZNÍCI JSOU VDĚČNÍ
Část speditérů a dopravců na-
opak popisuje aktuální dění 
v silniční dopravě jako silně po-
ptávkové. „S rušením přeprav se nepotýkáme, 
zřejmě máme štěstí na zákazníky i dopravce,“ 

říká Vít Mázdra. Svůj pohled přidává také Petr Ko-
zel: „Rušení objednávek na přepravy se nás nijak 
nedotklo, naši zákazníci spíše expandují a navy-
šují objemy. Ovšem kapacity dopravního trhu jsou 
nedostatečné a některé požadavky zákazníků na 
extra kapacity není možné realizovat tak snadno 

jako v minulých letech.“ Celko-
vě se podle něj trh daleko hůře 
plánuje, predikce pro nejbližší 
období nejsou přesné, jako 
tomu bylo před koronakrizí.

„K rušení objednávek ze stra-
ny zákazníků nedochází tak 
často jako v minulosti, naopak, 
vzhledem k současné situaci 
dnes oceňují, že na ně přišla 
řada. Zákazníci jsou si vědomi 

omezených kapacit, proto se také snaží odesílat 
zásilky poctivě podle plánů,“ přidává své poznat-
ky Miroslav Pudil. Podotýká také, že brzdou pro 
uspokojení aktuální vysoké poptávky je už zmiňo-
vaný nedostatek řidičů. „Nevnímáme trend ruše-
ní přeprav,“ říká Jan Polter a vysvětluje: „Nepravi-
delnost přisuzujeme narušeným dodavatelským 
řetězcům kvůli pandemii, špatné situaci v oblasti 
námořních přeprav, respektive nedostatku kapa-
cit na moři mezi Asií a zbytkem světa, a nárůstu 
výroby a obchodu.“

NEJISTÁ SEZONA
Nakolik budou tyto a další výše popsané potíže 
pokračovat, si dnes nikdo nedovolí odhadovat. 
Velmi důležitým obdobím budou podzim a zima, 
kdy jsou silniční přepravy sice velmi žádané, ale 
těžko předvídatelný vývoj při zvládání pandemie 
v celé Evropě posiluje celkovou nejistotu na trhu.

Jak dostupná 
je aktuálně 

silniční doprava? 
Diskutujte.
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GLN (Global Location Number)

GTIN (Global Trade Item Number)

SSCC (Serial Shipping Container Code)

lineární čárový kód GS1-128

GS1 logistická etiketa

DESADV (Despatch Advice)

www.gs1cz.org

STANDARDY GS1
PRO LOGISTIKU

Funkční identifikace
pro trasování

a vysledovatelnost
v dodavatelském řetězci

Standardy podporující 
řešení požadavků

evropské legislativy

Součást standardu 
Světové poštovní unie

Efektivní stahování
zboží z trhu

Přenos
elektronických

dat pomocí
EDI - DESADV
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„Dodací lhůty nové techniky 
se prodlužují“

 Silniční dopravci se potýkají s dlouho nepoznanými překážkami. Neustále 
se prodlužují dodací lhůty nové techniky a dosluhující starší auta mnoh-
dy není jak opravovat. Nedostatky náhradních dílů i maziv ohrožují údržbu 
a tím i provoz nových a zánovních vozidel. Došlo to tak daleko, že vozidla 
určená k vyřazení si raději nějaký čas necháváme stát na dvoře, abychom 
je v případě nutnosti použili na náhradní díly. Pořizování nové techniky trpí 
kromě výpadků výroby také rostoucími úroky, které prodražují fi nancování.

JOSEF MELZER, prezident, Sdružení Česmad Bohemia

„BEZ DÍLŮ NEMOHOU 
TOVÁRNY VYRÁBĚT, 

A Z TOHO DŮVODU DOCHÁZÍ 
K ZASTAVENÍ LINEK, 

COŽ MÁ ZA NÁSLEDEK 
RUŠENÍ PŘEPRAV.“
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Hlavní téma

přímého spojení kamionem z Asie do Evropy po 
cestě dlouhé téměř 10 000 kilometrů. „Tento pro-
dukt přímého tahače z Číny si zcela jistě ponechá-
me, velmi se nám osvědčil,“ říká David Knobloch, 
prokurista společnosti Geis CZ Air + Sea. „Kamiony 
nyní vypravujeme na přímé lince z Číny do České 
republiky, což bylo až donedávna nepředstavitel-
né, ale problémy v čínských přístavech z tohoto ře-
šení udělaly standardní záležitost, o kterou je na 
trhu velký zájem,“ doplňuje Tomáš Holomoucký, 
ředitel společnosti DB Schenker. Silniční přepra-
va se tak v posledních měsících stala záchranou 
v případech, kdy se ostatní mezinárodní přepravy 
– zejména letecká a námořní – potýkaly s výpadky 
kapacit, nehodou v Suezském průplavu nebo ome-
zením provozu klíčových čínských přístavů.

Dalším z externích faktorů působících na silniční 
dopravu je brexit. „Ani deset měsíců po něm nejsou 
přepravní podmínky stejné jako před ním. Zejména 
na straně Velké Británie přetrvává řada problémů, 
které dopravu zboží oběma směry komplikují,“ uvá-
dí Tomáš Holomoucký. Svůj vliv, byť krátkodobý, na 
evropskou silniční dopravu měly nenadálé výkyvy 
počasí (záplavy v Německu, Belgii či Rumunsku), 
požáry v jižní Evropě a Francii nebo větrné smrště 
v Itálii i v Česku. Z dalších vlivů jmenujme posi-
lování významu IT a bezpečnosti dat a také tlak 
na udržitelnost přeprav, zejména na poslední míli 
v centrech evropských metropolí.

NEPRAVIDELNOSTI A RUŠENÍ
Situaci v silniční dopravě hodnotilo na konci prázd-
nin předsednictvo Sdružení automobilových do-

pravců Česmad Bohemia. „Rozhodně nelze mlu-
vit o nedostatku zakázek, ale stagnuje poptávka 
v e-commerci a prohlubuje se nejistota a výpadky 
v automobilovém průmyslu, u nějž lze letos očeká-
vat pokles zakázek o 15 až 20 procent. Ještě horší 
je nepravidelnost a rušení objednávek na poslední 
chvíli. Jen obtížně se dá plánovat, snižuje se efekti-
vita dopravy a ta se prodražuje,“ stojí v tiskovém pro-
hlášení Česmadu Bohemia. Jak turbulence v silnič-
ní dopravě hodnotí samotní speditéři? „Tento trend 

samozřejmě registrujeme, protože je napojený na 
polovodičovou krizi. Bez potřebných dílů nemohou 
továrny vyrábět, a z toho důvodu dochází k zastavení 
linek, což má za následek rušení přeprav. Bojujeme 
s tím od začátku roku, ale trend posílil před létem 
a stále trvá,“ komentuje situaci Ivana Košianová. 
Gefco předpokládá, že tato situace potrvá i během 
prvního a druhého kvartálu příštího roku.

„V obecné rovině rušení objednávek a výkyvy 
v poptávce neregistrujeme. Výjimkou je segment 
automotive, jehož aktuální potíže s nedostatkem 
elektronických komponentů pro výrobu jsou vše-
obecně známé,“ říká Jan Kodada, ředitel obcho-
du a marketingu Gebrüder Weiss. A pokračuje: 
„Nedostatek čipů, polovodičů a některých dalších 
součástek vytváří situaci, kdy skutečně realizované 
přepravy absolutně neodpovídají jejich původním 
plánům. Pro ostatní segmenty je signifi kantní růst 
poptávky a objemu přepravovaného zboží.“

Na nejistotu v oblasti automotive upozorňuje také 
Tomáš Holomoucký, který říká, že přestaly platit 
dlouhodobé přepravní plány. Situace se mění velmi 
rychle a v krátkodobém horizontu tak může dojít 
k dalšímu poklesu nebo prudkému růstu. „Ostatní 
oblasti průmyslu, jako jsou spotřebitelský nebo hi-
-tech, velmi rostou, i když část trhu změnila své 
dlouhodobé chování. Odhad budoucnosti je těžký, 
nevíme, který trend bude pokračovat. Je možné, 
že se vlivem situace v námořní přepravě postupně 
změní toky zboží, může dojít třeba k přesunu výro-
by z Číny do Turecka nebo Rumunska a tím i k ná-
růstu přeprav z těchto zemí,“ prognózuje Tomáš 
Holomoucký.

Rušení a přesouvání dohodnutých přeprav v dů-
sledku narušených dodavatelských řetězců sledu-
je také Karel Kváč: „Má to samozřejmě dopad na 

„Rozvolnění zvýšilo 
poptávku“

Díky rozvolnění po pandemii v řadě zemí a zá-
roveň rychlému rozvoji internetového obchodu 
došlo k výraznému nárůstu požadavků na pře-
pravu. Bohužel ale trvají dlouhodobé problé-
my jako nedostatek dopravní kapacity a řidičů 
nebo nedostatečná dopravní infrastruktura. 
Možným řešením by byl přesun části nákladu 
ze silnice na železnici, ale zejména v tuzemsku 
logistické společnosti narážejí na nedostateč-
nou kapacitu železniční sítě, která není na 
takový nárůst provozu připravena. Současná 
nejistá doba navíc zvýšila nedostupnost nové 
techniky nebo vybavení skladů, čímž se snížila 
fl exibilita, jak aktuální situaci čelit.

TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ
ředitel společnosti

DB Schenker

„Chybějí nejen řidiči“

Nejvýznamnější a zároveň dlouhodobou výzvou, 
se kterou se pozemní doprava setkává skuteč-
ně ve všech částech Evropy, je nedostatek pra-
covníků. V celém regionu je obtížné zajistit do-
statek řidičů, skladníků a dalšího logistického 
personálu. V České republice to platí zejména, 
máme nejnižší nezaměstnanost z celé EU, ak-
tuálně kolem tří procent. Pominout nemůžeme 
ani výkyvy v přepravních kapacitách a objemu 
objednávek, špatná predikovatelnost doprav-
ního trhu se projevuje cenovou nestabilitou.

JAN KODADA
ředitel obchodu 

a marketingu
Gebrüder Weiss



Tomáš Křesťan
Chief Human Resources Officer
Zásilkovna ve společnosti Packeta Group

“Tymbe mi proškolí 
brigádníky předtím 
než dorazí.”
Tymbe mi šetří čas a peníze tím, že mi 
pošlou na směnu brigádníky, kteří už předtím 
projdou e-learningový školením na BOZP. 
Právě tyhle doplňkové služby, dělají z Tymbe 
brigádnickou agenturu pro 21. století. Jejich HR 
platforma je opravdu unikátní, díky čemuž 
řešíme brigádnickou agendu kompletně online. 

Doprava

RŮST CEN JEN TAK NEPOLEVÍ
Lidé, kteří ve fi rmách nakupují námořní nebo leteckou dopravu, jen nevěřícně sledovali, kam se v posledním roce vyšplhaly sazby. 
V silniční dopravě panuje daleko větší konkurence, a tak se ceny tolik „neutrhly“. I tak přepravní náklady rostou. A v několika násle-
dujících měsících se to nijak nezmění, jak vyplývá z ankety mezi speditéry a dopravci.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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Porostou sazby za 
silniční přepravu?
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JIŘÍ CHLUP
ŘEDITEL PRO VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVU 
RABEN PRO ČR A SR

Očekávám poměrně významný růst cen, který 
nebude úměrný zvýšení produktivity práce. 
Bude hnán nedostatkem, tedy neadekvátním 
přetahováním se o omezené zdroje.

JAN POLTER
OBCHODNÍ ŘEDITEL
DACHSER CZECH REPUBLIC

Aby poskytovatelé logistických služeb dokázali 
udržet kvalitu svých služeb, musí promítnout 
nárůst nákladů do cen svých služeb. To je fakt, 
který rezonuje celým naším oborem. A situace 
v přepravních kapacitách nebude jednoduchá 
ani v následujících měsících. Dodavatelské ře-
tězce se ještě stále vyrovnávají s tržními výkyvy 
v důsledku regionálních lockdownů a živelních 
katastrof, které postihly světové dodavatele 
například do automotive segmentu. Navíc jsou 
v logistice dlouhodobě palčivým tématem lid-
ské zdroje. Jedná se zejména o demografi cký 
faktor, kdy do penze odcházejí zkušení řidiči, 
které nemá kdo nahradit, takže ani v této ob-
lasti, která výrazně ovlivňuje cenotvorbu, nelze 
v dohledné době očekávat výrazné zlepšení.

VÍT MÁZDRA
JEDNATEL
VIT LOGISTICS

Ceny jistojistě porostou (což ne každý 
zákazník chápe) a myslím, že ustálení 
se tento rok nedočkáme. Čeká nás 
peaková sezona, která tomu nebude 
nahrávat. Osobně očekávám, že 
by se ceny začátkem příštího roku 
mohly zastavit, ale je to jen věštění 
z křišťálové koule. Dokud se nevyřeší 
problém s nedostatkem řidičů, bude 
stále nedostatek dopravních kapacit, 
malá konkurence, tedy i tlak na 
zvýšení ceny.

JOSEF NOVÝ
CEO
CEE LOGISTICS

Doufám, že ceny porostou i vzhledem 
k růstu nákladů. Myslím, že 
dopravních kapacit bude nedostatek.

TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ
ŘEDITEL
DB SCHENKER

Nedostatek dopravních kapacit se 
s příchodem vrcholící sezony ještě 
prohlubuje, což se společně s obecným 
zdražováním externích vstupů ještě ve 
čtvrtém kvartálu letošního roku nutně 
promítne do růstu cen přeprav. Pokračování 
tohoto trendu očekáváme minimálně také 
v první polovině příštího roku.

VÍT NÁVRAT
MANAGING DIRECTOR CEE
DHL FREIGHT

Rostoucí poptávka po silniční přepravě, 
která je dokonce vyšší než v roce 2019, 
tedy před zavedením restrikcí spojených 
s pandemií covidu-19, a nedostatek řidičů 
jsou jasnými signály výrazného nedostatku 
dopravních kapacit i v následujícím 
období. Zvýšení cen za přepravní služby je 
nutnou a pochopitelnou reakcí na zvyšující 
se náklady.

KAREL KVÁČ
SALES & MARKETING DIRECTOR
DSV ROAD

Jsem velmi opatrný na jakékoliv predikce vývoje 
cen i s ohledem na to, co se nyní děje na trhu. 
Ceny budou růst, jen si netroufám říci o kolik.

JAN KODADA
ŘEDITEL OBCHODU A MARKETINGU
GEBRÜDER WEISS

Ve druhé polovině letošního roku nelze očekávat, že by 
došlo ke změně trendů, ať už jde o ceny nebo kapacitu 
dopravy. Druhá polovina roku totiž bývá objemově 
silnější než první. Vzhledem k nedostatečným 
kapacitám na přepravním trhu je potřeba počítat 
spíše s posilováním stávajícího trendu.

IVANA KOŠIANOVÁ
MANAŽERKA POZEMNÍ PŘEPRAVY
GEFCO PRO ČR A SR

Nedostatek přepravních kapacit na trhu 
je znatelný. Nyní jsme vstoupili do období 
nejvyšší sezony, kdy standardně během 
normální situace na trhu je kapacit 
méně, protože zákazníci objednávají 
před koncem roku více. Předpokládám 
tedy, že i přes polovodičovou krizi ani 
tento rok nebude výjimka. Do konce roku 
bude přeprav více, hlavně v oblasti mimo 
automotive sektoru, což při chybějících 
kapacitách na trhu může způsobovat 
problémy.

MIROSLAV PUDIL
GENERÁLNÍ ŘEDITEL PRO ČR
KUEHNE + NAGEL

Vývoj bude s velkou pravděpodobností 
pokračovat obdobným způsobem jako 
doposud, přepravní kapacity budou 
i nadále omezené kvůli plošnému 
nedostatku řidičů.

PETR KOZEL
CEO A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
VCHD CARGO

Očekáváme nárůst cen. Společnosti, se kterými 
pravidelně komunikujeme (zákazníci, smluvní 
dopravci včetně nás), si uvědomují infl ační tlaky, 
tlaky na růst mezd, energií i základních surovin 
pro výrobu v automobilovém průmyslu. Navýšení 
cen pro následující rok tedy bude velmi 
pravděpodobně vyšší než v minulých letech.

JAKÝ OČEKÁVÁTE 
VÝVOJ CEN 

A DOPRAVNÍCH KAPACIT 
DO KONCE TOHOTO ROKU 

A V PRVNÍM KVARTÁLU 
2022?



Na kafe s… Patrikem Šťastným, ředitelem distribučního 
centra Mall Group. Více na www.systemylogistiky.cz.
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Tato krize přinesla především mimořádné náklady, 
které zahrnovaly ochranné prostředky, jako jsou 
roušky a hygienické gely, plexiskla na všech po-
kladnách, náklady na komunikaci hygienických 
opatření v obchodech, ale také změněný režim 
v logistice a extra náklady například na poříze-
ní termokamer na měření teploty zaměstnanců. 
V distribučních centrech byl provoz v této těžké 
době řízen přesným postupem, abychom omezili 
kontakt řidičů s pracovníky distribučního centra 
a abychom dodrželi všechny postupy, které šly 
často nad rámec mimořádných opatření, jež vy-
dávala vláda.

Kolik vás tato opatření stála?

Mimořádné náklady na krizi se vyšplhaly do sto-
vek milionů korun a patřily k nim také bonusy pro 
zaměstnance na provozních pozicích, které jsme 
vypláceli jako poděkování za práci v těžkých pod-
mínkách. Jinak během pandemie mělo na naše 
zaměstnance velký vliv například uzavření škol. Je-
likož máme téměř 20 000 zaměstnanců a téměř 
20 procent z nich má děti školou povinné, umož-
nili jsme jim v prodejnách a distribučních centrech 
v maximální míře fl exibilní plánování směn, aby se 
o své děti mohli postarat. I proto jsme museli počet 
zaměstnanců v loňském roce navýšit.

Projevily se během lockdownů 
výpadky v zásobování?

Pokud hledáte flexibilní řešení pro

námořní přepravu
leteckou přepravu
silniční přepravu
specifické skladovací a distribuční potřeby, expo logistiku a cla

naši zkušení odborníci z Kuehne+Nagel jsou zde pro Vás.
Jsme Vaším logistickým partnerem v České republice již 30 let.
cz.kuehne-nagel.com
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po 150 prodejnách a Březhrad distribuuje zboží 
do 40 prodejen. Vzhledem k tomu, že pomaluob-
rátkové artikly jsou skladovány jenom v některém 
z DC, děláme na denní bázi i převozy zboží mezi 
jednotlivými sklady.

S jakými překážkami se potýkáte 
při závozech do prodejen?

Řada našich prodejen je v centrech měst i v rezi-
denčních lokalitách. Prodejny jsou často umístěné 
v prvním podlaží bytových domů. V těchto specifi c-
kých případech vždy dbáme na co nejmenší zátěž 
pro obyvatele a respektujeme místní podmínky. Zá-
vozy pak vyžadují zvláštní přístup, co se týče času 
závozů a velikosti automobilů. Jedním z řešení 
pro prodejny v rezidenčních lokalitách jsou klece 
s gumovými kolečky, které při manipulaci snižují 
hlučnost provozu.

Ovlivnila pandemie závozy 
v rámci vaší sítě?

Během první vlny pandemie jsme zaznamenali vý-
padky zboží pouze u malého množství produktů. 
Díky skvělé komunikaci a spolupráci s výrobci po-
travin jsme také dokázali dobře reagovat na znač-
né výkyvy v poptávce, nárůsty prodejů suchých 
potravin a celkově jsme dokázali obyvatelstvo 
i v době nejtěžšího lockdownu zásobovat potřeb-
nými potravinami i ochrannými pomůckami, jako 
jsou dezinfekční gely, respirátory a roušky. V nej-
exponovanějších týdnech jsme společně s našimi 
přepravci navýšili přepravní kapacity, podobně jako 
je tomu v předvánočním období, aby byly prodejny 
vždy plně zásobené.

Měnil se v průběhu pandemie systém 
objednávek ze strany prodejen, 
vychystávání do DC a závozů?

Vlnu předzásobování trvanlivými potravinami kvůli 
obavám z domácí karantény střídala vlna nákupů 
čerstvých potravin. Poté, co více než jeden a půl 
milionu školáků zůstalo doma, řešily rodiny otáz-

ku domácího stravování. Zároveň byly zavřené 
hranice, kde se hromadily kamiony včetně těch 
s dodávkami pro naše prodejny. Nastal by velký 
problém, pokud bychom je nedostali do obchodů. 
Naštěstí jsme opět společně s dodavateli a pře-
pravci dokázali najít cesty, jak situaci řešit. Velký 
dík patří i vládní podpoře a uděleným výjimkám 
pro dopravce.

Přinesl covid opatření a postupy, 
které zůstanou trvale součástí 
logistické praxe?

V této bezprecedentní době jsme přistoupili k ří-
zení a komunikaci zcela na dálku, prostřednictvím 
online nástrojů. Jsem pyšný na naše týmy, jak 
dobře tuto nejsložitější dobu zvládly. V době krize 
se ukázalo, jak skvělé zaměstnance máme. Prá-
vě způsob řízení, ale také bezpečnostní opatření, 
která jsme zavedli, jsou velkým ponaučením do 
budoucna. Krize ale paradoxně neparalyzovala ani 
oblast investic a inovací. Nejenže jsme zvládli výzvy 

O LOGISTICE RETAILU
S ROMANEM BARTIŠKEM, ALBERT
„Logistika zboží a objednávkový systém jsou řízeny systé-
mem umělé inteligence, který pracuje s velkými daty indivi-
dualizovanými pro každou prodejnu,“ říká v rozhovoru pro SL 
Roman Bartišek, který ve společnosti Albert Česká repub-
lika působí jako viceprezident pro supply chain.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

O LOGISTICE RETAILU
S ROMANEM BARTIŠKEM, ALBERT
„Logistika zboží a objednávkový systém jsou řízeny systé-

základě objednávek dochází v distribučních cent-
rech k vychystávání zboží podle priorit a následně 
k rozvozu v daném termínu do prodejen. Můžeme 
se pochlubit s více než 92procentní úspěšností 
v přesnosti závozu v daném závozovém okně. S tím 
nám pomáhá nový nástroj Optifl ow, který díky pře-
pracovaným algoritmům zohledňuje jak stanovené 
závozové plány prodejen, tak i dostupnost lokalit 
včetně dopravních omezení, aby došlo k závozu 
právě podle stanoveného termínu.

Nakolik jsou zmiňovaná distribuční 
centra – v Klecanech, Olomouci 
a Březhradu – specializovaná, 
které prodejny obsluhují a kolik zde 
pracuje lidí?

Albert patří mezi největší 
soukromé zaměstnavatele 
a celkem zaměstnává téměř 
20 000 lidí na různé úvazky. 
V distribučních centrech je to 
přibližně tisíc zaměstnanců. 
Velká distribuční centra v Olo-
mouci a v Klecanech skladují 
a distribuují jak suchý, tak 
chlazený sortiment v celé šíři 

od mléčných výrobků a uzenin, Fresh Bistra až po 
maso a zeleninu. V DC v Březhradě je pouze suchý 
sortiment. Všechna distribuční centra dělají roz-
voz zboží do prodejen, Klecany a Olomouc zhruba 

Albert patří mezi společnosti, 
které si uvědomují důležitost 
trvale udržitelného přístupu 
v celém dodavatelsko-
-odběratelském řetězci. Má 
nastavené měřitelné ukazatele 
a pracuje na jejich plnění, ať už 
se to týká snižování uhlíkové 
stopy, spotřeby plastů, elektrické 
energie, nebo alternativních paliv 
v dopravě zboží.

Popsal byste základní fungování 
supply chainu Albertu?

V Česku máme více než tři stovky prodejen a jejich 
zásobování zajišťují tři distribuční centra. Naším cí-
lem je umožnit zákazníkům, aby jedli lépe. Proto 
klademe velký důraz na čerstvé a kvalitní zboží 
a samozřejmě rovněž na nízké ceny. Stále více si 
také uvědomujeme důležitost trvale udržitelného 
přístupu v celém dodavatelsko-odběratelském ře-
tězci. Máme nastavené měřitelné ukazatele a pra-
cujeme na jejich plnění, ať už se to týká snižování 
uhlíkové stopy, spotřeby plastů, elektrické energie, 
nebo alternativních paliv v dopravě zboží.

Logistika zboží a objednávkový systém jsou řízeny 
systémem umělé inteligence, který pracuje s vel-
kými daty individualizovanými 
pro každou prodejnu. Software 
jsme dlou    ho vyvíjeli s českými 
programátory a nyní máme 
v ruce účinný nástroj, který 
podporuje čerstvost a dostup-
nost na jedné straně a na dru-
hé straně minimalizuje potra-
vinové ztráty.

Co se týče distribuce zboží, pracujeme s lead-
-timem 24 hodin a plánem závozových oken do 
prodejen. Čerstvý sortiment zavážíme každý den, 
položky suchého sortimentu několikrát týdně. Na 

FOTO: Albert Česká republika

Interview

„V současnosti tvoří 
CNG pohon třetiny 

všech kamionů, které 
pro nás vozí zboží.“

Čerstvost
a dostupnost

zboží podporuje
umělá
 inteligence
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technologické a ekonomické předpoklady, určitě 
se touto cestou vydáme.

Vidíte šance pro robotizaci 
v rámci distribuce?

Určitě ano. Když se podíváme do výrobní sféry, ro-
botizace je již v plném proudu. Roboty vykonávají 
činnosti s vysokou přidanou hodnotou, s velkou 
přesností, rychlostí a nízkou chybovostí. Výhodou 
výroby je vysoká standardizace procesů a relativně 
nízká variabilita vstupů. V Albertu máme desítky 
tisíc různých položek, krabice různých velikostí, 
kvality balení nebo tvarů. Právě toto vytváří kom-
plexnost, která je pro robotizované systémy těžce 
uchopitelná. Další faktor představuje návratnost, 
která je pro rozhodování o investicích stěžejní.

Ovlivnila pandemie četnost investic 
do logistiky i ROI?

Do distribučních center neustále investujeme, 
a i v oblasti     digitalizace a modernizace. Například 
v tomto roce jsme dokončili modernizaci techno-
logie chlazení a vzduchotechniky v Klecanech 
a Olomouci, která přinese úsporu energie až o 40 
procent a dále nám pomůže v naplňování environ-
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mentálních cílů a snižování uhlíkové stopy. Co se 
týká návratnosti investic, máme nastavená inter-
ní kritéria pro různé typy projektů, od malých ko-
merčních a formátových (třeba doplnění bankarel 
do prodejen) až po investice do nových prodejen, 
které jsou řádově v desítkách milionů.

V Klecanech provozujete recyklační 
centrum. Kolik odpadu zpracujete?

V rámci nakládání s odpady jako druhotným mate-
riálem jsme postavili u distribučního centra v Kle-
canech nové třídicí centrum. Vytříděné obalové 
materiály svážíme již 15 let. Ročně v distribučním 
centru v Klecanech připraví 
k recyklaci až 6000 tun oba-
lů tím, že je promění v balíky, 
které prostřednictvím externí 
fi rmy recyklujeme a posíláme 
dál do oběhu. Zpracováváme 
zejména papír a PE fólie. Nej-
více, až 5000 tun z celkového 
množství, tvoří papír. Ke svozu 
využíváme kamiony, které se vracejí po vyložení 
zboží z prodejen do distribučního centra. Díky no-
vému recyklačnímu centru se kapacita navýšila 
až na možných 12 000 tun. S odpady nakládáme 

samozřejmě v souladu s normami, například ISO 
14001. A také tak, abychom plnili nejen legislativ-
ně dané cíle, ale také interně dané ambice v ob-
lasti udržitelnosti. Vybudování nového recyklačního 
centra stálo 23 milionů korun. Navýšilo budoucí 
kapacitu pro zpracování obalů o 6000 tun, na 
12 000 tun.

Nedávno se na trhu objevila například 
papírová náhrada za plastové fólie 
pro balení palet. Jak je na tom 
logistika Albertu z pohledu spotřeby 
a dalšího využití plastu?

V Albertu obecně pracujeme 
na snižování používání plastů, 
respektive na jejich recyklova-
telnosti a znovupoužitelnosti. 
A to jak v obalových mate-
riálech, kde se dlouhodobě 
snažíme hledat společně 
s výrobci potravin, dodavateli, 
tak také se zákazníky takové, 

které budou naplňovat přísné hygienické poža-
davky při prodeji potravin i v logistice. Tam jsme 
na naše přepravní kontejnery na kolečkách začali 
od ledna 2020 postupně využívat textilní dvířka. 

„Dobrý a loajální 
kurýr bude mít cenu 
zlata a � rmy se o ně 

budou prát.“

krize, ale podařilo se nám pokračovat i v započa-
tých projektech, zejména v remodelingu prodejen, 
sortimentních inovacích, ale taky třeba v projek-
tech pro distribuční centra ať už v oblasti IT, nebo 
investic do infrastruktury.

Jaké sledujete hlavní trendy 
a vývoj v intralogistice 
maloobchodních řetězců?

Zvyšování efektivity a modernizace logistiky a je-
jích procesů nám pomáhá nejen šetřit náklady, ale 
i optimalizovat toky zboží v celém řetězci od do-
davatelů přes DC až po prodejny. Jedním z našich 
cílů je ještě dále snižovat potravinové přebytky, 
které jsou v našich prodejnách z celkového množ-
ství objemu prodaných potravin již nyní jen v řádu 
nízkých jednotek procent. I tato procenta se nám 
daří snižovat nejen díky spolupráci s potravinový-
mi bankami, ale právě i díky zapojení moderních 
technologií ve forecastovacím a objednávkovém 
systému, které umožňují pracovat s velkými daty 

a postupně zpřesňují odhady objednávek díky pro-
gresivnímu strojovému učení. K vychystávání zboží 
v distribučních centrech využíváme systém voice 
picking. Oblasti, jako jsou digitalizace procesů (pa-
perless), zavádění RPA pro rutinní činnosti nebo 
koncepce pro 3D digitální mapu skladů a zavedení 
autonomních vozíků jsou kroky, které máme de-
fi nované jako priority v naší digitalizační agendě 
a jež postupně prozkoumáváme a realizujeme.

I v distribučních centrech jsou samozřejmě některé 
činnosti robotizované, zejména se jedná o softwa-
rové roboty (RPA), které nám umožňují dělat rutin-
ní činnosti automatizovaně a chytře. Zaměstnanci 
se pak můžou věnovat aktivitám s větší přidanou 
hodnotou. Další významnou inovací je upgrade 
systému řízení pro sklad, zavedení softwaru pro 
transportní plánování a již zmíněné nástroje plá-
nování a nastavování objednávek nebo pro pláno-
vání směn pro zaměstnance. Také jsme testovali 
autonomní úklidové stroje a v trendu digitalizace 
a robotizace budeme pokračovat.

Zmiňoval jste hlasové vychystávání. 
Co říkají dosavadní zkušenosti?

Pilotní projekt jsme spustili koncem roku 2018 
v distribučním centru v Klecanech. V dalším roce 
jsme voice picking rozšířili dál. Zaměstnanci vy-
užívají při vychystávání zboží speciální terminál 
a bezdrátová sluchátka s mikrofonem, pomocí 

Interview: ROMAN BARTIŠEK

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



nichž komunikují se serverovou aplikací, která jim 
rozdává pokyny. Jeho největším benefi tem, který 
kvitují i naši zaměstnanci, jsou volné ruce a da-
leko jednodušší obsluha systému prostřednictvím 
hlasových pokynů. Další nespornou výhodou je 
rychlejší zaškolení a adaptace nováčků na proces 
vychystávání, jelikož ruční terminály měly složitěj-
ší ovládání prostřednictvím různých funkčních klá-
ves, což prodlužovalo právě dobu adaptace. Celko-
vě hodnotíme tuto investici jako velmi podařenou.

Měníte často rozložení skladovaného 
zboží? A co jsou hlavní impulsy 
pro přestavbu skladu?

Hlavními faktory jsou sezonnost, rotace zboží, dále 
pak sortimentní struktura a fyzické parametry po-
ložek jako hmotnost a rozměry. Snažíme se zboží 
rozmístit a vychystávat tak, abychom ulehčili pro-
dejnám doplňování do regálů čili aby řazení zboží 
na paletách a rollech co možná nejvíc kopírovalo 
umístění sortimentu v prodejnách. Má to samo-

zřejmě svoje limity. Děláme nicméně maximum 
pro to, abychom zvýšili efektivnost a snížili nákla-
dy nejen pro distribuční centra, ale v rámci celého 
řetězce toku zboží, od dodavatele až po pokladnu 
v prodejně.

Je v podmínkách Albertu reálné 
nasazení výhradně robotické 
manipulační techniky – retraky, vozíky 
pro dlouhé přejezdy, VNA? 
Co tomu případně brání?

Domnívám se, že v dlouhodobém horizontu ano. 
Jeden z distribučních skladů Albertheijnu v Nizo-
zemsku je dokonce již teď plně automatizován, od 
depaletizace na příjmu přes robotické zaskladnění 
až po expedici. V Albertu jsme pilotovali první vlaš-
tovku, a to autonomní úklidový stroj. Zvažujeme 
rovněž test autonomního transportního vozíku, 
abychom si tuto technologii vyzkoušeli ve stáva-
jícím provozu. Trendy v robotizaci a automatizaci 
skladů pečlivě sledujeme, a jakmile budou splněny 
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Čtyři poznatky Romana Bartiška o logistice Albertu

Digitalizace procesů 
(paperless), zavádění RPA 
pro rutinní činnosti nebo 
koncepce pro 3D digitální 
mapu skladů a zavedení 
autonomních vozíků jsou 

našimi prioritami.

Takzvané rolltejnery 
přepraví více než polovinu 

všeho zboží do prodejen 
a díky nahrazení strečové 
plastové fólie textilními 

dvířky ušetříme až 70 tun 
plastových obalů ročně.

Jeden z distribučních 
skladů Albertheijnu 

v Nizozemsku je dokonce 
již teď plně automatizován, 
od depaletizace na příjmu 
přes robotické zaskladnění 

až po expedici.

Vybudování nového 
recyklačního centra 

stálo 23 milionů korun. 
Navýšilo budoucí kapacitu 

pro zpracování obalů 
o 6000 tun, na 12 000 tun.



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

INTELIGENTNÍ
li-ionové energetické balíčky 

pro jakýkoli provoz

INTUITIVNÍ
nový ergonomický 

design kabiny

INTERAKTIVNÍ
nová přehledná barevná 

dotyková obrazovka 

INFORMOVANÝ
již ve standardu chytrý 
vozík připojený k I_Site

Stále dokonalejší BT Reflex

V centru pozornosti je řidič!

Retraky BT Reflex od Toyoty jsou prvotřídní produkty, které v uplynulých 25 letech vždy přinášely zásadní inovativní funkce. Jmenujme například 
unikátní naklápění kabiny, TLC systém  hladkého zdvihu či 360° řízení. 

V souladu s principem „kaizen“ přinášíme i v nové generaci naprosto nepřehlédnutelná vylepšení cílená na efektivní práci řidiče. Díky nejmodernějšímu 
prostoru kabiny s pokročilými ergonomickými a intuitivními funkcemi je nyní ergonomie, komfort, bezpečnost na ještě vyšší úrovni. Na výběr jsou nyní 
také 3 energetické balíčky, založené na modulárním řešení využívajícím vlastní li-ionové baterie Toyota - pro maximální flexibilitu a dokonalé  přizpůsobení 
individuálním potřebám každého provozu. Všechny modely BT Reflex jsou také chytré vozíky snadno připojitelné k systému Toyota I_Site, se kterým 
získáte lepší přehled o vašich provozech.

Posilujeme komfort a produktivitu obsluhy
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Ptejte se 
Romana Bartiška

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Tyto takzvané rolltejnery přepraví více než polovinu 
všeho zboží do prodejen a díky nahrazení strečové 
plastové fólie textilními dvířky ušetříme až 70 tun 
plastových obalů ročně. Zavírání a otevírání dveří 
je rychlé a jednoduché. Při manipulaci se zbožím 
nebo přepravě kontejnerů pak stačí jen dvířka na 
boku klece zajistit háčky. Systém také šetří čas 
zaměstnancům.

Evropský balíček Fit for 55 ukazuje, 
že doprava projde velkou změnou. 
U kamionů, menších nákladních 
aut i dodávek se objevuje mnoho 
alternativ k výhradně naftovým 
motorům. Které pokládáte pro 
následující roky za vhodnou náhradu?

V rámci převozu zboží mezi distribučními centry 
využíváme dopravu vozy na CNG. Naším cílem je 
právě efektivita a snižování emisí a uhlíkové stopy. 
V současnosti tvoří CNG pohon třetinu všech ka-
mionů, které pro nás vozí zboží. Jejich počet bude-
me dále zvyšovat – CNG vozy neprodukují oxid siři-
čitý a jejich uhlíková stopa je o čtvrtinu nižší. Další 
výhodou je snížení hlučnosti 
o polovinu oproti vznětovým 
motorům. Tyto vozy jsme začali 
využívat i v rámci vybraných zá-
vozů po Praze, kde to je z hle-
diska prostoru a místa vyhovu-
jící a efektivní. Do budoucna 
samozřejmě zvažujeme i další 
možnosti alternativní dopravy, 
ať už v rámci center měst nebo 
v dálkové přepravě.

Plánujete nyní ve skladech nějaká 
technická i organizační opatření 
pro úsporu energií?

Naše distribuční centra v Olomouci a v Klecanech 
fungují více než 20 let, a právě letos skončila velká 
výměna chladicích zařízení. Tato energetická op-
timalizace provozu díky investici do modernizace 
potravinářského chlazení, vzduchotechnického 
zařízení a díky využití odpadního tepla tepelnými 
čerpadly bude mít významný dopad na úsporu 
provozních energií, ale i na výrazné snížení uhlíko-
vé stopy. Součástí této modernizace je i přestav-

ba společného zázemí, administrativních prostor 
včetně klimatizace, vzduchotechniky a obecně 
zapojení nových technologií, jako jsou například 
i LED světla.

Co jsou podle 
vás do budoucna 
největší logistické 
výzvy, jimž budou 
čelit maloobchodní 
řetězce?

Logistika maloobchodu čelí 
mnoha výzvám, ale taky zají-
mavým příležitostem. Jedním 
z rostoucích trendů, který má 
na logistiku zásadní vliv, je 

 e-commerce. Výzvou je zejména poslední míle 
s rozvozem k tisícům zákazníků v lead-timu pou-
hých několika málo hodin od objednávky po doru-
čení. Kromě technologické a logistické stránky věci 
budou kladeny vysoké nároky i na kvalitu kurýrů, 
kteří budou hrát klíčovou roli v celkové zákaznické 
zkušenosti. Dobrý a loajální kurýr bude mít cenu 
zlata a fi rmy se o ně budou prát. Dalším trendem 
je dnes již masivně implementovaná udržitelnost 
a šetrnost k přírodě, která rozhoduje již dnes 
všechna zásadní rozhodnutí i v našem podniká-
ní. Domnívám se, že ve střednědobém horizontu 
dojde k technologickému pokroku, který umožní 

nasazení elektromobilů ve velké logistice i u nás, 
zejména ve městech a jejich okolí. Příležitostí jsou 
také digitalizace a automatizace procesů, robo-
tizace manuálních činností a systémy business 
intelligence s podporou strojového učení a umě-
lé inteligence. Tyto trendy budou mít velký vliv na 
strukturu pracovní síly ve prospěch dovedností 
a činností s vyšší přidanou hodnotou. Například již 
dnes máme zpracované kompetenční modely pro 
jednotlivé obory našich činností, abychom doká-
zali kontinuálně vzdělávat a rozvíjet zaměstnance 
k     budoucím potřebám moderního maloobchodu.

Roman Bartišek v číslech

2020:  Od srpna tohoto roku působí na 
pozici vice prezident supply chain ve 
společnosti Albert.

2015: Přešel do provozu prodejen, kde měl 
na starosti oblast strategie a provozní 
podpory prodejen a posléze taky jejich 
provoz, a to z postu národního ředitele 
pro supermarkety.

2014: Přibývá mu další odpovědnost, a to 
integrace prodejen poté, co Albert 
převzal síť společnosti Spar.

2010: V tomto roce nastoupil do společnosti 
Albert (tehdy ještě Ahold) a z pozice 
ředitele controllingového oddělení se 
věnoval fi nancím.

2007: Po návratu do České republiky 
vyměnil svět rychloobrátky za prodej 
zboží pro stavebnictví ve společnosti 
Rabat. Působil zde jako fi nanční 
a administrativní ředitel.

1999: Svou kariéru zahájil ve společnosti 
Procter & Gamble, kde v průběhu 
osmi let zastával různé pozice 
v rámci fi nančního oddělení pro 
středoevropskou centrálu v Budapešti.

„Ve střednědobém 
horizontu dojde 

k technologickému 
pokroku a nasazení 

elektromobilů 
i ve velké logistice.“

Distribuční centrum Albertu v Klecanech.
FOTO: Albert
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část spotřeby pokryl. „Tím bychom riziko extrém-
ního nárůstu ceny nebo nedostatku energie snížili 
na minimum. Zmenšení naší uhlíkové stopy by pak 
byl příjemný vedlejší efekt. Přesto nás růst ceny 
energie nepřímo ale nevyhnutelně nutí zvyšovat 
i naše prodejní ceny. Cena skla, našeho hlavního 
materiálu, reaguje velmi citlivě na cenu energie, 
která je hlavní nákladovou položkou při jeho výro-
bě,“ dodává Lucie Hronová.

BLÍŽE K ODBĚRATELŮM
S tím, jak se nedostává komponent z druhé části 
světa, jejich ceny masivně rostou, jak dodavate-
lé vyžadují platbu dopředu bez jasné informace 
o termínu doručení a jak celkově vzrostly logistické 
náklady a zvýšila se volatilita v dopravě, mnohé 
fi rmy zvažují nebo již přímo realizují přesun výroby 

blíže ke svým cílovým trhům. Pryč jsou doby, kdy 
primární destinací pro západní investory byla Asie. 
Tento trend prohloubila zejména covidová pande-
mie, kdy si nadnárodní korporace uvědomily, že 
kvůli strategickým surovinám 
či součástkám potřebují mít 
své sklady či továrny blíže 
svým hlavním trhům. „Z po-
hledu nadnárodních společ-
ností výrobního či logistické-
ho sektoru jako země stále 
disponujeme levnou pracov-
ní silou, kdy rozdíly v platech 
mohou být až dvojnásobné. 
Levnější pak jsou samozřej-
mě i pozemky či samotná výstavba nebo pronájem 
industriálních nemovitostí. Ve srovnání s Asií pak 
Česko vychází sice dráže, ale i s ohledem na dění 
v posledních dvou letech je dnes pro fi rmy důleži-

tější spolehlivost dodavatelského řetězce, a tedy 
poloha závodů či skladů přímo v Evropě,“ říká Petr 
Narwa, head of transaction & consulting services 
společnosti Prochazka & Partners.

Příklad katalyzátoru změn pro některé fi rmy aktu-
álně může být omezení dodávek v oblasti polovo-
dičových součástek, což dosahuje toho rozměru, 
že výrobu – navzdory vysoké poptávce – odstavují 
automobilky, jejichž předností vždy byla perfektní 
organizace v rámci dodavatelského řetězce a do-
dávky JIT/JIS. Firmy tak pro výrobu či skladování 
začínají hledat alternativy v Evropě, aby se v bu-

doucnu již nestávaly obětí si-
tuace, kdy ztrácejí vliv na do-
dávky klíčových komponent 
ze vzdálené Asie a rovněž byly 
blíže svým zákazníkům. Aktu-
álně své prostory v Česku pro 
účely zásobování ostatních 
evropských trhů využívají 
například společnosti jako 
Amazon (oznámil výstavbu 
dalšího logistického centra 

v Kojetíně – pozn. red.), Tchibo, Bosch a mnohé 
další společnosti. „V tuto chvíli v rámci nearshorin-
gového trendu hledáme prostory pro významného 
výrobce autodílů či další výrobní společnosti ze zá-
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Podle nedávného 
průzkumu Sdružení 
pro zahraniční 
investice (AFI) je 60 % 
fi rem v problematice 
Green Dealu a celého 
dekarbonizačního trendu 
zmatená, dezorientovaná, 
a to jim brání v něm 
hledat příležitosti a využít 
jej jako odrazový můstek 
pro budoucí rozvoj.

„I V DŮSLEDKU NEARSHORINGU,
ALE ZEJMÉNA RŮSTU

V SEGMENTU E-COMMERCE
NEUSTÁVÁ HLAD PO

SKLADOVÝCH PROSTORÁCH.“

Jednu z možností, jak snížit nejistotu v personální 
oblasti, představují investice do robotizace.

FOTO: Continental

Ekonomika

VV druhé polovině září uspořádalo Sdružení pro 
zahraniční investice (AFI) v kongresovém cen-
tru České národní banky Výroční konferenci 
s názvem „Cílené investice jako vakcína české 
ekonomiky“. Organizace prezentovala výsledky 
reprezentativního průzkumu mezi investory, kteří 
v České republice investovali v oblasti průmyslu 
a služeb v posledním čtvrtstoletí. „Průzkum po-
tvrdil některé trendy a problémy, o kterých jsme 
věděli, ale také odhalil další podněty pro změny 
podnikatelského prostředí v Česku. Pozitivní zprá-
va je, že fi rmy chystají velké investiční výdaje – 
hlavně do lidí, digitalizace a robotizace. Problém 
budoucnosti však je, že 60 procent fi rem je v pro-
blematice Green Dealu a celého dekarbonizační-
ho trendu zmatená, dezorientovaná, a to jim brání 
v něm hledat příležitosti a využít jej jako odrazový 
můstek pro budoucí rozvoj. Dalším důležitým zá-
věrem je kritický nedostatek pracovní sil, který 
zmínilo 45 procent respondentů,“ říká k závěrům 

české pracovní síly a studentů. „Naprostá většina 
společností (77‚9 %) se shodla, že jejich zaměst-
nanci budou potřebovat nové dovednosti, a to pře-
devším vzdělání v oblasti IT, digitalizace, automati-
zace a robotizace. Téměř 45 % uvádí, že pokud by 
mohlo sdružení AFI vyřešit jeden problém v oblasti 
lidských zdrojů, tak je to právě dostatek kvalitní 
a kvalifi kované pracovní síly, vzdělaní zaměstnanci 
a podpora atraktivity odborných učilišť, spolupráce 
s fi rmami a aktualizace učebních oborů. Často se 
objevovaly komentáře ve prospěch otevření trhu 
a zjednodušení zaměstnávání cizinců,“ stojí v ko-
mentáři k výsledkům průzkumu.

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ 
VSTUPY NA MAXIMU
Obrovským problémem současnosti jsou pro ze-
jména výrobní fi rmy vysoké ceny vstupů. I když 
zástupci některých společností říkají, že v jistých 
případech už byl překonán vrchol růstu a lze oče-
kávat snížení a stabilizaci, další rizikový faktor 
představuje růst cen energií, a to zejména u těch 
odběratelů, kteří nemají ceny fi xovány na delší ob-
dobí. „Náklady na elektrickou energii se nám me-
ziročně navýšily asi o 35 procent. Vedle extrémně 
rostoucích materiálových nákladů se sice jedná 
o minoritní nákladovou položku, ale jako existenč-
ně důležitou ji řešit musíme,“ říká Lucie Hronová, 
ředitelka a spolumajitelka společnosti Amirro.

Firma zvažuje využití dotačních možností a inves-
tici do solárního zdroje elektřiny, který by velkou 

PODNIKY SE UČÍ 
ŽÍT S VELKOU 
NEJISTOTOU

„Největší zdražování za třicet let“

Oproti loňskému roku se nám zvýšily vstupy do výroby o 32 %. Vedle zdražování 
dalších vstupů (doprava, suroviny, materiály), které v posledním roce rostou 
nejvíce za třicet let, pociťujeme i růst cen energií. Jsme nuceni tedy část těchto 
zvýšených nákladů přenést alespoň částečně i do prodejních cen, které poros-
tou v průměru o 15–20 %.

TOMÁŠ MERTLÍK, ředitel a majitel, Batist Medical

Vysoké ceny materiálových vstupů, nárůst sazeb za ener-
gie, opožděné dodávky z Asie, nedostatek kvalifi kované 
pracovní síly, nutné investice do digitalizace a robotizace, 
nedostatek skladových prostor a růst ceny za skladování. 
To jsou jen některé výzvy, kterým v současnosti čelí zejmé-
na výrobní, ale i logistické fi rmy.
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Článek připravil Stanislav D. Břeň

průzkumu Kamil Blažek, předseda Sdružení pro 
zahraniční investice – AFI.

V otázce Green Dealu (tzv. Zelené dohody) jsou ná-
zory fi rem roztříštěné. 12 % vidí Green Deal jako 
jednoznačnou příležitost a 13 % jako jednoznačné 
riziko. 28 % jej vidí jako možnou příležitost a 27 % 
jako možné riziko a 20 % respondentů neví. Navíc 
jen 29 % fi rem odpovědělo, že má zpracovanou 
strategii na snížení uhlíkové stopy a 43 % ji zatím 
připravovat nehodlá.

Kritický nedostatek pracovních sil spolu s meze-
rami v jejich kvalifi kaci podle AFI omezuje rozvoj 
a potřebné změny v české ekonomice. Z interpre-
tace zjištěných fakt vyplývá, že je třeba promyšleně 
vpouštět do země zahraniční pracovní sílu (přede-
vším ze zemí, u nichž je vyšší pravděpodobnost 
bezproblémové integrace). Dále je třeba pracovat 
na rekvalifi kaci a změně vzdělanostní struktury 
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padní  Evropy. Cílem všech klientů je nespoléhat 
se na jednoho dodavatele a diverzifi kovat své 
výrobní či skladové portfolio v Evropě,“ dodává 
Petr Narwa. Pokud jde o náklady na výstavbu 
a provoz průmyslové nemovitosti, je podle Pet-
ra Narwy Česko v porovnání s našimi západní-
mi sousedy stále výhodnější. Výstavba vychází 
o čtvrtinu levnější, pronájem pak o 20–30 % 
méně, personální náklady jsou mnohdy polo-
viční.

E-COMMERCE TÁHNE POPTÁVKU 
PO PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTECH
I v důsledku nearshoringu, ale zejména růstu 
v segmentu e-commerce neustává hlad po skla-
dových prostorách. V prvním pololetí 2021 bylo 
nově pronajato téměř 690 000 m2 industriál-
ních nemovitostí, což je o 14 % méně než za celý 
rok 2020 (788 800 m2). Při porovnání letošní-
ho prvního pololetí se stejným obdobím dosud 
nejsilnějšího roku (2019) je podle společnosti 
CBRE vidět nárůst poptávky o 35 % a o 60 % 
z hlediska celkové leasingové aktivity. Prognóza 
CBRE predikuje, že druhé pololetí 2021 bude 
obdobné jako první polovina roku, protože po-
slední čtvrtletí bývá obvykle nejsilnější v roce.

Hlavním tahounem poptávky v prvních šesti mě-
sících 2021 byly distribuční společnosti převáž-
ně ze sektoru e-commerce (33 %), což urychlila 
právě pandemie. Následovaly je společnosti za-
měřené na výrobu a logistiku třetí strany (3PL) 
s 32%, resp. 29% podílem na poptávce. „Typická 
délka pronájmu u logistických společností zůstá-
vá pět let, zatímco u těch výrobních je to sedm 
až deset let. A do centra pozornosti se dostává 
fl exibilita: zatímco logističtí operátoři považují za 
nejdůležitější možnost krátkodobého pronájmu, 
nejvyšší prioritou pro výrobce a maloobchodníky 
je možnost využívat dočasných skladovacích ka-
pacit,“ dodává Jan Hřivnacký, vedoucí pronájmů 
industriálních nemovitostí v CBRE.

S výše uvedenými vlivy, které ovlivňují fungování 
ekonomiky, zcela zásadně souvisí infl ace. Množ-

ství peněz napumpovaných do ekonomiky bě-
hem pandemie rovněž přispělo k tomu, že ceny 
vylétly do dříve netušených výšin. Značný pro-
blém spočívá v tom, že na současnou situaci se 
mnoho podniků nedívá už jen jako na přechod-
ný stav. Postupně zdražily nebo teprve chystají 
promítnutí nákladů do cen výrobků a služeb, 
což dále povede k růstu cenové hladiny napříč 
ekonomikou.

„Fotovoltaika 
na sklad“

Naše společnost Avefl or pociťuje zdražová-
ní hlavně elektřiny, kde došlo k výraznému 
růstu cen. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
instalovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu 
na střechu skladu. Investice by měla být re-
alizována v roce 2022 a měla by pokrýt asi 
30 % spotřeby elektřiny v naší společnosti. 
Na tento projekt byla schválena dotace. 
Růst ceny vstupů jsme nuceni promítnout 
do zvýšení cen našich výrobků, ale až od 
1. ledna 2022, a to přibližně o 3–5 %. V le-
tošním roce zatím zůstávají beze změny.

JAN ZUBATÝ
ředitel
Avefl or

I v době nejistoty se masivně investuje. Ze stavby 
logistického centra Amazonu v Kojetíně.

FOTO: Panattoni
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ment System). „Záleží na klientovi, co všechno chce 
vyhodnocovat. Pak jsme schopni efektivně řídit 
provoz celé fl otily, sledovat výkyvy v parametrech, 
řešit problémy včas a do jisté míry tak předcházet 
nákladným opravám,“ popisuje Martin Koudelka.

Systémy pro sledování fl otil, jako je např. Junghein-
rich Fleet Management System, jsou rozšířeny pře-
devším u větších fl otil od zhruba 10 vozíků. Jedná 
se o pokročilý nástroj, jak sledovat vytížení vozíků, 

servisní náklady, spravovat přístupová práva k vo-
zíkům, sledovat nárazy a podobně. „Náš systém 
dokáže pracovat nejen s vozíky Jungheinrich, ale 
i s další technikou, a to i mimo klasické vozíky,“ 
podotýká Martin Koudelka. Zákazník tak může 
v jednom prostředí evidovat vedle vozíků například 
i čisticí stroje a další techniku.

Preventivní servisní péče dokáže předejít odstáv-
kám strojů způsobeným postupným opotřebením 

nebo poruchami. „Díky čím dál dokonalejší dia-
gnostice, nárazovým čidlům a podobným tech-
nologiím jsme schopni vzdáleně zjistit také různá 
potenciální poškození a závady. Přijedeme a za-
sáhneme preventivně, ještě než dojde ke skuteč-
nému projevu poškození nebo závady,“ konstatuje 
Vít Sklenář, manažer servisu ve společnosti Toyota 
Material Handling CZ. Propojení systému pro sprá-
vu fl otily I_Site a online servisní platformy T-Stream 
zajišťuje fl exibilitu, rychlost a účinnost servisu. Lze 

„Servis na základě 
de� novaných hodnot“

Řídicí jednotka vozíku je schopna vyhodnotit 
řadu parametrů a ty odesílat vzdálené podpo-
ře. Je to podobné jako u aut. Dnes již striktně 
neplatí, že by se olej měnil po určitém množství 
najetých kilometrů, ale servis je požadován při 
dosažení defi novaných hodnot.

MARTIN 
KOUDELKA

vedoucí 
marketingu

Jungheinrich 
(ČR)

Olověné akumulátory se mají v době delší odstávky 
skladovat v nabitém stavu – jinak hrozí škody, které 
mohou životnost akumulátorů dramaticky zkrátit. 
FOTO: Fronius

Skladování

RRozhodně se vyplatí dodržovat pokyny výrobce 
k jednotlivým typům kontrol u konkrétní techniky. 
„Pravidelně servisovaný vozík, u kterého je vše 
pod dohledem, znamená vyšší jistotu pro uživate-
le a tím i nižší provozní náklady. Není nic dražšího 
než technika, která stojí, protože na ní nebyla pravi-
delně prováděna předepsaná údržba,“ upozorňuje 
Martin Koudelka, vedoucí marketingu společnosti 
Jungheinrich (ČR). Totéž platí podle něj o před-
provozní kontrole a pravidelné péči o baterii. Jde 
o činnosti, které by měl uživatel techniky provádět 
pravidelně, v podstatě každý den. Uvedenými po-
stupy je možné odhalit mnoho závad v samotném 
zárodku a zamezit tak dalším škodám, respektive 
významně šetřit náklady.

„Obecně platí, že pro vozíky je nejlepší preventivní 
péče, například v rámci servisních údržeb. Toto je 

SERVIS MANIPULAČNÍ TECHNIKY 
PROBÍHÁ STÁLE VÍCE I NA DÁLKU
Náležitá péče o manipulační techniku je 
pro její optimální fungování nezbytnos-
tí. V čem spočívají hlavní zásady týkající 
se servisu v této oblasti, ať už jde o cel-
kovou údržbu, péči o baterie nebo třeba 
mytí vozíků? A jaké trendy jsou v dnešní 
době relevantní?

FOTO: Linde Material Handling ČR

Článek připravil David Čapek

důležité i u trakčních baterií, kdy dodržování postu-
pů pro péči o baterii, správných postupů při nabíjení 
a užívání významně prodlužuje životnost baterie,“ 
vysvětluje Jiří Dolejška, ředitel servisu ve společ-
nosti Linde Material Handling Česká republika.

DETAILNÍ A PRAVIDELNÉ 
VYHODNOCOVÁNÍ
K aktuálním trendům patří rozvoj technologií pro 
sledování parametrů vozíků, jejich vyhodnocování 
a komunikace se servisem. Jungheinrich například 
instaluje do svých vozíků tzv. Telematic boxy, které 
jsou schopné vyhodnotit různé parametry výkonu 
a sdílet je se zákazníkem prostřednictvím systému 
pro sledování fl otily (Jungheinrich Fleet Manage-

plnohodnotná náhrada za spalovací vysokozdvižné vozíky
vynikající výkon ve vlhkém prostredí i mrazu
bez problému prekoná i vetší nerovnosti
nadstandardní kapacita baterie
bateriový management bms

I

www.heli.cz

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY NOVÉ GENERACE
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Navíc tak budete reagovat na velmi oblíbený trend, 
který příjemci stále více vyhledávají – zásilky si nechá-
vají častěji zasílat přímo do výdejních míst.

„Tento způsob si oblíbili příjemci hlavně kvůli časové 
flexibilitě, protože si mohou zásilku vyzvednout podle 
svých časových možností, například cestou z práce či 
na nákup. Uvítají to hlavně pracující, protože je to bez 
front a čekání,“ říká Milan Loidl, business development 
& marketing director.

Některým příjemcům vyhovuje i nižší cena v rámci 
tohoto způsobu doručení, než je třeba cena doručení na 
adresu. Pozitivně oceňují i kvalitní komunikaci. Během 
celé přepravy je příjemce informován o jejím průběhu. 

Vám, majiteli e-shopu, to přináší spoustu výhod: Jednou 
z nich je výhodnější cena než při doručení na adresu, 
ceny se pohybují od 54 korun, máme pro vás zajištěn 
i svoz zásilek a nabízíme i velkou síť výdejních míst: 
34 000 výdejních míst v Česku i v zahraničí.

Stále více e-shopů tak reaguje na poptávku od pří-
jemců, kteří jsou se službami PPL spokojeni, a kromě 
dopravy řidičem na adresu by navíc uvítali ještě mož-
nost dopravy přímo do výdejního místa. Proto si tuto 
možnost stále více implementují do svých e-shopových 
řešení.

PPL reaguje na trend doručení do výdejních míst a plá-
nuje před sezonou spuštění provozu výdejních boxů, tzv. 
Parcelboxů. 

„Určitě je třeba zmínit, že i doručení na adresu zůstane 
velmi důležitou součástí celé přepravní sítě. Zákazní-
kům tedy bude nutné nabídnout kombinaci doručení na 
adresu, do výdejního místa a Parcelboxu, ať mají šanci 
si vybrat, co jim v dané chvíli bude vyhovovat nejvíce,“ 
uzavírá Milan Loidl.

Chcete zjistit víc? Více informací o PPL Parcel Smart:

www.ppl.cz/parcel-smart

MÁTE E-SHOP A CHCETE POSÍLAT ZÁSILKY JEŠTĚ VÝHODNĚJI?

ZKUSTE PARCEL SMART OD PPL
Máte e-shop a chcete posílat své zásilky za velmi výhodnou cenu? Posílejte je příjemcům přímo do výdejních míst. A to nejen po 
České republice, ale také na Slovensko, do Německa i Polska. Ceny začínají od 54 Kč. Vyzkoušejte službu Parcel Smart od PPL.

Víte, že s Parcel Smart od PPL 

posíláte z vašeho e-shopu zásilky:

• za cenu již od 54 Kč

•  přímo do výdejních míst po Česku,  

na Slovensko, do Polska a Německa

•  máme 34 000 výdejních míst v ČR a zahraničí

• výhodněji a zajistíme svoz vašich zásilek
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Jakými zásadami 
se řídíte při údržbě 

manipulační 
techniky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

toho dosáhnout i díky práci s informacemi v re-
álném čase, předvídatelnějšímu chování strojů 
a efektivní komunikaci v rámci servisního týmu.

ÚSPORA ČASU I NÁKLADŮ
Systémy umožňující sledování manipulační techni-
ky na dálku jsou využívány zejména u větších zá-
kazníků s velkou fl otilou, případně s „roztříštěnou“ 
fl otilou na více místech, jak zmiňuje Jiří Dolejška. 
„Linde Material Handling má systém Connect, tedy 
systém správy vozového parku, díky němuž dosta-
nete přesně ty informace, které jsou potřebné pro 
jeho efektivní řízení a učiní ho tak hospodárnějším 
a efektivnějším. Tímto systémem jsou již ve stan-
dardu vybavené všechny vozíky nových produkto-
vých řad 1202 a 1252,“ upřesňuje Jiří Dolejška.

Jakmile operátor vozíku zjistí závadu, může použít 
mobilní aplikaci Linde Service Manager. Ta dává 
operátorovi možnost vybrat jednu z předdefi nova-
ných (tj. nejčastějších) závad nebo uvést vlastní 
popis vzniklého problému, včetně možnosti vložení 
fotografi e ilustrující závadu. Šetří se tak čas nutný 
pro servisní zásah a rovněž servisní náklady, proto-
že posuzující technik přesně ví, jak závada vypadá, 
a nemusí ji identifi kovat přímo v provozu. Jiří Do-
lejška doplňuje: „Pokud se ukáže, že porucha je 
závažného charakteru nebo by její oprava zabrala 
příliš mnoho cenného času, nabízíme našim zá-
kazníkům možnost zapůjčení náhradní techniky.“

NEZANEDBEJTE ČISTOTU VOZÍKŮ
Zapomínat není radno ani na záležitost na první 
pohled triviální, přesto však důležitou. Jak často 
a kdy vozíky mýt? Každý provoz je z hlediska zašpi-
nění manipulační techniky odlišný. „Vozíky v nové 
hale, kde se skladují jen zabalené palety, se mo-
hou jednou za čas otřít, aby byly pohodlné pro ob-
sluhu. Pokud ale jde třeba o čelní vozík, který jezdí 
v nějaké prašné výrobě, je nutné ho čistit pravidel-
ně i tlakovou vodou, aby byla zajištěna bezpečnost 

provozu, výhled a podobně,“ vyjmenovává Martin 
Koudelka. Jednotlivé komponenty vozíků včetně 
elektroniky jsou chráněny proti vodě i prachu. Ne-
vyžadují tedy speciální péči a ochranu, nicméně 
i zde platí, že „čistota je půl zdraví“ a kvalitní mytí 
vozíků by se nemělo zanedbávat.

„Pravidelné mytí vozíků usnadňuje jakoukoli servis-
ní činnost a prodlužuje životnost strojů, zejména 
těch, které pracují venku v prašném, blátivém, 
vlhkém, mokrém, slaném nebo jinak agresivním 
prostředí. Nečistoty mohou omezit nebo vyřadit 
z činnosti různá čidla, omezit účinnost pracov-
ních světel a snížit viditelnost z vozíku,“ vysvětluje 
Tomáš Oplt, manažer dílenského provozu Toyota 
Material Handling CZ. Usazená špína, silná vrstva 
prachu (prach smíchaný s mazivy se stává drsným 
a funguje jako brusivo), zaschlé nebo ztvrdlé bláto, 
dokonce zatvrdlý beton, vrstvy rzi a jiné nečistoty 
zvyšují opotřebení různých komponentů a zkracují 
jejich životnost, znesnadňují práci servisním tech-
nikům, přičemž by se mohly dostat do odkrytých 
rozebraných částí vozíků a poškodit je. „Proto je 
nutné vždy před opravou vozík vyčistit a umýt,“ 
dodává Tomáš Oplt.

PÉČE O AKUMULÁTORY PŘI ODSTÁVCE
Zásadním tématem je také péče o akumulátory 
pro pohon manipulační techniky, kdy se nejčastěji 
používají olověné baterie. Podle poznatků společ-
nosti Fronius Česká republika by se měly při delší 
odstávce vždy skladovat v nabitém stavu. Jinak 
hrozí škody, které mohou životnost akumulátorů 
dramaticky zkrátit. Nabíjecí přístroje bývají vyba-
vené funkcí udržovacího nabíjení, která zajišťuje 
nepřetržité napájení akumulátorů proudem. Aku-
mulátory jsou tedy připravené k okamžitému pou-
žití, i když se delší dobu nepoužívaly.

Olověné akumulátory obsahují kapalný elektrolyt, 
který se za provozu a při delších odstávkách musí 
pravidelně doplňovat vodou. „V každém případě 
je nutné používat vodu v akumulátorové kvali-
tě a udržovat požadovaný stav náplně. Navíc se 
u tohoto typu akumulátorů může vyvíjet vysoce 
výbušný plyn, a to i v době odstávky. Nezbytné je 
proto odpovídající větrání nabíjecích místností,“ 
stojí v doporučení společnosti Fronius. Kouření, 
jiskrám nebo dokonce otevřenému ohni v blízkosti 
akumulátorů je však třeba bezpodmínečně zabrá-
nit. Uživatelé také v žádném případě nesmějí při 
nabíjení odstranit odvzdušňovací zátky akumulá-
torových článků.

„Koncové ceny 
vycházejí ze situace 

na trhu“

Ceny údržeb a oprav ovlivňuje situace na trhu, 
kdy celosvětově stoupají ceny vstupů, To se 
samozřejmě projevuje v koncových cenách. 
Na druhé straně naše nové řady vozíků jdou 
cestou unifi kace platforem, což umožňuje za-
chování, nebo dokonce snížení cen právě u ser-
visních údržeb.

JIŘÍ DOLEJŠKA
ředitel servisu

FOTO: Toyota Material Handling
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www.cz.dsv.com

TŘI KROKY DSV PRO LEPŠÍ ZÁKAZNICKÝ SERVIS

JSME GLOBÁLNÍ TROJKA

Společnost DSV A/S dokončila akvizici Global Integrated Logistics Agility 
v hodnotě 103 miliard korun. Všechny podmínky a požadavky pro akvizici 
společnosti Global Integrated Logistics (GIL) Agility byly splněny a spo-
lečnost DSV tak formálně převzala GIL od kuvajtské společnosti Agility. 
Převzetím GIL se DSV stala globální trojkou v oblasti přepravy a logistiky. 
GIL dosahuje ročního obratu téměř 100 miliard korun a podílí se na něm 
především letecká a námořní přeprava. Posílena je i divize DSV Solutions, 
která akvizicí získala 1,4 milionu m2 skladovací kapacity. V neposlední řadě 
se díky akvizici rozrostly aktivity v silniční nákladní přepravě v Evropě i na 
Blízkém východě. V těchto týdnech běží proces integrace obou společností 
v České republice. V roce 2019 DSV převzala fi rmu Panalpina a v roce 2016 
UTi Worldwide. 

Význam pro zákazníka:

Akvizice přinesla obchodní synergie a v konečném důsledku vyšší 
úroveň poskytovaných služeb a komplexní řešení logistických potřeb 
zákazníků. DSV společně s GIL nyní využívají posílenou pozici na 
trhu k dalšímu růstu prostřednictvím rozšířené nabídky služeb pro 
zákazníky, špičkové IT infrastruktury a úspor z rozsahu. Důraz na 
škálovatelnost představuje jednu z klíčových konkurenčních výhod 
v oblasti přepravy a logistiky s významnými provozními a obchodními 
přínosy na vysoce fragmentovaném trhu.

PRO LEPŠÍ DORUČOVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ ZÁSILEK

Pod zkratkou DSV ETA (Estimated time of arrival – předpokládaný čas pří-
jezdu) se skrývá nová funkcionalita, díky které se zákazníci DSV dozvědí, 
kdy jim zásilka dorazí nebo kdy bude u nich vyzvednuta v rámci dvouhodi-
nového časového okna. V B2C sektoru jde o zcela běžnou praxi, nicméně 
v B2B sektoru se jedná o zbrusu novou záležitost. Když vozidlo sběrného 
systému, které operuje v regionu příjemce zásilky, opustí terminál a nachází 
se od něj ve vzdálenosti 200 m, příjemce zásilky obdrží upozornění e-mai-
lem nebo SMS s přibližným časem doručení v rámci dvouhodinového časo-
vého okna. Pokud dojde k neočekávaným událostem (např. dopravní zácpa, 
nehoda apod.), čas pro doručení nebo vyzvednutí zásilky bude změněn na 
nový. Používají-li zákazníci myDSV.com, u své přepravy uvidí dvouhodinové 
časové okno, kdy jim bude zásilka doručena nebo u nich vyzvednuta.

Význam pro zákazníka:

Zákazníci mohou lépe plánovat procesy a neztrácet drahocenný 
čas zjišťováním, kdy bude zásilka vyzvednuta nebo doručena. DSV 
ETA klientům umožní lépe plánovat aktivity. Zásilku lze jednoduše 
sledovat v naší elektronické kanceláři myDSV.com a v konečném 
důsledku DSV ETA přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů díky 
optimalizované přepravní trase.

Z JIHOKOREJSKÉHO BUSANU PŘÍMÝ LCL SERVIS AŽ DO PRAHY 

Kapacity v námořních přepravách jsou od jara loňského roku limitované, 
DSV přesto nabízí nový přímý námořní LCL servis z jihokorejského Busanu 
až do Prahy. Servis je vhodný pro přepravu širokého spektra zboží. Ideální 
je pro přepravu komponent pro automotive, zboží obsahujícího baterie, 
ale i nebezpečných zásilek. Přepravit lze vše kromě potravinářského sor-
timentu. Linka funguje pravidelně na týdenní bázi s odjezdem v sobotu, 
zásilky jsou přijímány vždy do pátku (týden před odplutím). Doba přepravy 
Busan–Praha trvá 38 dní od výjezdu až na terminál do Prahy, odkud probíhá 
další distribuce po celé ČR, ale i do dalších zemí ve střední Evropě.

Význam pro zákazníka:

Nový námořní LCL servis z jihokorejského Busanu až na terminál 
do Prahy je plně pod taktovkou DSV. Pro zákazníky to znamená, 
že jejich zásilky přepravíme bez zbytečných překládek v přístavech 
anebo cizích skladech. Rizika poškození a zdržení jsou tak sní-
žena na minimum. Protože se jedná o úplně nový servis, lze čerpat 
výhodné zaváděcí ceny.ý

Dění v klubu…

nebo jednatelů fi rem, a to na straně poskytovatelů 
i uživatelů logistických produktů a služeb. Téměř 
každý měsíc klub pořádá diskusní setkání nebo ná-
vštěvy v logistických provozech. Tajemníkem KLM, 
který má na starosti organizaci a komunikaci s čle-
ny, je Jeffrey Osterroth (jeffrey.osterroth@atoz.cz). 

Klub přijímá nové členy, kterými 
se mohou stát buď nejvyšší 

představitelé logistiky, nebo 
SCM dané fi rmy, či jednate-

lé a generální ředitelé 
fi rem.

K
Součástí letošního Eastlogu byl VIP oběd pro členy Klubu logistických manažerů, kterých se nakonec 
setkalo přibližně tři desítky.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Klub logistických manažerů se pravidelně setkává 
také při příležitosti kongresu Eastlog. Ani letošní 
rok nebyl výjimkou. Společný oběd byl napláno-
ván během větší kongresové pauzy přímo v místě 
konání akce, kongresovém centru O2 universum 
v pražských Vysočanech.

V úvodu vystoupil tajemník klubu Jeffrey Osterroth, 
který účastníky přivítal a zhodnotil působení KLM 
během dlouhých měsíců koronavirových uzávěr. 
Na jaře se uskutečnilo hned několik online setká-
ní, na kterých se debatovaly rozmanité problémy 
spojené s logistikou a dodavatelskými řetězci. Jed-
no z velmi úspěšných online střetnutí spojilo kluby 
v Česku a na Slovensku. Bylo symbolické, že na 
slavnostním obědě v O2 universu byly přítomné 
prezidentky české i slovenské organizace. Přibliž-
ně tři desítky členů také pozdravily a krátce zhod-
notily dosavadní působení 
v obou zemích.

S kým debatujete 
o budoucnosti 

logistiky vy?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Poté byl už prostor pro neformální hovory a vychut-
nání zdejších specialit. Logistici opět nepřekvapili 
a po loňském drtivém výběru rump steaku letos 
v pomyslném žebříčku preferencí zvítězil pokrm 
tournedos Rossini z hovězí svíčkové, listový špenát, 
bramborová galetka a omáčka madeira. Vzhledem 
k tomu, že jedním z hlavních témat letošního roční-
ku Eastlogu byla udržitelnost, nemohlo zůstat i bez 
debaty, zda takový výběr z menu je udržitelný… 
Jinak ale hosté probírali především situaci v lo-
gistice a ekonomice jako celku, ve svých 
společnostech a u svých dodavatelů či 
odběratelů.

Klub logistických mana-
žerů je společenská 
a diskusní platforma, 
která sdružuje na 
sedm desítek ře-

ditelů logistiky SETKÁNÍ KLM 
S OBĚMA 

PREZIDENTKAMI
23/09/2021

SLAVNOSTNÍ OBĚD

PROGRAM KLM DO KONCE ROKU
22. ŘÍJNA 2021:
PROHLÍDKA LOGISTICKÝCH A VÝROBNÍCH 
PROVOZŮ SPOLEČNOSTÍ BUDĚJOVICKÝ 
BUDVAR A ROBERT BOSCH V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH.

12. LISTOPADU 2021: 
NÁVŠTĚVA NOVÉHO AUTOMATIZOVANÉHO 
SKLADU SPOLEČNOSTI COCA-COLA HBC 
V PRAZE-KYJÍCH.

7. PROSINCE 2021:
VÝROČNÍ VEČEŘE KLM.
PROGRAM PLATÍ, POKUD TO DOVOLÍ 
EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE.
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FOTO: Pixabay

Nakolik je pro vás 
zabezpečení 

IT systémů ve fi rmě 
prioritou?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„Speci� cké požadavky 
zabezpečení u 3PL“

Ve většině případů se kyberbezpečnostní 
opatření v logistice příliš neliší od jiných 
průmyslových oborů. Specifi cké jsou ale po-
žadavky zabezpečení u 3PL modelu, protože 
dodavatel služby musí zabezpečit zároveň ne-
jen data svá, ale i svých klientů a případně 
i koncových zákazníků (například při outsour-
cingu B2C distribuce). Zvláštnosti logistiky 
jsou spíše u fyzické ochrany zboží, neboť 
je nutné zabezpečit fyzickou bezpečnost 
i mimo vlastní areál.

PETR 
JAHODA

general 
manager, 

Logistic 
Services

Sony DADC 
Czech 

Republic
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dět, co, kdy a komu má dovézt, a už jen nedodání 
zboží ji může vystavit smluvním pokutám. Stejně 
tak po vyřazení skladového systému fi rma nebu-
de vědět, jaké zboží má kde umístěné nebo zda 
se vůbec ve skladu nachází,“ vypočítává Martin 
Šafránek možná ohrožení pro logistiku.

JAK SE BRÁNIT PROVOZNÍMU VÝPADKU 
I CÍLENÝM ÚTOKŮM
Základní zásadou je realizovat vhodné provozní 
zabezpečení, tedy zajistit dostupnost dat a sys-
tému proti provoznímu výpadku. „Zpravidla se 
našich zákazníků ptáme: Jak dlouho si můžete 
dovolit být bez dat systému? Hodinu, den? Hned 
následuje otázka, zda jsou data během tohoto 
výpadku schopni zpětně do systému navést. A na 
závěr nás zajímá, co je bude ten výpadek a zpět-
né navedení dat stát lidsky, obchodně a marke-
tingově,“ vysvětluje Pavel Motan, jednatel společ-
nosti K2 atmitec.

Tím vzniká první kategorie zabezpečení a návrh 
architektury systému. „V této fázi se rozhoduje-
me, zda bude vše na jednom serveru, jestli po-
užijeme virtualizaci, rozložení výkonu, zálohování 
a podobně. Tohle považujeme za nesmírně důle-
žité a základní. Mnohdy totiž fi rmy pořídí systém 
za jednotky milionů korun, ale spekulují s jedním 
fyzickým železem, kde se stejně dělí jeho výkon 
mezi virtualizaci,“ pokračuje Pavel Motan. Do 
této kategorie patří i rychlost a jednoduchost 
obnovy chodu, vyjádřená opět cenou. „Zkrátka 
a dobře – co to stojí, když to nejede,“ dodává.

Druhou kategorií je odolnost a zabezpečení proti 
cíleným útokům a zneužití. „Tady je hranice odol-
nosti vysoce individuální, protože náklady na za-
bezpečení zde nerostou lineárně, ale mnohem 

strměji. Je tak potřeba najít správný balanc mezi 
cenou a potřebnou mírou zabezpečení,“ zdůraz-
ňuje Pavel Motan. Faktem podle něj zůstává, že 
největším ohrožením je vždy fyzický uživatel, kte-
rý musí dostat nějaká práva. A s nimi roste i jeho 
odpovědnost.

Vstupní branou pro útočníky mohou být kupříkla-
du zařízení uživatelů pracujících na home offi ce. 
„Ta jsou totiž pro správce z logiky věci hůře hlída-
né. Dalším trendem jsou takzvané supply chain 
útoky, kdy útočníci ovládnou systémy dodavatele. 
A pokud v nich najdou nějaké propojení k vám 
nebo třeba vaše údaje, snaží se je zneužít ve svůj 
prospěch,“ konstatuje Aleš Hok.

Více pozornosti se v poslední době zaměřuje 
na zabezpečení cloudových služeb a koncových 
zařízení. „Samozřejmě nejdůležitější je i nadále 
ochrana kritických částí podnikové infrastruk-
tury,“ poznamenává Martin Šafránek. Mnoho 
společností podle něj ale posiluje zabezpečení 
i na uživatelské úrovni, například prostřednictvím 
vícefaktorového ověření.

Informační technologie

KKaždopádně bezpečnost informačních systémů ve 
fi rmách není jednorázová záležitost, ale jde o dy-
namický proces. Vybudovat masivní obranné valy 
kolem města nebo postavit hrad na těžko přístup-
né skále dávalo smysl před několika staletími, nyní 
už podobné trvalé řešení není účinné ani možné. 
Obzvlášť v případě pokročilých (a měnících se) ky-
bernetických hrozeb.

RŮZNÉ STUPNĚ OCHRANY
Pro začátek je vhodné identifi kovat veškerá důleži-
tá i méně důležitá aktiva společnosti, Významným 
a cenným aktivem může být mimo jiné know-how 
dané fi rmy, u něhož je podstatné, aby se jej nedo-
zvěděla například konkurence. „Kritické systémy 
a informace je zapotřebí chránit vyšší mírou za-
bezpečení než ty s nižší mírou rizika. Samozřejmě 
je třeba brát v potaz i to, že základní ochranu je 
potřeba zajistit pro všechna zařízení, systémy, data 
a informace. Kompromitace méně chráněných 

Článek připravil David Čapek

Podobně jako se zdokonalují prostřed-
ky kybernetické bezpečnosti, jež mohou 
fi rmy využívat a v řadě případů oprav-
du vy užívají, rozvíjejí se neustále také 
nástroje potenciálních i reálných ky-
berútočníků. Pokračující technologický 
vývoj jim nezřídka nahrává, mohou napří-
klad určitou fi rmu držet „v šachu“ a vy-
máhat značné částky. Jak se lze takovým 
hrozbám co nejúčinněji bránit?

BEZPEČNOST: 
ROSTE POČET 

SUPPLY CHAIN 
ÚTOKŮ

částí infrastruktury může potenciálnímu útočníko-
vi sloužit jako vstupní brána do prostředí pro další, 
třeba již fatálnější útok,“ upozorňuje Martin Šafrá-
nek, chief information security offi cer for CEE ve 
společnosti Ness Czech.

Využít možnosti penetračního testování nebo bez-
pečnostního auditu doporučuje Aleš Hok, obchod-
ní ředitel společnosti Zebra Systems. Tímto způso-
bem se odhalí případné bezpečnostní nedostatky. 
„Mělo by se tak jasně ukázat, jaké nedostatky jsou 
kritické, a tedy i to, co je nutné řešit prioritně,“ do-
plňuje Aleš Hok.

MĚŘTE A VYHODNOCUJTE
I v případě kyberbezpečnosti platí, že kvalitní a dů-
kladná příprava se rozhodně vyplatí. „Je důležité 
nejen opatření zavádět, ale i udržovat a řídit (to 
dělá větší část fi rem). Je ale nutné je navíc neu-
stále systematicky měřit a vyhodnocovat jejich 
účinnost,“ podotýká Petr Jahoda, general manager 
Logistic Services ve společnosti Sony DADC Czech 
Republic. Na to už podle něj velká část logistických 
fi rem zapomíná. Současný svět je přitom tak prová-
zaný, že logistiku může ohrozit i útok cílený jiným 
směrem. Jako příklad uvádí Martin Šafránek pro-
blémy amerického provozovatele ropovodů Coloni-
al Pipeline z dubna letošního roku. Útočníci pomocí 
ransomwaru vy užili slabinu ve vzdáleném připojení 
do společnosti a výsledkem bylo zastavení provozu 
její potrubní sítě přepravující ropu, kdy docházelo 
více než týden v několika amerických státech k vý-
padkům dodávek pohonných hmot. „Pokud tedy 
například v logistické fi rmě útočníci vyřadí z provo-
zu systém na plánování přepravy, fi rma nebude vě-

„Přístup jen k určitým informacím“

Setkáváme se s požadavky, aby informace byly dostupné i pro neuživatele sys-
tému. Například VIP klienti chtějí vidět své skladové zásoby nebo dodavatelem 
doplňované hladiny jejich konsignačních skladů. Pokud se pro ně tvoří adres-
ný přístup, k běžným a základním zásadám patří poskytovat jen textový nebo 
grafi cký výpis, ale bez možnosti rozbalování číselníků a výběru z nich. To sice 
trochu omezuje komfort, ale zásadně tvoří první bariéru, jak se dostat i k jiným 
datům než těm, která jsou pro ně určena.

PAVEL MOTAN, jednatel, K2 atmitec



Gratulujeme vítězům 
Ocenění LOG-IN 2021

Více o ocenění a Česko-slovenském projektu LOG-IN:
www.projektlogin.com

V rámci jednoho z největších středoevropských logistických kongresů EASTLOG se letos konal 
Galavečer logistických inovací, během kterého byla předána Ocenění LOG-IN 2021.

Všechny informace o vítězných projektech včetně rozhovoru 
s Fachmanem roku najdete v prosincové Ročence LOG-IN. Bude 
obsahovat výběr dalších inspirativních inovací a případových 
studií. Objednejte si tištěnou verzi: daniela.krnacova@atoz.cz. 

ROČENKA LOG-IN 2021

GLS Czech Republic
za rozšíření centrálního 
hubu společnosti 

WE|DO
za WE|DO výdejní boxy

Gebrüder Weiss
Go paperless – přechod 
na elektronické POD

Daniel Mareš, WE|DO
Fachman roku 2021
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Novinky

LI-ION PRO HELI 
A NOVÉ MODULY PRO AMR
Novinky pro toto vydání směřují zejména do oblasti manipulace (nové baterie pro vysokozdvižnou techniku 
nebo nástavbové moduly pro autonomní mobilní roboty). Tipy pro tuto rubriku můžete zasílat 
na systemylogistiky@atoz.cz. Další technické inovace pro logistiku najdete na webu www.projektlogin.com.

Novinky zpracovala redakce SL

HORKOVZDUŠNÁ 
TURBÍNA 
S ODVODEM SPALIN

ODVOD SPALIN

ÚČINNOST

E N E R G I E Naftová horkovzdušná turbína Hecht 3040 s odvodem 
spalin komínkem je vhodná pro vytápění částečně otevře-
ných prostor, kde je potřeba dočasně řešit vytápění bez 
složité instalace (stavby, dílny, sklady, haly atd.). Hor-
kovzdušné turbíny bývají běžně konstruovány tak, že 
zplodiny ze spalování jsou vyfukovány společně s hor-
kým vzduchem do vytápěných prostor. Hecht 3040 má 
vnitřní spalování, zplodiny jsou tak odváděny komínkem 
na vrchu turbíny a do vytápěného prostoru je vháněn jen 
čistý a ohřátý vzduch. Teplota vzduchu může dosahovat 
až 300 °C, což při průtoku vzduchu 450 m3 postačí na 
vytápění prostor o rozloze až 150 m2. Turbínu je nutné 
umístit tak, aby spaliny byly odváděny mimo vytápěné 
prostory, například před otevřené dveře apod. 

Více na www.hecht.cz

NÁSTAVBOVÉ MODULY 
PRO AMR

PŘÍMÁ INTEGRACE S MIR

M A N I P U L A C E Společnost ROEQ uvedla dva nové nadstavbové moduly 
a související doplňky pro AMR roboty od Mobile Industrial 
Robots. Nový produkt ROEQ TMS-C1500 umožňuje 
robotům nově přepravovat náklad o hmotnosti až 
1500 kg. Rovněž dokáže vyzvednout a zanechat materiál 
ve vozíku na přesně určeném místě ve volném prostoru 
bez potřeby dokovací stanice. Nástavbový modul TML200 
s rozpětím zdvihu 40 mm je určený ke zvedání nákladu 
na robotu MiR250. Dokáže zvedat a přepravovat bedny, 
ale také palety, regály a vozíky ROEQ. Kromě toho přichází 
TML200 se senzorem přítomnosti nákladu, který zabra-
ňuje nežádoucímu vyzvednutí dalšího materiálu, pokud je 
TML200 již naložen.

Více na www.roeq.dk

HELI MÁ NOVOU 
LI-ION ŘADU

VODOTĚSNOST (PRŮJEZD BRODEM S VÝŠKOU 
VODY 20 CM) 

PROVOZ V MRAZECH AŽ DO –20 °C

M A N I P U L A C E Firma Gekkon International, výhradní distributor pro Čes-
kou republiku značky manipulační techniky Heli, předsta-
vila své inovované vozíky, které jsou vybavené lithium-iont-
ovými akumulátory. Jedná se o sérii označenou jako G2 
Li-Ion. Podle dodavatele vozíky charakterizuje tichý pro-
voz, vysoká účinnost přeměny energie, nulové provozní 
zplodiny a rychlé nabíjení i v krátkých časových úsecích, 
což je vhodné pro vícesměnné provozy. Vysokozdvižné 
vozíky řady G2 vyžadují také méně údržby oproti běžným 
vozíkům s olověnou baterií, což snižuje náklady na pro-
voz. Ostatní parametry jako rychlost zdvihu s břemenem 
(0,48 m/s), bez břemene (0,6 m/s), maximální stoupa-
vost s nákladem (22 %) nebo rychlost pojezdu s nákla-
dem (až 20 km/h) zůstaly zachovány. 

Více na www.heli.cz
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Využití vodíku předvídá Vodíková strategie také ve 
vnitropodnikové dopravě, a to pro pohon vysoko-
zdvižných vozíků, manipulátorů či pracovních strojů. 
Využití vodíkového pohonu u vozíků v intralogistice 
má za sebou již delší historii, avšak počet podniků, 
které by technologii ve větší míře uplatňovaly, není 

vysoký. Výhodou je delší dojezd v porovnání s bate-
riemi a jednoduché a rychlé tankování. Dokument 
dále uvádí: „Vybudování infrastruktury pro plnění vo-
díkem z tlakových nádob je jednodušší než výstavba 
dobíjecích stanic, kde musí být dlouhodobě připoje-
no mnoho elektrických vozíků. Výhodou vodíkového 

Vodík je nosičem energie, 
nikoliv primárním energetickým 
zdrojem, protože ho musíme ve 
všech případech získávat z jiných 
energetických zdrojů postupy 
s různou účinností a s různou 
uhlíkovou stopou. Tu je nutno 
analyzovat v rámci celého 
životního cyklu od primárního 
zdroje energie až ke konečnému 
využití.

pohonu oproti fosilním palivům je, že tyto vozíky mo-
hou jezdit bez problémů i v uzavřených prostorech 
bez vypouštění znečišťujících látek.“ Celkový objem 
takto využitého vodíku není velký, ale při zapojení 
dostatečného množství subjektů už může hrát roli 
a může být zajímavým pilotním projektem.

INZERCE

V silniční dopravě se vodík teprve „rozjíždí“.
FOTO: Gebrüder Weiss

Eko

VV polovině letošních prázdnin schválila česká vlá-
da Vodíkovou strategii České republiky. Dokument, 
který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, 
vznikl v kontextu Vodíkové strategie pro klimatic-
ky neutrální Evropu, jež odráží cíl Zelené dohody 
pro Evropu. Tedy dosažení klimatické neutrality do 
roku 2050.

Podle schválené strategie přinášejí vodíkové tech-
nologie možnost využívat čistou energii, protože 
spalováním vodíku nebo jeho využitím v palivových 
článcích nevznikají žádné jiné skleníkové plyny než 
vodní pára. Ta sice představuje základní příspěvek 
ke skleníkovému efektu, avšak na rozdíl od jiných 
skleníkových plynů vykazuje v atmosféře konstant-
ní průměrný obsah, který nemůže být změněn v dů-
sledku přídavku dodatečné vodní páry. Její reálný 
obsah v atmosféře je totiž funkcí teploty oceánu, 
teploty atmosféry a atmosférického tlaku. Tento 

VODÍK „SE NASTĚHUJE“ 
DO DOPRAVY
Evropa hledá možnosti, jak se zbavit závislosti na fosilních palivech. Jednou z nich je vo-
dík, a to především takový vodík, který vzniká za přispění obnovitelných zdrojů energie. 
Nedávno zveřejněná Vodíková strategie České republiky přibližuje jednotlivé aplikace 
i možnosti výroby a skladování v České republice. Jednou z nejperspektivnějších oblastí 
je doprava.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

NÁHRADA NAFTY V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

Vodíková strategie představuje zajímavé čtení, ale 
v tomto článku se zaměříme zejména na využití 
vodíku v nákladní silniční i železniční dopravě, v in-
tralogistice nebo v letecké a námořní dopravě. Na 
vývoji nákladních vozidel na vodík pracuje mno-
ho evropských i světových automobilek a některá 
vozidla jsou již v provozu. Přednost mají nákladní 
vozy, protože dosažitelného efektu redukce emisí 
lze dosáhnout při relativně nízkém počtu vozidel. 
Ekonomicky perspektivní je zejména náhrada 
nafty vodíkem. „V momentě, kdy cena nízkouhlí-
kového vodíku dosáhne čtyř eur za kilogram, se 
vodík stane konkurenceschopným vůči naftě. Pro 
masivní nasazení vodíku v nákladní dopravě je nut-
né mít vybudovanou celoevropskou síť vodíkových 
plnicích stanic, které jsou schopny natankovat vel-
ká množství vodíku. Omezujícím faktorem rozvoje 
vodíkové dopravy je kromě vysoké pořizovací ceny 
nových vozidel také chybějící trh s ojetými vodíko-
vými nákladními automobily.“

Náhrada nafty vodíkem v nákladní dopravě se 
v současnosti jeví jako jedno z nejvýhodnějších 
řešení. Vzhledem ke zpřísňujícím se emisním li-
mitům bude muset být do budoucna vyměněno 
mnoho nákladních vozidel na fosilní paliva. „Pro 
nákladní dopravu na velké vzdálenosti je v součas-
né době z alternativních pohonů v širším měřítku 
dostupnější technologie LNG s dojezdem více než 
1000 km, což je dostatečné i pro těžkou kamiono-
vou dopravu. Vodíkové pohony mohou plynule tuto 
technologii nahradit. Proto je vhodné připravit pod-
poru zavádění vodíku v nákladní dopravě tak, aby 
se částečně překrývala a navazovala na podporu 
technologie LNG, která podle současné nabídky vý-
robců vozidel bude dominovat asi do roku 2030,“ 
uvádí se ve strategii.

Při předpokládaném vývoji by v roce 2050 mělo 
být na českém trhu registrováno 60 000 náklad-
ních vodíkových automobilů. Pro srovnání, v roce 
2019 bylo v Česku evidováno přibližně 724 000 
nákladních automobilů a tahačů. V roce 2030 
by se po Evropě mělo pohybovat až 280 000 ka-
mionů na LNG, v případě vodíku by to mělo být 
45 000 vozidel (aktualizovaný Národní akční plán 
čisté mobility).

stav, rovnováha mezi množstvím vody v oceánu 
a množstvím vodní páry v atmosféře, souvisí se 
vztahy, které popisuje fyzikální chemie (Clausius-
-Clapeyronova rovnice).

„Zatímco přeměna vodíku na čistou energii je re-
lativně přímočará a bez neřešitelných problémů 
(avšak i tak je problematická), výroba, skladová-
ní a transport vodíku přinášejí celou řadu úskalí. 
Vodík je nosičem energie, nikoliv primárním ener-
getickým zdrojem, protože ho musíme ve všech 
případech získávat z jiných energetických zdrojů 
postupy s různou účinností a s různou uhlíkovou 
stopou. Tu je nutno analyzovat v rámci celého ži-
votního cyklu od primárního zdroje energie až ke 
konečnému využití,“ píše se v dokumentu. Některé 
budoucí technologie ještě čekají na své objevení 
a jiné se musí vyvinout do stavu, kdy je bude mož-
né využívat.

SWOT analýza – vodík v silniční nákladní dopravě

Silné stránky Slabé stránky

•  Bezemisní provoz
• Delší dojezd a kratší doba tankování
•  Těžká nákladní doprava je odpovědná za velké 

množství emisí – vodíková vozidla nabízejí velký 
potenciál pro jejich snížení

•  Ačkoliv fl otila nákladních vozidel je velmi 
rozsáhlá, velkou část výkonů dělá relativně malá 
skupina vozidel, která najezdí velké množství 
kilometrů denně

•  Náhrada nafty vodíkem vychází ekonomicky 
výhodněji než náhrada jiných fosilních paliv

• Kratší doba plnění

•  Chybějící infrastruktura plnicích stanic, nákladní 
automobily vyžadují většinou plnění 700 barů

• Omezená nabídka nákladních automobilů
• Cena vodíku (náklady na dopravu a kompresi)
•  Náročnější sledování technického stavu vozidla 

a jeho palivové soustavy
• Vyšší náklady na servis vozidel

Příležitosti Hrozby

•  Některé fi rmy již nyní upřednostňují, pokud pro 
ně jezdí „zelený“ přepravce

• Možnost expanze i do zahraničí
• Emisní limity pro výrobce nákladních vozidel

• Snížení cen nafty
•  Problémy se zásobováním sítě plnicích stanic při 

omezení výroby vodíku

Zdroj: Vodíková strategie ČR
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Událost

ČČtrnáct řečníků vystoupilo na konferenci Trends in 
Automotive Logistics (TAL), kterou pořádá společ-
nost Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg a Čes-
ko-německou obchodní a průmyslovou komorou 
(Systémy Logistiky byly mediálním partnerem). Na 
pódiu 21. ročníku vystoupili odborníci na automobi-
lovou logistiku včetně Marca Prüglmeiera z i2mar-
ket nebo Michaela Schneidera z idealworks. Celý 
program provázelo téma nastolení správné rovno-
váhy z pohledu digitalizace logistiky.

DIGITAL FIRST
„Vývoj inovací v automotive logistice je překotný. 
Pokud nenaskočíte dnes, už to nemusíte dohnat. 
Udělejte krok k tomu, aby byla logistika digitální co 
nejdříve,“ vyzval v úvodní přednášce Marco Prügl-
meier (rozhovor s ním v SL 186), který v loňském 
roce po dlouholetém působení v BMW Group založil 
konzultační společnost i2market. Na technologie 
budoucnosti se zaměřili Michael Schneider a Dylan 
Sheppard z idealworks, dceřiné společnosti BMW 
Group. Součástí jejich přístupu Digital First je vir-
tuální optimalizace, přitom simulace je hlavním ná-
strojem pro vývoj autonomních mobilních robotů. 
„Simulace umožňuje adaptovat se na požadavky 
zákazníků. Nacházíme se v době, kdy dokážeme 

Neustálé vyvažování, hledání nových cest a hodnocení kladů a záporů jednotlivých řešení digitalizace je podle řečníků letošního ročníku 
konference TAL tím, co zaručí největší šanci na úspěch menšího projektu i transformace celých fi rem.

Článek připravil Stanislav D. Břeň, zpracováno z podkladů TAL 2021

vyvinout produkt pouze na základě simulovaných 
dat,“ zaznělo v konferenčním příspěvku.

Optimální balanci v IT a logistice 
hledají také v International Automo-
tive Components Group. „Standar-
dizované prostředí ERP je výzvou 
i přínosem, je ale třeba citlivě vy-
važovat fl exibilitu a standardizaci,“ 
domnívá se Tolga Özkundakci, který 
prezentoval, jak se společnosti daří implementovat 
standardizovaný ERP systém spolu s logistickým 
a výrobním řešením napříč evropskými fi liálkami. 
Důležitost týmové spolupráce v digitalizačních 
procesech vyzdvihl Tomáš Vondrák, který řídí Con-
tinental Automotive v Brandýse nad Labem: „Srd-
cem konceptu Digital Factory by i nadále měli být 
lidé a jejich cílený rozvoj. Díky digitalizaci se může-
me posunout k velmi výkonné, ale zároveň i skvěle 
fungující kultuře.“

VYVÁŽENÁ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
Zkušenosti s digitalizací a automatizací sdíleli i zá-
stupci společností Robert Bosch, Seat:Code nebo 
Weland Solutions. Debatovalo se o přednostech 
plné i částečné automatizace, nad mírou fl exibility 
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korporátních IT standardů nebo distribucí práce 
mezi robotem a člověkem. V závěru odborného 
programu demonstroval Ivan Marinec z AIM Part-

ners, jak lze díky digitalizaci proce-
su přepravních služeb s nasazením 
matematických algoritmů ušetřit 
náklady na přepravu zboží.

Součástí doprovodného programu 
byla přednáška fotografky Markéty 

Navrátilové o logistice při fotografování cyklistů na 
Tour de France. V průběhu celého dne si návštěvní-
ci v #AimtecLabu mohli vyzkoušet technologie, jako 
jsou Location Based Services, Real-Time Reporting 
nebo Digital Twin.

„UDĚLEJTE KROK K TOMU, 
ABY BYLA LOGISTIKA 

DIGITÁLNÍ CO NEJDŘÍVE.“

HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY 
PŘI DIGITALIZACI LOGISTIKY

FOTO: TAL 2021
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VODÍK NA KOLEJÍCH
Značné přínosy vodíku vidí mnozí při využití v že-
lezniční dopravě. S rozvojem vodíkové železniční 
dopravy počítají i strategické dokumenty v ně-
kterých zemích, zejména v Německu. Zatím však 
neexistuje dostatečná zkušenost s takovým provo-
zem, v ČR vůbec žádná. Mnozí dopravci ve světě 
budou kolem roku 2025 ustupovat od poptávání 
železničních vozidel s dieselovým pohonem (pokud 
počítáme s provozem vozidla max. 30 let). Nyní se 
v podstatě rozvíjejí dva typy pohonu – bateriový 
a vodíkový. Obě technologie jsou považované za 
nízkoemisní a liší se pouze rozdílným typem na-
bíjení/plnění, výkonem nebo požadovanou dojez-
dovou vzdáleností a rozdílnými bezpečnostními 
předpisy. Vodíková železniční vozidla se nyní zdají 
jednou z mála možností pro dekarbonizaci provo-
zu na tratích, kde se nevyplatí elektrizace. Česko 
má sice velmi hustou železniční síť, ovšem pouze 
menší část je elektrizovaná.

Železniční vozidla na vodík by tak bylo vhodné na-
sazovat především na neelektrizovaných tratích, 
kde by zavádění elektřiny nebylo ekonomické. 
„Jednou z perspektivních oblastí z hlediska nasa-
zení vodíkových vozidel je severní část ČR, např. 
Liberecko, které není v současnosti napojeno na 
elektrizovanou železniční síť. Významným hráčem 
na trhu je zde francouzský výrobce prostředků hro-
madné dopravy Alstom, který po zhruba dvouletých 
provozních zkušenostech na tratích Dolního Saska 
plánuje v Německu pravidelný provoz vodíkových 
souprav v celkovém objemu 81 milionů eur, které 
by měly začít jezdit v prosinci 2021. Také ve Francii 
již existují první objednávky na větší množství sou-
prav,“ píše se v dokumentu. Zajímavou možností je 
využití posunovacích lokomotiv na vodík.

Z dalších typů doprav lze zmínit leteckou. Na vý-
voj dopravních letadel na vodík sází např. Airbus. 
U letadel se počítá s technologií přímého spalování 
vodíku v proudovém nebo turbovrtulovém motoru, 
který se konstrukčně podobá tomu současnému. 
První komerční letadlo s čistě vodíkovým pohonem 
je v provozu od loňského roku. V oblasti lodní říč-
ní dopravy lze nasadit palivové články, kdy vodík 
může vznikat díky fotovoltaickým panelům, popř. 
za využití větrné energie přímo na palubě lodí. 
S tímto typem pohonu jsou však zatím minimální 

zkušenosti. V námořní dopravě se už vodík použí-
vá a první lodě poháněné palivovými články jsou 
v provozu.

VEŘEJNÁ PODPORA PRO BUDOUCÍ 
EKONOMICKOU UDRŽITELNOST
Ideální by bylo mít pro uvedené i další 
vodíkové aplikace takzvaný zelený 
vodík, který bude vyroben díky 
obnovitelným zdrojům. Tuto 
představu však Vodíková 
strategie ČR mírní: „Mnoho 
futuristických vizí kolem 
vodíkových technologií je 
hnáno představou, že na 
začátku jsou obnovitelné 
zdroje sluneční a větrné 
energie, které jsou zdánlivě 
zadarmo, a na konci je ener-
gie uskladněná ve vodíku, 
s možností ji využívat kdykoliv 
a kdekoliv. Je nutné si ale uvědo-
mit, že cena, kterou platíme za tuto 
energii vázanou ve vodíku, je dána hlavně 
odpisy zařízení, která jsou v současnosti velmi dra-
há.“ Jejich zlevnění musí v prvních fázích předchá-
zet podpora integrovaných projektů, v nichž jsou 
výroba a spotřeba vodíku velmi úzce provázány. 
Pouze tak lze dosáhnout maximální utilizace vý-
robních, skladovacích, distribučních a spotřebních 
zařízení a tím snížení ceny vodíku pro koncového 
spotřebitele.

Teprve v dalších stadiích vývoje, kdy dojde k pře-
visu spotřeby nad výrobou, bude třeba zajistit 
ekonomicky efektivní import nízkouhlíkového vo-

díku ze zemí s příhodnými výrobními podmínka-
mi. V současnosti také platí, že náklady na výrobu 
a spotřebu nízkouhlíkového vodíku nelze srovná-
vat s fosilními palivy. Ta jsou nyní levnější, protože 
v nich je ve velmi omezené míře zahrnuta cena 
emisí skleníkových plynů. Je třeba se dostat do 
fáze, aby díky úsporám z rozsahu byl nízkouhlíkový 
vodík cenově srovnatelný s momentálně využíva-

nými fosilními palivy. Aby vodíkový ekosys-
tém mohl udržitelně fungovat, je třeba 

srovnat výrobní cenu nízkouhlíko-
vého vodíku pro konečného spo-

třebitele se součtem ceny fo-
silních paliv a CO2 povolenky. 
Pro úspěch vodíkové tech-
nologie tedy bude důležitá 
státní podpora v počátcích, 
ale fi nálně rozhodnou eko-
nomické parametry.

Scénář spotřeby 
„českého“ vodíku

Na základě odhadů bychom měli v roce 2050 
dosáhnout spotřeby 1 728 000 tun nízkouhlí-
kového vodíku ročně. K výrobě tohoto množství 
vodíku pomocí elektrolýzy bychom potřebova-
li 95 TWh elektrické energie. Pokud by toto 
množství mělo být vyrobeno elektrolýzou, byl 
by potřeba přibližně 3‚2násobek roční výroby 
jaderných elektráren Temelín a Dukovany do-
hromady (30‚2 TWh/rok v roce 2020). Další 
možností je dovézt toto množství vodíku po-
mocí plynárenské soustavy ze zahraničí. Po-
dle této prognózy bude v roce 2050 doprava, 
a hlavně nákladní doprava, největším uživate-
lem nízkouhlíkového vodíku.

Zdroj: MPO

>750

Do roku 2025 je pro Evropu ozná-
meno nebo naplánováno více než 750 
vodíkových plnicích stanic. V Česku by 
ve stejném roce mělo být přibližně de-

set stanic.
Zdroj: Hydrogen Roadmap Europe; 
Národní akční plán čisté mobility 

(aktualizovaný)

 FOTO: Linde Material Handling
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šek (Albert Česká republika), Jan Turek (Coca-Co-
la HBC), Frederic Rotrou (CHEP) a Pavel Sovička 
(Panattoni). Partnerem panelové diskuse se stala 
Česko-slovenská iniciativa ECR.

Dlouhá obědová pauza byla určena nejen pro 
občerstvení, ale také networking. Neformální 
i formální, kdy se konalo několik desítek schů-
zek v rámci sekce BizLog. Jedná se o série krát-
kých, maximálně desetiminutových setkání, kdy 

si účastníci mohou rychle vyměnit své kontakty 
a informace. Pro mnohé partnery tak jde o první 
krok pro možná budoucí hlubší jednání a násled-
nou spolupráci.

WORKSHOPY 
PRO KONKRÉTNÍ VÝZVY

Odpolední program Eastlogu se 
rozdělil do tří tematických sekcí, 
stále v duchu dílčích výzev pro ten-
to ročník kongresu. V rámci Digilo-
gu, nad kterým převzal záštitu Svaz 
průmyslu a dopravy ČR, se diskutovalo 
o dopadech pandemie v kontextu rychlejší 
implementace automatických a robotizovaných 
logistických procesů. Během workshopu vystou-
pilo hned několik inspirativních osobností – Jiří 
Holoubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Mirko 
Kuda (Hortim SK), Peter Bílik (Anasoft), Petr Čer-
mák (Blockchain Connect | Czech Alliance), Aleš 
Malucha (Rohlik.cz) nebo Lubomír Veselý (Grit). 
V rámci panelové diskuse nazvané Nezastavitel-
ný vzestup automatizace, digitalizace a roboti-
ky své názory prezentovali Pavel Osička (Linde 

Manipulační 
technika očima
Vladislava 
Záveského

Retraky jsou neoddělitelnou součástí 
skladů. Pro které manipulace jsou vhodné? 
Kde přinášejí největší efektivitu?

Zakládání do velkých výšek v úzkých uličkách vyža-
duje použití vozíků specializované konstrukce s výbor-
nou manévrovatelností a efektivní schopností ukládat 
palety do vysokých regálových úrovní. Zároveň je i dů-
ležitým kritériem co nejmenší šířka pracovní uličky mezi 
regály pro manipulaci takovýmto specializovaným 
strojem. Právě pro tyto náročné aplikace jsou určeny 
vozíky s výsuvným sloupem tzv. retraky. Zákazníci mají 
možnost výběru z celé plejády modelů retraků. Značka 
Linde  dodává různé šířky a délky jejich podvozků v zá-
vislosti na rozměru palety, mnoho variant sloupů se 
zdvihem až 13,5  metru, drive-in úpravu pro obsluhu 
vjezdných regálů, mrazírenskou verzi pro sklady s říze-
nou teplotou, variantu G pro kombinovanou manipulaci 
uvnitř a venku a nově i provedení pro práci v potenci-
álně nebezpečném EX prostředí.

DALŠÍ DOTAZ NA VLADISLAVA ZÁVESKÉHO:

Dodavatelé manipulační techniky retraky 
neustále inovují, tato manipulační technika je 
vybavena např. řadou bezpečnostních asis-
tenčních systémů. Které inovace retraků po-
važujete za nejstěžejnější?  

ODPOVĚDI NA TUTO I DALŠÍ OTÁZKY 
NAJDETE ZDE:

WWW.SLBOOK.CZ/
LOGISTIKAPODLUPOU

MANIPULAČNÍ 

TECHNIKA

POD LUPOU

LOGISTIKAPODLUPOU
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Material Handling), Laurent Jechoux (Contera), 
Vojtěch Fukal (Nexen Tire Europe) a Branislav 
Puliš (Photoneo).

Pandemie přinesla výzvy pro maloobchod a sek-
tor FMCG a vyvolala značný zájem spotřebite-
lů o elektronické nakupování. Nejen o tom se 
debatovalo na workshopu Retailog, kterému 
poskytl patronát Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR. Vyslechnout jsme si mohli názory To-
máše Prouzy (Svaz obchodu a cestovního ruchu 
ČR), Pavla Blažka (CTP), Aleše Maluchy (Rohlik.
cz), Jana Krupky (Bosch Termotechnika), Jana 
Poltera (Dachser Czech Republic), Anny Clark 
a Mariána Niče (oba EIT Urban Mobility). Závěr 
workshopu patřil panelové diskusi nazvané Měs-
to jako logistická výzva, která se věnovala city 
logistice. Vystoupili v ní Jaroslav Beneš (Plzeňský 
Prazdroj), Jakub Kodr (CTP), Pavel Včela (GLS CZ) 
a Oldřich Petránek (InLogistics).

Třetí workshop se vztáhl k výzvám, které souvisejí 
s českým i evropským autoprůmyslem. Dvouhodi-
nový blok zaštítilo Sdružení automobilového prů-
myslu, jehož zástupce Tomáš Jungwirth zahájil 
program „úvodem do současného dění“. Násle-
dovala prezentace Iliyana Ivanova (Škoda Auto), 
který nastínil to, jaký dopad bude mít elektromo-
bilita na dodavatelské řetězce. O zdokonaleném 
milk runu a současně první instalaci systému 
AutoStore v Česku přišli referovat Stefan Walter 
Scharr, Josef Brázda (oba Continental Automo-
tive) a Jindřich Kadeřávek (Element Logic Czech 
Republic). Následující příspěvek patřil Robertu 
Sgariboldimu (108 Agency) a jeho pohledu na 
to, jak se automobilový průmysl vyrovnává s na-

bídkou skladů v době postcovidové. Workshop 
zakončila panelová diskuse nazvaná 

Automotive na mnoha křižovatkách 
najednou. O elektromobilitě, naru-

šených dodavatelských řetězcích, 
robotizaci, nedostatku kompo-
nent, odbytu a sdílení vozů v bu-
doucnosti debatovali Zdeněk Petzl 
(Sdružení automobilového průmy-
slu), Petr Novák (JTekt European 

Operations), Iliyan Ivanov (Škoda 
Auto) a Petr Kuchyňa (Kiekert-Cs).

PANDEMIE ZAMÍCHALA 
A ZNOVU ROZDALA KARTY
Následně se program pro všechny účastníky vrá-
til do velkého sálu. Nejdříve Katarína Dobišová 
(Nestlé) a David Piškanin (Hopi Holding) prezen-
tovali významný projekt loňského roku, kdy Nest-
lé stěhovalo čtyři sklady ze dvou zemí do jednoho 
distribučního centra v Prostějově.

ROBERT SGARIBOLDI
HEAD OF INDUSTRIAL AGENCY, CFO
108 AGENCY

Eastlog 2021 byla hodně vydařená akce. 
Už mám uložen termín pro Eastlog 2022 
a těším se.

PETR KUCHYŇA
GENERAL MANAGER
KIEKERT-CS

Eastlog měl jako vždy vynikající organizaci, 
vynikající oběd Klubu logistických manažerů 
a dobrý výběr řečníků. Jsem rád, že jsem se 
zúčastnil.

435

logistických odborníků 
navštívilo letošní 

Eastlog.

FOTO: Martin Mašín
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EASTLOG 2021: 
RESTART LOGISTICKÝCH AKCÍ 
VYŠEL NA JEDNIČKU

Eastlog 2021 restartoval širokou diskusi o součas-
nosti a budoucnosti logistiky a dodavatelských ře-
tězců. Ve dnech 23. a 24. září se tak do pražského 
O2 universa vrátil jeden z největších středoevrop-
ských logistických kongresů. Přivítal 435 účastníků, 
kteří se po roce pandemických restrikcí chtěli opět 
setkat s lidmi z celého logistického trhu. A také si 
přišli vyslechnout přednášky a diskuse spojené s vý-
zvami, které si letos pořadatelé kongresu položili.

Proč výzvy? Motto letošního kongresu znělo Nový 
den, nové výzvy. A pořadatelé jej dále rozvedli touto 
úvahou: „V roce 2020 se svět probudil do nového, 
nepříliš šťastného dne. Zdálo se, že to ani není den, 
ale pokračování dlouhé noci. Pandemie změnila 
každou oblast života. Některá odvětví se hluboce 
propadla, jiným se naopak dařilo, ale všichni čeli-
li zcela novým výzvám. Nyní, když tato těžká noc 
pomalu končí, se díváme, co přinese nový den pro 
skladování, dopravu, IT, HR nebo investice a jak 
vystoupíme z pandemického paradigmatu.“ Jeffrey 
Osterroth, generální ředitel pořádající společnosti 
Atoz Group, říká: „Vytkli jsme si pět výzev, které 
opsaly program letošního Eastlogu – Učinit logisti-
ku udržitelnější; Ustát bouři v ekonomice; Digitalizo-
vat a robotizovat; Přijmout nové trendy v průmyslu; 
Zvládnout boom e-commerce.“

Udržitelnosti se věnoval dopolední program. Po 
úvodu, ve kterém vystoupili zástupci zlatých part-
nerů kongresu (společnosti Panattoni a Hopi hol-
ding), následovala první letošní inovace. Namísto 
vystoupení jednoho inspirativního řečníka zvolili 
organizátoři zúžený diskusní formát dvou osob-
ností zdánlivě ze dvou protipólů – Petra Jonáka 
(Svaz průmyslu a dopravy) a Vojtěcha Koteckého 

Sovička (Panattoni) na konkrétním projektu prezen-
tovali, jak lze snižovat uhlíkovou stopu při přípra-
vě nových skladových prostor. Dopolední program 
završila jedna ze dvou hlavních panelových diskusí 
letošního kongresu. Debatu s poněkud poetičtějším 
názvem Tisíc a jedna podoba udržitelnosti odstarto-
vala již diskuse některých jejích účastníků ve foyer. 
A to právě o mnoha rozměrech udržitelnosti. Přímo 
na pódiu se potom debatovalo o udržitelném skla-
dování, efektivním využití dopravních prostředků, 
optimalizaci rozvozových tras, alternativních poho-
nech, udržitelnosti v obalech či emisních kompen-
zacích. Účastníky diskuse byli Marianne Richeux 
(Brambles), Kateřina Hájková (Gefco), Roman Barti-

Vysoká účast (435 návštěvníků) na záři-
jovém kongresu Eastlog svědčí o tom, že 
logističtí profesionálové neztratili zájem 
o výměnu myšlenek, názorů a informací. 
První kongresový den nabitý odborným 
programem završilo večerní předání Oce-
nění Log-In 2021 a networkingový Logis-
tický Business Mixer. Další den účastníci 
zavítali do nových skladů společností Lidl 
Česká republika a Coca-Cola HBC.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

(Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy). Zdánlivě proto, že se ukázalo, že pohledy 
„průmyslníka“ a ekologa nejsou v konfl iktu, ale mo-
hou být komplementární, kompromisní či dokonce 
konsenzuální. Odpovědi obou řečníků na 14 při-
pravených otázek byly pro účastníky velmi dobrým 
vkladem pro tříbení vlastních myšlenek a východis-
kem pro další části programu.

LCA PRO LOGISTIKU
Další silnou osobností kongresového dne byl prof. 
Vladimír Kočí (VŠCHT), který se zaměřil na hodno-
cení životního cyklu výrobků a služeb. Připomněl, že 
studie LCA mohou popsat energetické či materiálo-
vé vstupy v rámci celého řetězce a přinést klíčové 
poznatky pro snižování náročnosti nebo hledání 
neefektivity. Přednášející také upozornil, že v mno-
ha případech není logistika ani obalový průmysl 
tím hlavním, co by prohlubovalo uhlíkovou stopu 
výrobků. Nejvýraznější uhlíkovou stopu produkují 
zpravidla výrobky samotné.

V dopoledním bloku zazněla také případová studie 
nazvaná Udržitelná fi rma vyžaduje především udrži-
telné skladování. Jan Turek (Coca-Cola HBC) a Pavel 

JIŘÍ KRISTEK
PARTNER,
CUSHMAN & WAKEFIELD

Děkuji za skvělou organizaci kongresu a také 
za navození přátelské atmosféry, kterou letošní 
ročník Eastlogu překypoval.

MAREK PRACH
SUPPLY CHAIN ŘEDITEL PRO ČR A SR
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

Děkuji za pozvání a gratuluji k další úspěšné 
zorganizované akci ve složitých podmínkách. 
Letos jsem stihl pouze večerní mixer a exkurzi 
v automatickém skladu Coca-Cola HBC a obojí 
bylo vynikající.
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Nové karty, nová hra. Tak zněl název vystoupení Mi-
roslava Singera (exguvernér ČNB, nyní hlavní eko-
nom Generali CEE Holding). Proč karty? Podobně 
jako v případě jiných krizí i pandemie zamíchala 
poměry a děním na trzích. S jinými kartami hrají 
výrobní podniky, stát, jiné „trumfy“ mají digitální fi r-
my. Zatím se zdá, že česká i evropská ekonomika 
se s dopady pandemie vyrovnává relativně dobře. 
Ukazuje se, že pandemie je (byla) exogenním vlivem 
a po jejím plném odeznění nemusí zůstat „spálená 
země“, jak někteří před půldruhým rokem předvída-
li. Ostatně největším problémem současnosti není 
pro mnoho fi rem poptávka, jak to v případě mnoha 
ekonomických „lapálií“ bývá, ale nedostatek kom-
ponent pro výrobu nebo zboží pro prodej.

Na vystoupení Miroslava Singera přirozeně naváza-
la debata nazvaná „Hledání dalšího ekonomické-
ho normálu“ včetně hledání logistického normálu. 
Logistika byla dlouho považovaná za sféru, kde se 
pouze „škrtily“ náklady. Pandemie však zvýraznila 
význam logistiky pro všechny oblasti ekonomiky, 
které jsou spojené s materiálovými toky. Logistika 
získala na významu, což lze v extrémním případu 
ilustrovat na aktuálních hospodářských výsledcích 
globálních rejdařských společností. O tom, jak 
bude vypadat ekonomika a logistika po pandemii, 
diskutovali Simona Kijonková (Packeta Group), Jiří 
Kristek (Cushman & Wakefi eld), František Mikeš 
(Toyota Material Handling CZ), Martin Baláž (Pro-
logis), Josef Melzer (Česmad Bohemia) a již zmiňo-
vaný Miroslav Singer. Diskusi moderovala Daniela 
Písařovicová (DVTV).

OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ 
LOGISTICKÉ INOVÁTORY
Po velké ekonomické diskusi, kterou lze považovat 
za zlatý hřeb odborného programu kongresu, navá-
zal Galavečer logistických inovací, jenž byl spojen 
s předáním Ocenění Log-In pro nejlepší inovace 
a inovátory českého logistického trhu za uplynulý 

rok. Logistické inovace byly rozděleny do tří katego-
rií a každá měla svého garanta – Technická a tech-
nologická inovace roku (prof. Vladimír Mařík, ČVUT), 
Projektová inovace roku (Oldřich Petránek, InLogis-
tics) a Inovace v logistických realitách (Jakub Holec, 
108 Agency). Vyhlášen byl také Fachman roku, a to 
díky výběru Klubu logistických manažerů s prezi-
dentkou Miroslavou Jechoux. Výsledky prvních tří 
kategorií určila logistická veřejnost při hlasování 
na www.projektlogin.com. Vítězi letošního  ročníku 

 Ocenění Log-In se staly společnosti Gebrüder 
Weiss, GLS a WeDo. Titul Fachman roku si odnesl 
Daniel Mareš. Večer moderovala a vítěze vyhlašo-
vala Daniela Písařovicová.

Po nabitém odborném programu přišla příležitost 
pro „vydechnutí“. V rámci Eastlogu jej už tradičně 
umožňuje Logistický Business Mixer, večer plný 
networkingu, zábavy a netradičních her. Kromě 
kapely Jazz In Deck, která večer zpříjemnila jazzo-
vými a swingovými melodiemi, čekaly na účastníky 
čtyři večerní výzvy, kterými bylo možné prověřit sílu 
myšlenek (MindBall), odvahu (Hmyzí ochutnávka), 
fyzickou sílu (Zatloukání hřebíku) a trpělivost (Uni-
kátní puzzle).

INSPIRATIVNÍ LOGISTIKA 
LIDLU A COCA-COLY
Druhý den patřil návštěvám logistických areálů 
v rámci konceptu Seelog. Letos měli účastníci příle-

žitost navštívit zbrusu nové sklady společností Lidl 
Česká republika v Buštěhradu a Coca-Cola HBC 
v pražských Kyjích. V někdejším brownfi eldu Poldi 
Kladno vyrostlo v posledních dvou letech logistic-
ké centrum úctyhodných parametrů – má kapacitu 
47 000 palet a může obsluhovat až 90 maloob-
chodních prodejen Lidl. Sklad se nachází na téměř 
60 000 metrech čtverečních, nosnou konstrukci 
tvoří 600 betonových sloupů a operuje se zde ve 
všech teplotních režimech. Zájem o návštěvu logis-
tického centra byl tak velký (a kapacita neúprosně 
omezena na 50 účastníků), že pořadatelé museli 
losovat, kdo se prohlídky zúčastní.

Neméně zajímavý byl „výlet“ do Kyjí. Nový plně 
automatizovaný sklad společnosti Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko představuje jednu ze součas-
ných zásadních investic nápojářského giganta do 
výrobní a logistické infrastruktury v České repub-
lice. Sklad charakterizuje vysoká míra automatiza-
ce, kapacita přes 20 000 palet i vysoká rychlost 
robotického zaskladnění a vyskladnění v režimu 
just-in-time. Systém je schopen připravit palety na 
expedici po nahlášení řidiče na vrátnici ještě před 
tím, než zacouvá k nakládací rampě.

LOGISTIKA ŽIJE
Pokud bychom měli hodnotit letošní Eastlog, pak 
lze jednoznačně vyzdvihnout i jen fakt, že se takto 
obsáhlý kongres uskutečnil. Pandemická situace 
přináší pro pořadatele mnoho nejistot, jež – a lze to 
vidět na celém trhu – od osobního setkávání přímo 
odrazují. Přitom osobní sdílení zkušeností a názo-
rů představuje jednu z mála, ne-li jedinou opravdu 
účinnou možnost posouvat obor dále. Počet účast-
níků (435, oproti loňským „pandemickým“ 318) 
svědčí o tom, že logistické kongresy představují 
příležitost efektivně sdílet nejlepší praxi a že logis-
tičtí odborníci tento způsob prezentace jen vítají. 
A mnozí si tak mohou poznamenat do kalendáře 
datum a místo Eastlogu 2022. Uskuteční se 12.–
13. května opět v O2 universu.

Přejete si vědět víc?
Stáhněte si speciální přílohu, 
která se na 16 stranách detailně 
věnuje dění na letošním kongresu.
www.eastlog.cz/report2021

NOVÝ DEN, NOVÉ VÝZVYLETOŠNÍ TÉMA:
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FRANTIŠEK MIKEŠ
OBCHODNÍ ŘEDITEL
TOYOTA MATERIAL HANDLING

Myslím, že letošní kongres se skvěle vydařil. 
Děkujeme za prostor pro diskusi a budeme 
se těšit na další logistické setkání.

MARTIN BALÁŽ
COUNTRY MANAGER CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
PROLOGIS

Musím říci, že tento ročník Eastlogu mě 
velmi příjemně překvapil. Potkal jsem 
mnoho zajímavých lidí. Také bych poděkoval 
moderátorce naší diskuse, jak dobře ji zvládla, 
a věřím, že informace, které jsme všichni 
prezentovali, měly pro diváky přidanou hodnotu.

PETR SODOMKA
HEAD OF SCM
VITESCO TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC

Rád bych poděkoval za výbornou organizaci 
Eastlogu. Oba dny byly perfektně připravené se 
spoustou užitečných a inspirativních podnětů.
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Daria Harrison v datech

1997  Absolvovala Agronomickou fakultu 
Mendelovy univerzity v Brně, obor 
technologie potravin.

1999  Odstartovala její korporátní kariéra, když 
ve společnosti Flextronics International 
zastávala funkci supervisora zákaznického 
servisu. Následně zde získala i první 
zkušenosti s logistikou.

2002  Absolvovala Flextronics Academy, 
dvouletý interní manažerský program 
v Rakousku. Ve stejném roce získala i první 
zahraniční zkušenosti z Maďarska.

2009  Zahájila svou kariéru na pozici manažerky 
supply chain pro ČR a SR ve společnosti 
Philip Morris.

2010  Úspěšně ukončila dvouleté studium 
Logistics Academy IPA Slovakia.

2016  Ve společnosti RWS Moravia měla na 
starosti zajištění logistiky lidských 
zdrojů pro lokalizaci globálních značek 
před uvedením na světové trhy. Získala 
i zkušenosti z asijského trhu.

2020 Nastoupila do společnosti Eaton 
Elektrotechnika. 

Daria Harrison
FOTO: archiv Darii Harrison
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INZERCE

„SHARING IS CARING“
Spolupráce, vůle sdílet informace, společný tah 
na branku a v neposlední řadě také uvědomění 
si, že svět se netočí jen kolem nás. To jsou hlavní 
principy, na které Daria Harisson klade důraz při 
vedení týmu. Ve své práci se řídí heslem „Sha-
ring is caring“. Lidé podle ní často podceňují 
důležitost informací a záměrně či nevědomky je 
nesdílejí. Informace jsou přitom nezbytné nejen 
pro správné plánování, hledání alternativních 
logistických řešení, ale i pro co nejpřesnější vyčís-
lení nákladů a odhadů výše ztrát nebo nezbyt-

ných investic. „V logistice musíte nejen připravit 
vlastní kapacity, dodavatele i všechny související 
služby, ale také adaptovat týmy na náhlé změny 
a výkyvy. Sklad a distribuce jsou posledními 
dveřmi před těmi zákaznickými – a velmi dobře 
poznáme rozdíl mezi fi rmami, kde jsou informace 
řízeny systémově a efektivně, a těmi, které reagují 
nepřipraveně a se zpožděním. Rozdíly jsou patrné 
hlavně tam, kde společnosti investují do spokoje-
nosti zaměstnanců, systémů ERP, komunikačních 
nástrojů, ale také do vzdělávání. Díky tomu pak 
zaměstnanci dokážou s informacemi lépe praco-
vat a adaptovat se na nový způsob práce. Peníze 

investované do lidských zdrojů se vám rychle 
vrátí,“ tvrdí Daria Harrison.

Pracovní dny vedoucí distribučních center bývají 
dlouhé a plné konferenčních hovorů. Nejvíce pra-
covního času tráví komunikací se zaměstnanci, 
dodavateli a zákazníky, hledáním informací a jejich 
sdílením. Dokáže si ale najít chvíli i na své nejbližší 
kolegy, aby si s nimi mohla popovídat nejen o pra-
covních tématech, ale i o dalších důležitých věcech 
v jejich životě. Takový čas považuje za dobře inves-
tovaný, protože se jí díky tomu daří budovat osobní 
vztahy. „Člověk, kterého znáte a s nímž máte 

Žena v logisticeŽena v logistice

K

Daria Harrison působí na pozici vedoucí 
distribučních center ve společnosti Eaton 
Elektrotechnika v  České republice a  ve 
Velké Británii. Pro nadnárodní společnost 
Eaton Corporation, která se specializuje 
na výrobu zařízení pro domovní a  prů-
myslové elektroinstalace a distribuci elek-
trické energie, pracuje dva roky. V oblasti 
logistiky a supply chain se ale pohybuje 
téměř 25 let.

Článek připravila Martina Vampulová

K logistice mě přivedla úplná náhoda. Má první 
práce byla v oblasti nákupu pro malou českou 
společnost, kde mi pestrost, dynamika a potřeba 
rychle se učit novým věcem doslova učarovaly. 
Chtěla jsem tento obor poznat detailněji a začala 
jsem se zaučovat praxí od kolegů, což mi vyhovo-
valo daleko více než studium skript ve škole. Už 
během studia jsem dávala přednost praktické 
výuce a získávání informací v terénu, vzpomíná na 
své pracovní začátky v logistice Daria Harrison.

V současné době zodpovídá za distribuci produktů 
Eaton ve střední a severní Evropě a na Blízkém 
východě. Vede týmy, které se starají o provoz tří 
skladů, kompletaci zakázkové výroby a přidružených 
logistických služeb. Během posledních dvou let, kdy 
bylo v důsledku koronavirové pandemie potřeba 
rychle stavět nové nemocnice, datová centra i kom-
plexní energetickou infrastrukturu, jí práce začala 
dávat daleko větší smysl. Je ráda, že takto mohla 
svým malým dílem pomoci zlepšit život a zdraví 
ostatních. „Teprve až si každý z nás začne uvědo-
movat zájmy a potřeby druhých, získá nadhled nad 
vlastním malým světem a na věci začne pohlížet 
z jiné perspektivy,“ připomíná Daria Harrison.

Ve třech skladech společnosti Eaton v Česku a Bri-
tánii pracuje asi 200 lidí. To je ale pouze číslo bez 
větší vypovídající hodnoty. Práce v logistice není 
podle Darii Harrison o tom, jak velký tým pracov-
níků manažer vede, ale o tom, jak zdatně dokáže 
spolupracovat s ostatními kolegy ve fi rmě i mimo 
ni. „Hlavní rolí dnešních manažerů je propojovat 
a ovlivňovat výkony prostřednictvím vztahů s ostat-
ními spolupracovníky v rámci fi rmy i s externími 
zákazníky a dodavateli. Bez spolupráce, a hlavně 
podpory mých kolegů se samozřejmě neobejdu ani 
já,“ říká Daria Harrison.

Daria Harrison
FOTO: archiv Darii Harrison

Daria Harrison:
PRO PRÁCI NENÍ ZÁSADNÍ VELIKOST TÝMU, 
ALE SCHOPNOST SPOLUPRÁCE

Paletová přeprava  /  Celovozová přeprava  /  Obaly  / Skladová logistika 
Letecká a námořní přeprava

www.geis.cz
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ZZástupcem i jistým převodníkem hlasu veřejnosti 
na lokální úrovni jsou místní samosprávy. Je zřej-
mé, že funkční spolupráce mezi developery či in-
vestory na jedné straně a samosprávou na straně 
druhé je klíčovým předpokladem úspěšného pro-
jektu. A potažmo spokojenosti všech zúčastněných 
subjektů, včetně již zmíněné veřejnosti.

POCHOPENÍ I RESPEKT
Zainteresované strany se musí snažit především 
si navzájem porozumět a vnímat, co ten druhý po-
třebuje. „Bez vzájemného pochopení a respektu 

LOGISTICKÁ CENTRA A POSÍLENÍ 
BENEFITŮ PRO OBCE I OBČANY

Článek připravil David Čapek

Budování nových logistických center a obecněji výstavba průmyslových budov či areálů není v Česku vnímána 
veřejností vždy pozitivně. Mnoho lidí nechce mít „za domem“ skladovou halu přinášející mj. zvýšenou dopravní 
zátěž nákladních vozidel. Přitom ale v poslední době výrazně rostou nároky spotřebitelů na rychlé doručení 
zboží, třeba v případě nákupů v e-shopech, k čemuž je dostatečně hustá síť distribučních center nezbytností.
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jsou spolupráce, a především průběh a výsledek 
rozvoje jakéhokoliv území, velmi obtížné,“ pozna-
menává Jaroslav Kaizr, partner ve společnosti 
Demaco.

Důležité je, aby jednotliví účastníci byli schopni 
a ochotni komunikovat a navzájem vyslechnout 
veškeré argumenty. „Rovnováha mezi klady a zá-
pory vybudování logistického centra v dané obci se 
nalezne snáze, když strany zaujmou vstřícný postoj 
k požadavkům a obavám všech zúčastněných sub-
jektů,“ vysvětluje Miroslav Kotek, ředitel průmys-
lového oddělení ve společnosti Colliers. Obvykle 
je na developerovi, aby dokázal přesvědčit místní 

samosprávu a obyvatele, že umístění takového 
centra v jejich obci či okolí může znamenat řadu 
přínosů pro lokalitu.

VE VYMEZENÝCH MANTINELECH
Developer se pochopitelně musí pohybovat v rámci 
stavebního zákona, tj. respektovat územní plán, pa-
rametry stavby dané územním rozhodnutím, snažit 
se minimalizovat vliv na okolní prostředí a navrho-
vat pro to různá opatření. Dále má možnost inves-
tovat do veřejně prospěšných staveb v dané obci 
a tím si získat veřejnost i vedení obcí na svou stra-
nu. „V současné době je stavební zákon nastaven 
tak, že bez souhlasu samosprávy v podstatě žádná 
nová výstavba vzniknout nemůže, to dává možnost 
například vedením obcí podmínit povolení výstavby 
různými investicemi od developera do veřejně pro-
spěšných staveb, infrastruktury v obci a podobně,“ 
potvrzuje Michal Diviš, senior associate v oddělení 
investic společnosti 108 Agency.

Zásadní význam má územní plán dané obce. „Je 
důležité, aby se investor mohl spolehnout na jeho 
aktuálnost a relevantnost. Takový územní plán 
vytváří příležitost pro obec přilákat zajímavého 
investora – developera nebo konečného uživate-
le. Investorovi pak přináší vyšší jistotu časového 
rámce, ve kterém je schopen na halu získat po-
třebná povolení, postavit ji a zahájit její provoz,“ 

„Průmyslový developer nabízí 
lokalitu i vizi“

 Developer to má dnes v ČR poměrně složité, protože funguje hlavně v té první 
a nejdůležitější fázi jako nositel vizí. Na pozemcích má smlouvu o smlouvě bu-
doucí a halu vyprojektovanou na papíře. Městu ukazuje právě jen určitou vizi 
a typ nájemce, pro nějž připravuje infrastrukturu. Nic víc ani ukázat nemůže, 
protože dosud nemá uzavřenou smlouvu s konkrétním nájemcem. Žádný nájem-
ce nebude čekat 18–36 měsíců, než povolení získá. Z druhé strany vyjednává 
s fi rmami a nabízí jim konkrétní lokalitu s danou vizí. To je ale opět maximum, 
protože bez stavebního povolení jde o neprodejný projekt. Kompetencí deve-
lopera je balancovat na této nezáviděníhodné pozici, a nakonec dovést obě 
jednání do úspěšného konce.

PAVEL SOVIČKA
generální ředitel

Panattoni

Žena v logistice

Ptejte se 
Darii Harrison
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společné zájmy, je pak mnohem lépe připraven 
na změny a je ochotnější společně hledat nová 
řešení. Osobní vztah i spolehlivost jsou důležitým 
nástrojem k prohlubování důvěry. A bez té se dobrý 
manažer neobejde,“ říká.

ROZHODUJÍCÍ? PODPORA 
MLADÝCH TALENTŮ
Hlavní smysl své práce vidí Daria Harrison pře-
devším v budování, rozvoji a podpoře talentů. 
Mladí lidé podle ní hledají hlubší smysl, chtějí vést 
úspěšné projekty, podílet se na udržitelnosti a zlep-
šování životního prostředí. Kromě toho si myslí, že 
je nezbytné jim svět logistiky přiblížit a pomoci pře-
klenout jejich mylné představy o tom, že práce ve 
skladu a ve výrobě je rutina a nuda bez možnosti 
ovlivňovat okolí. Jen s takovým přístupem je možné 
sestavit stabilní týmy a mít dostatečně motivované 
zaměstnance. „Mladí ztrácejí touhu být součástí 
úspěchu a velkých změn. Pokud si neuvědomíme, 
že je to hlavně na nás, abychom je inspirovali 
a pomohli jim najít v sobě nadšení, které jsme 
měli my, těžko po nich můžeme chtít, aby změnili 
způsob, jakým tráví čas v práci,“ uvažuje. Ačkoli 
klade velký důraz na týmovou spolupráci i motivaci 
zaměstnanců, neméně důležitá a především zají-
mavá je pro ni práce s daty a informacemi. „Jen to, 
co je měřitelné, se dá zlepšovat,“ myslí si.

Logistika je oblast, kde se okolnosti mohou změnit 
každým okamžikem a ne vždy jde vše tak, jak si 
to manažer naplánuje. Proto je nezbytné, aby byl 

člověk na vedoucí pozici fl exibilní a dokázal opera-
tivně řešit problémy. A taková je i Daria Harrison. 
Kromě každodenního střetu očekávání s reali-
tou jí nejvíce sil bere snaha přesvědčit vrcholový 
management řady fi rem, že investice do lidských 
zdrojů, vzdělávání a technologických řešení není 
jen o sloganech či návratnosti investic. Není to jen 
položka rozpočtu, ale nezbytná cesta ke konkuren-
ceschopnosti, adaptabilitě, efektivitě a stabilitě 
zdrojů. Fluktuace lidí a tím i znalostí je největší 
hrozbou nejen pro logistiku a obecně pro motivaci 
lidí, ale i pro hospodaření ve fi rmě. A navíc dnes 
už oblast lidských zdrojů není podle Darii Harrison 
otázkou toho, že si fi rma vybírá 
zaměstnance, ale lidé si sami 
vybírají, kde a s kým budou 
pracovat. Firmy, které jsou pro 
zaměstnance zajímavé a které 
nemusí řešit neustálý nábor 
a zaškolování nových pracov-
níků, jsou často vyspělé spo-
lečnosti, jež nenabízejí nutně nejvyšší mzdu, ale 
mají vyspělá digitální řešení, nastavené procesy 
a společenské zásady, například etiku a ekologic-
kou zodpovědnost. A v neposlední řadě také to nej-
důležitější, tedy stabilní a zkušené vedení.

VZÁCNÉ CHVÍLE RELAXACE 
PATŘÍ CESTOVÁNÍ
Od stresu, vypětí i řešení náročných úkolů si dokáže 
Daria Harrison odpočinout zase aktivně. Ráda ces-
tuje a po vlastní ose poznává nové země. Nejraději 

má překvapení, nečekaná setkání s lidmi a pozná-
vání zvyků, o kterých se nepíše ani v těch nejlep-
ších průvodcích. Usiluje o to, aby se co nejvíce 
stala součástí cizích zemí společně s lidmi, kteří 

mluví jiným jazykem. Kromě 
toho miluje víno a ráda obje-
vuje autentickou a pestrou 
světovou kuchyni. „Když potře-
buji zpomalit a vyčistit hlavu, 
jdu pracovat na zahradu, spor-
tuji, maluji květiny a přírodu 
nebo si přečtu knížku. Ráda 

také chodím do společnosti, ale miluji i obyčejné 
posezení za letní noci na terase, kdy jen poslou-
cháte zvuky lesa a uvědomujete si, že jste součástí 
přírody, o kterou je nutné pečovat. Současně ale 
víte, že máte obrovské štěstí, protože žijete v tak 
krásné a vyspělé zemi, s nespočtem příležitostí – 
a to není všude na světě samozřejmostí,“ říká.

A plány do budoucna? I nadále by chtěla pracovat 
s mladými lidmi, být jim průvodcem a inspirací na 
projektech, které pomohou snižovat nejen uhlíko-
vou stopu v logistice, ale i nadále zlepšovat pro-
cesy a komunikaci v nadnárodních koncernech 
pomocí robotizovaných i systémových řešení.

„LOGISTIKA JE OBLAST, KDE SE 
OKOLNOSTI MOHOU 

ZMĚNIT KAŽDÝM OKAMŽIKEM.“

FOTO: Eaton Elektrotechnika

Podle Darii Harrison hledají 
mladí lidé hlubší smysl, chtějí 
vést úspěšné projekty, ale také 
se touží podílet na udržitelnosti 
a zlepšovat životní prostředí.
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„Vidíme, že developeři se v rámci řešení více za-
měřují na poskytování doplňkových služeb a ob-
čanské vybavenosti, atraktivnější, ekologičtější 
a udržitelnější budovy a technologie,“ vypočítává 
Chris LaRue, ředitel – vedoucí oddělení pronájmu 

průmyslových prostor ve společnosti Savills Česká 
a Slovenská republika. Tento trend bude s největ-
ší pravděpodobností nadále pokračovat. Budouc-
nost rozvoje logistiky ovšem bude nejspíš záviset 
na tom, jak efektivně bude komunitám umožněno 

projevovat své vlastní zájmy prostřednictvím fi -
nanční účasti na výsledcích rozvoje. „Této účasti 
lze dosáhnout například změnou daňové legisla-
tivy za účelem zvýšení daňových příjmů, které zů-
stanou na místní úrovni, což by vedlo ke zlepšení 
infrastruktury, rozvoji komunit a ozdravení míst-
ních rozpočtů. Nebo se může jednat o schémata, 
v nichž se obyvatelé podílejí na ziscích generova-
ných rozvojem, což je myšlenka, která nemusí být 
vždy populární u investorů, ale je testována v jiných 
zemích, například v Izraeli,“ uzavírá Chris LaRue.

„Jak sladit očekávání“

Vztah mezi developery a zástupci místní sa-
mosprávy, resp. veřejností v daných lokalitách 
není v mnoha případech ideální, nicméně 
správnou a častou komunikací oběma směry 
lze k funkčnímu vztahu většinou dojít. V jádru 
je to jednoduché – developer očekává, že po-
kud se bude jeho investiční záměr pohybovat 
v rámci daného územního plánu, neměl by 
v praxi narážet na zbytečné či účelové kompli-
kace. Místní komunita pak na druhou stranu 
očekává, že s příchodem investora do lokality 
přijdou i určité benefi ty a nejen estetická, hlu-
ková či dopravní zátěž.

ROBERT 
SGARIBOLDI

vedoucí 
oddělení 

průmyslových 
pronájmů

108 Agency

Development
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vyjmenovává Martin Šumera ze společnosti Spa-
ce Brokers. Tím se podle něj dá rovněž předejít 
sporům, které jsou pak medializovány a v nichž 
se developer dostává nezaslouženě do role ve-
řejného nepřítele.

DAŇOVÝ PŘÍJEM JAKO MOTIVACE OBCÍ
K základním předpokladům funkční spolupráce 
patří i transparentní povolovací proces a odpo-
vídající daňový příjem do obecní kasy. „Pokud je 
v územním plánu schválená průmyslová zóna a de-
veloper na ni připravuje projekt, nemělo by se stát, 
že místní samospráva a veřejnost proti její realizaci 
bojuje a tím odrazuje budoucí nájemce. To je dnes 
bohužel spíše pravidlem než výjimkou,“ říká s po-
vzdechem Pavel Sovička, generální ředitel společ-
nosti Panattoni. Důvodů je podle něj více, mezi ty 
hlavní patří špatně nastavené rozpočtové určení 
daní. „Obec dotčená případnými negativními do-
pady v průběhu výstavby a následně i provozem 
průmyslové zóny by měla mít predikovatelný příjem 
do svého rozpočtu ve výši, která nejen kompenzuje 
dopad zóny na dopravní infrastrukturu, ale přispívá 
i k dalšímu rozvoji obce a celé lokality,“ doplňuje 
Pavel Sovička.

Místní rozpočtové určení daní fi rem, které v urči-
tých průmyslových nemovitostech provozují svou 
činnost, může představovat pro města a obce 
značný přínos. V tuzemsku však na rozdíl třeba od 
sousedního Německa dosud chybí. „V ČR je systém 
takový, že daně odplují kamsi do státního rozpočtu 
a obec nemá z přítomnosti průmyslových hal ve 
svém katastru žádný přímý fi nanční benefi t. Daně 
se zpět přerozdělují centrálně podle zcela jiných 
klíčů,“ podotýká Robert Sgariboldi, vedoucí oddě-
lení průmyslových pronájmů ve 108 Agency. Pokud 
by část daní vybraných v místě podnikání šla přímo 
do místních rozpočtů a obec by tak s nimi mohla 
nakládat podle svého lokálního know-how a po-
třeb, pak by vstřícnost samospráv takové projekty 
podporovat (nebo je alespoň a priori neodmítat) 
byla nepochybně větší.

POMŮŽE EDUKACE 
A AKTIVNÍ PŘÍSTUP
„V České republice, podobně jako v dalších ze-
mích, existuje obecně sdílený narativ, že logistické 
centrum je nevzhledná škatule generující dopra-
vu, a proto je lepší ji nemít za humny. Na druhou 
stranu rostoucí bohatství obyvatelstva ve spojení 

s  e-commerce znamená vyšší potřebu skladované-
ho zboží, která je v současnosti posílena požadav-
ky na vyšší zásoby z důvodu zpřetrhání dodavatel-
ských řetězců souvisejícího s pandemií covid-19, 
a tudíž i vyšší potřebou skladových a průmyslových 
ploch obecně,“ popisuje Jaroslav Kaizr. Jak dodá-
vá, tento zažitý narativ je možné změnit pouze 
dlouhodobou edukací veřejnosti a každodenním 
aktivním přístupem developerů, vlastníků a uživa-
telů průmyslových hal k potřebám obcí a místních 
komunit.

Ke zlepšení stávající situace by podle Davida 
 Plzáka, country managera společnosti VGP pro 
Českou republiku, přispělo mimo jiné zapojení 
všech místních zúčastněných stran již v rané fázi. 
„Tímto způsobem mohou být jejich obavy včas zo-
hledněny v celkovém konceptu,“ konstatuje David 
Plzák. Dále je třeba zaměřit se na nastavení vyso-
kých standardů (včetně ekologické udržitelnosti) 
při realizaci projektu, přičemž kvalita nemovitosti 
zajišťuje její dlouhou životnost. Podstatný je i „mix“ 
zaměření namísto „monoparků“, tedy usilovat 
v logistických parcích o diverzifi kovanou strukturu 
nájemců. Developeři mohou nabízet prostor jak 
velkým korporacím, tak zavedeným malým a střed-
ním podnikům v logistice a výrobě, které vytvářejí 
kvalitní pracovní místa.

Je třeba se zaměřit na nastavení 
vysokých standardů včetně 
ekologické udržitelnosti při 
realizaci projektu, přičemž kvalita 
nemovitosti zajišťuje její dlouhou 
životnost. Developeři by se pak 
v rámci řešení měli zaměřovat 
na poskytování doplňkových 
služeb a občanské vybavenosti, 
atraktivnější, ekologičtější 
a udržitelnější budovy 
a technologie.

FOTO: Demaco
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A POTENCIÁL KE ZMĚNĚ
Jednou z možností na cestě k dekarbonizaci je 
snižování přímých emisí, například díky použití 
udržitelnějších paliv v letecké přepravě (SAF – 
Sustainable Aviation Fuel). Ta patří k nejefektiv-
nějším způsobům, jak výrazně snížit ekologickou 
stopu přepravy. „Výhodou je i skutečnost, že lze 

kombinovat toto palivo s klasickým kero-
sinem. Z našeho pohledu tak má SAF 

potenciál změnit segment logistiky 
a zcela snížit celkové emise oxidu 

uhličitého. V současné době lze 
s technologií HEFA (Hydropro-
cessed Esters and Fatty Acids) 
dosáhnout přibližně 75% až 
85% snížení emisí,“ konkreti-
zuje Miroslav Pudil, generální 
ředitel společnosti Kuehne+ 
Nagel pro Českou republiku.

Dekarbonizace nákladní lodní 
přepravy může být komplikovaněj-

ší – i s ohledem na to, že alternativní 
paliva mají obecně nižší energetický ob-

sah. „Lodě by tak mohly k dosažení stejných 
vzdáleností potřebovat větší nádrže,“ upozorňuje 
Miroslav Pudil.

V oblasti silničních přeprav neustávají debaty 
o elektromobilitě. „Z našeho pohledu se elektromo-
bily vyplatí spíše pro logistiku na kratší vzdálenosti 
– což využijí společnosti zaměřující se na rozváž-
kové a doručovací služby ve městech. U užitkových 
vozů na baterie se také vyšší pořizovací náklady 
mohou kompenzovat nižšími provozními nákla-

A hned na začátku konstatujme, že pokud se příslo-
večné kormidlo dějin neotočí zcela neočekávaným 
směrem, jde o těžko zpochybnitelný trend (a to i do 
budoucna). Toto směřování pochopitelně souvisí 
zejména s bojem proti globální změně klimatu, 
resp. je v souladu s požadavky a veřejným zájmem 
společnosti v rámci environmentální problematiky. 
Legitimní otázkou ovšem je, jak rychle bude proces 
dekarbonizace probíhat.

„Dekarbonizace logistiky je nut-
nost. Vyplývá jak z vlastních zá-
vazků jednotlivých fi rem snižo-
vat dopad na životní prostředí 
vlastní činností v rámci plnění 
cílů udržitelného rozvoje, tak 
i z očekávaných regulací, na-
příklad emisních povolenek 
pro nákladní silniční dopravu, 
omezování vjezdů do center 
měst či nízkoemisních zón 
a podobně,“ vysvětluje Tomáš 
Martoch, senior manažer ECR v or-
ganizaci GS1 Czech Republic a člen 
Evropského řídícího výboru programu 
Lean & Green.

Pokud jde o případné specifi cké překážky dekar-
bonizace v tuzemsku, Tomáš Martoch pozname-
nává, že podle něj se Česká republika nijak neliší 
od jiných států. Navíc jsme tranzitní zemi, a to na-
vzdory katastrofálnímu stavu infrastruktury. „Nej-
větší překážkou je myšlení a někteří politici, kteří 
začali vyhlašovat ‚džihád‘ Green Dealu a opatře-
ním na ochranu klimatu ze strany Evropské komi-
se,“ dodává.

Jakým způsobem 
vaše společnost 

snižuje uhlíkovou 
stopu svého 
podnikání?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Jedním z intenzivně diskutovaných témat dneška v logistice je nepochybně její dekarbo-
nizace. Toto nelibozvučné slovo vzbuzuje společně s evropským Green Dealem u části 
tuzemské veřejnosti značně vypjaté emoce a nezřídka i odmítavé reakce. Patří zelené 
logistice budoucnost, nebo jde o nereálný a nerealizovatelný výmysl?

Článek připravil David Čapek
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dy na palivo. U nákladních automobilů přechod 
k elektromobilitě zatím vidíme spíše jako hudbu 
budoucnosti,“ pokračuje Miroslav Pudil. Vzhledem 
k nutnosti dobíjet baterie s mnohem vyšším výko-
nem je vše technologicky náročnější. Navíc baterie 
pro nákladní vozidla představují samy o sobě kvůli 
svojí hmotnosti náklad, který snižuje užitnou nos-
nost vozu.

Podle Tomáše Martocha je škoda, že Evropská ko-
mise nepodporuje jako alternativní palivo zkapal-
něný či stlačený zemní plyn. „Alespoň jako dočasné 
řešení by, myslím, přechod na využívání LNG a CNG 
byl přínosem,“ podotýká.

ŠIROKÁ PALETA MOŽNOSTÍ
A nejde zdaleka jen o problematiku přeprav, ale 
i posilování udržitelnosti třeba v průmyslovém 
developmentu, například výstavbou ekologicky 
a energeticky úsporných budov, ale i možným vy-
užitím „starých“ industriálních areálů – brownfi el-
dů. Případně také instalací fotovoltaických elekt-
ráren na střechách logistických hal. „Největší úsilí 
směřujeme do snižování emisí oxidu uhličitého při 
přepravách, zapomínat bychom ale neměli ani na 
redukci odpadu z balení ve skladech, používání 
manipulační techniky na alternativní pohony nebo 
energetické úspory v našich budovách,“ shrnuje To-
máš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker.

„V OBLASTI 
SILNIČNÍCH PŘEPRAV 
NEUSTÁVAJÍ DEBATY 

O ELEKTROMOBILITĚ.“

Zaostřeno

FOTO: Chris Leboutillier

DEKARBONIZACE 
LOGISTIKY – 
BUDOUCNOST, 
NEBO MÝTUS?
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Soustavně budovaná databáze logistických inovací a případových studií na jedné adrese.
 WWW.PROJEKTLOGIN.COM.

jednotlivé digitální kanbanové karty zobrazovány 
na mapě a pravidelně sledovány aplikací.

Kanbanové karty jsou opatřeny speciálním nosi-
čem s UWB čipem, který udává svoji polohu 
podobně jako GPS. Součástí je také real-time sle-
dování s historií a časovou značkou, jež vystihuje 
doby přítomností v předem stanovených zónách.

LOKALIZACI POMÁHAJÍ 
RTLS KOTVY A ČIPY
Důležitým prvkem lokalizačního řešení je sada 
antén (tzv. kotvy), které jsou v prostoru 3–7 metrů 
nad zemí instalovány do mřížky v maximální vzdá-
lenosti 20 × 20 metrů a tvoří páteřní komunikační 
systém pro komunikaci s čipem a přenos dat o jeho 
pozici. Tyto RTLS kotvy mají přiděleny jednotlivé IP 

Máte v logistice 
praktické 

zkušenosti 
s řešeními pro 

lokalizaci?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ INOVACE V LOGISTICE:

GENERÁLNÍ PARTNER 
PROJEKTU:

      WWW.PROJEKTLOGIN.COMStaňte se i vy partnerem unikátního projektu zaměřeného na podporu inovací v logistice!

PARTNEŘI 
PROJEKTU:

„Pokročilé sledování 
objektů v reálném čase“

RTLS lokalizace je řešení pro přesný moni-
toring pohybu čipů v defi novaném prostoru 
a v reálném čase. Lokalizační systém Sewio 
Networks RTLS, jehož dodavatelem je Eprin, 
pomáhá zlepšit viditelnost (nejen) výrobních 
procesů, objevit slabá místa, zrychlit operace 
a zefektivnit klíčové procesy. Svojí podstatou 
doplňuje systém GPS a lze jej využít a nasadit 
uvnitř i vně budov, výrobních hal nebo v jiných 
prostorách. Takzvané RTLS kotvy vytvářejí po-
lohovou síť jednotlivých tagů, proto umožňují 
sledovat různé objekty v reálném čase, ať už 
jde o zaměstnance, pacienty, produkty nebo 
zařízení. Tyto kotvy (anchors) sbírají signály 
z tagů, které potom posílají na RTLS server, 
aby mohly určit jejich polohu.

Zdroj: eprin

adresy a díky tomu je jejich konfi gurace přehledná 
a efektivní přes softwarové nástroje z kanceláře. 
Prostřednictvím těchto nástrojů je také kontrolo-
vána konfi gurace čipů nebo jejich 
případná softwarová údržba zajiš-
ťující lepší funkcionalitu. Správné 
nastavení RTLS kotev a čipů má 
zásadní význam pro výkonnost 
celého lokalizačního systému.

Operátoři na začátku výrobního 
procesu spárují průvodku pomocí 
systému čárových kódů s nosičem 
a založí tuto digitální kanbanovou 
kartu k produktům na paletu. Tyto 
palety pak procházejí výrobním procesem s roz-
pracovanou výrobou, jsou mnohdy převáženy 
mezi jednotlivými procesy a ukládány na volná 
místa. Při jednotlivých kontrolách kvality či vyhle-
dávání rozpracované výroby je na jednotlivých PC 

„Zkušenosti jsou jednoznačnou 
výhodou“

Úspěch projektu umožnily 26leté zkušenosti a odborné kompetence naší spo-
lečnosti v oblasti průmyslových „enterprise“ projektů a také úzká spolupráce 
se Siemens Energy při integraci a spuštění nového systému. Vyzdvihnout je 
třeba i Sewio jako technologického partnera pro urychlení digitálních inovací. 
Projekt digitalizace u zákazníka se nám podařilo realizovat za šest měsíců.

TOMÁŠ HOŘÍNEK, produktový konzultant RTLS, Eprin

stanicích k dispozici aplikace, která umožňuje po 
načtení čárového kódu vyhledávaného produktu 
zobrazit jeho polohu s přesností na 50 cm.

Systém umožňuje vybrat i celý pro-
jekt a zobrazit více produktů na 
ploše. V závěrečné fázi výrobního 
procesu je výroba ukončena a spo-
jení papírové průvodky s nosičem 
je zrušeno. V systému pak lze his-
toricky vyhledat, kdy byla průvodka 
s daným produktem spárována.

V průběhu výrobního procesu přes 
všechna stanoviště je průvodka 

plně lokalizována v reálném čase a analyticky 
vyhodnocována. Součástí jsou rovněž data o his-
torii všech senzorických dat s časovou značkou, 
která zobrazuje a vystihuje situaci na jednotlivých 
místech kompletního výrobního procesu či sklado-
vání. Celý systém je efektivní a vytvořený přesně 
na míru požadavkům zákazníka.

FOTO (2×): Eprin

„KANBANOVÉ KARTY 
JSOU OPATŘENY 

NOSIČEM S UWB ČIPEM, 
KTERÝ UDÁVÁ SVOJI 
POLOHU PODOBNĚ 

JAKO GPS.“

Případová studie č. 243

UU zákazníka Siemens ze segmentu průmyslové 
výroby, který má svůj výrobní závod v Brně, nasadil 
Eprin systém digitálního řízení kanbanových karet 
pomocí real-time lokalizačního systému (RTLS). 
Řešení je založeno na lokalizačním systému 
Sewio, jenž umožňuje monitoring pohybu objektů 
v defi novaném prostoru a v reálném čase. Svojí 
podstatou doplňuje systém GPS o indoorovou 
část. Díky webové aplikaci má zákazník k dispozici 
kompletní přehled produktů rozpracované výroby 
přímo ze systému.

SMĚREM K OPTIMALIZACI
Před nasazením uvedeného systému bylo problé-
mem zákazníka mj. neúnosné a zdlouhavé vyhle-
dávání palet s polotovary i výrobky (v průměru 

SYSTÉM PRO LOKALIZACI 
V REÁLNÉM ČASE PŘISPÍVÁ 
K EFEKTIVITĚ VÝROBNÍCH PROCESŮ
Aby byla v případě nasazení nejmoderněj-
ších technologií splněna veškerá očeká-
vání výrobních fi rem, musí být zahrnut do 
výroby takový prvek efektivní digitalizace, 
který dokáže monitorovat zakázku od bodu 
A do bodu Z, vytvářet reporting, určovat 
výkonnostní KPI a ukazovat jasné para-
metry pro zlepšení pružnosti zakázkové 
výroby. Uvedenými kvalitami se vyznačuje 
i řešení společnosti Eprin, realizované pro 
fi rmu Siemens Energy.

Článek připravil David Čapek

15 minut na zakázku) či zdržení procesů při ově-
ření kvality výroby. Rozhodlo se proto o odstra-
nění papírových průvodek a zjednodušení pro-
cesu lokalizace zakázky operátorem. K hlavním 
cílům projektu patřilo vytvoření jednoduchého 
řešení pro okamžité vyhledání rozpracované 
výroby, zavedení přesného systému track & trace 
pro zakázky, urychlení procesu vyhledání všech 
rozpracovaných projektů, dále opatřit standardní 
kanbanovou kartu časovou značkou a sledovat 
jednotlivé výrobní procesy z pohledu trávení 
času v jednotlivých oblastech výroby. V koneč-
ném důsledku tak šlo o optimalizaci výrobních 
procesů.

Tento speciálně vyvinutý lokalizační systém byl 
navržen pro provoz s vysokým výskytem kovových 
prvků. Pomocí sestavy antén ve výrobní hale jsou 



61

Navštivte slbook.cz

NOVÉ VYDÁNÍ KNIHY SEZNAMŮ
V PŘÍPRAVĚ. 

ZAPIŠTE TAKÉ SVOU FIRMU.

RUČNĚ VEDENÉ VOZÍKY 
SE UPLATNÍ TÉMĚŘ VŠUDE

komplexně. Důležité je především zvážit veškeré 
činnosti, s nimiž bude nový vozík pomáhat. Je tře-
ba se zaměřit nejen na výkonové parametry vozíku 
(rychlost pojezdu, rychlost zdvihu a spouštění vid-
lic), ale především na správnou nosnost a rozměr 
vidlic, což se odvíjí od velikosti manipulovaného bře-
mene. „Doporučuji zvážit i vytíženost vozíku. Napří-
klad lehké vozíky, které jsou vhodné jako náhrada 
ručních paletových vozíků, se naopak nehodí pro 
celodenní těžké nasazení. V takových případech je 
nezbytné se poohlédnout po robustnějších strojích 
s vyšším výkonem a kapacitou baterie. V neposlední 
řadě radím zohlednit i vzdálenosti, které bude vozík 
překonávat,“ konstatuje Martin Koudelka.

Vedle délky pojezdu či frekvence nasazení a směn-
nosti mohou být neméně rozhodujícím faktorem 
i rozměry vozíku, a to především s ohledem na pro-
story, ve kterých se bude pohybovat. „Dalším důle-
žitým parametrem je i doba nabíjení baterie a snad-
nost její výměny a v neposlední řadě především 
bezpečnost a ergonomické požadavky obsluhy,“ 

doplňuje Vladislav Záveský. V některých případech 
je vhodné zvážit mimo jiné i kvalitu podlahy, po níž 
se bude vozík pohybovat.

I BEZPEČNOST HRAJE ROLI
Trendem, na nějž se výrobci při vývoji nových 
elektrických vozíků kromě jiného soustřeďují, 
je bezpečnost, protože i jednoduchý vozík může 
neodborným používáním způsobit vážné zranění 
obsluhy. Je proto dobré si všímat, jak dobře je za-
jištěno, aby se pod vozík nedostala noha obsluhy, 
jak je řešena ochrana před přimáčknutím vozíkem 
ke zdi za zády, a zaměřit se i na další 
bezpečnostní prvky. Některé ručně 
vedené nízkozdvižné vozíky spo-
lehlivě zastaví svůj pojezd, kdykoliv 
rozpoznají, že by mohlo dojít k při-
máčknutí obsluhy.

V závislosti na poloze řídící ojky, která ovlivňuje 
vzdálenost vozíku a obsluhy, se mění proporcionál-
ně rychlost vozíku tak, aby řidič měl vozík neustále 
pod kontrolou. V koncových polohách navíc vozík 
automaticky zastaví. Důležité je i promyšlené pro-
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Pomůžeme, poradíme 
a zrealizujeme pro Vás tisk

vedení konstrukce spodní části podvozku, aby byla 
chodidla obsluhy v bezpečí. „Stále častěji jsou i níz-
kozdvižné elektrické varianty vybavovány přístupo-
vým systémem, jenž vyžaduje autorizaci obsluhy, 
aby s vozíkem pracovali pouze pověření pracovníci, 
a hitem poslední doby je také možnost vybavení 
pracovním LED osvětlením nebo systémy typu Blue-
Spot a RedSpot,“ popisuje Vladislav Záveský.

Je jisté, že existuje hodně parametrů, podle kte-
rých lze elektrické nízkozdvižné vozíky vybírat. 
A dalším, pro některé provozy i rozhodujícím, je 
pořizovací cena stroje. Nicméně odborníci dopo-
ručují teprve na základě znalostí všech zmíněných 

vlastností se pustit do cenové ana-
lýzy nabídek dodavatelů, aby byla 
zajištěna co nejlepší návratnost 
investovaných prostředků alespoň 
ve střednědobém horizontu. Na dru-
hou stranu ovšem jeden typ vozíku 
nezvládne ve skladu úplně všechno. 

„Větší fi remní fl otila proto obvykle zahrnuje nejen 
ruční paletové vozíky a menší nízkozdvihy, ale 
i standardní, vysoce výkonné modely,“ tvrdí Jan 
Kohák, produktový manažer ve společnosti Toyota 
Material Handling.

„I JEDNODUCHÝ VOZÍK 
MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ 

ZRANĚNÍ OBSLUHY.“

„VĚTŠINA 
PROVOZŮ SE 
NEMŮŽE BEZ 
TĚCHTO STROJŮ 
OBEJÍT“

JAN KOHÁK
PRODUKTOVÝ MANAŽER
TOYOTA MATERIAL HANDLING

Ruční vozíky jsou levné, ale pomalé a nee-
fektivní na dlouhé pojezdy, frekventovaná 
práce s nimi je namáhavá. Elektrické vozíky 
jsou sice dražší a uživatel musí řešit nabíjení 
a péči o baterie, ale práce je maximálně efek-
tivní, proto ve větších fl otilách manipulační 
techniky mají ručně vedené elektrické vozíky 
své nezastupitelné místo.

Benchmarking č. 187

RUČNĚ VEDENÉ VOZÍKY 
SE UPLATNÍ TÉMĚŘ VŠUDE

EElektrické ručně vedené nízkozdvižné vozíky na-
cházejí uplatnění všude tam, kde by byla fyzická 
námaha obsluhy tak náročná, že by výrazně ovliv-
nila produktivitu práce, nebo v situacích, kdy by 
obsluze mohla hrozit zdravotní újma. „Pokud je 
nutné převážet náklad na větší vzdálenosti anebo 
je třeba jeho časté zvedání a spouštění, jsou úvahy 
o náhradě mechanického vozíku elektrickým plně 
na místě,“ říká Vladislav Záveský, produktový ma-
nažer společnosti Linde Material Handling Česká 
republika. Připomíná, že přidělení elektrického vo-
zíku místo toho manuálního může někdy přinést 
i větší motivaci k práci a zároveň posloužit nejen 
jako určitý druh odměny, ale i jako stavba pomyslné 

Elektrické ručně vedené nízkozdvižné vozíky patří 
k velmi rozšířeným pomocníkům ve skladech, skla-
dových areálech, výrobních halách i v logistických 
centrech. Můžeme se s nimi setkat všude tam, kde je 
třeba zajistit přepravu těžšího zboží a nákladu z jed-
noho místa na jiné, a to spíše na kratší vzdálenosti. 
Tyto vozíky pak často tvoří nezbytnou součást větší 
fl otily manipulační techniky.

Článek připravila Martina Vampulová

„SNAHA MAXIMALIZOVAT PRODUKTIVITU 
I ZLEPŠIT PRACOVNÍ PODMÍNKY“

VLADISLAV ZÁVESKÝ
PRODUCT MANAŽER, LINDE MATERIAL HANDLING ČESKÁ REPUBLIKA

Poptávka po elektrických nízkozdvižných vozících jde v posledních letech ruku v ruce se zaváděním automa-
tizace do skladů. Poptávka se zvyšuje, operátoři skladů se snaží maximalizovat produktivitu práce a udržet 
si zaměstnance dobrými pracovními podmínkami. Svou roli hraje určitě i snaha zaměstnavatele předcházet 
u zaměstnanců nemocem z povolání a jejich případnému nákladnému odškodnění.

KAPACITA BATERIE, 
DOBA NABÍJENÍ I VÝMĚNA
Podstatným parametrem je 
kapacita baterie, doba jejího 
nabíjení i snadnost její výměny.

BEZPEČNOST A ERGONOMICKÉ 
POŽADAVKY OBSLUHY
Je dobré si všímat, jak je řešena 
ochrana před přimáčknutím 
vozíkem ke zdi za zády, jak 
je zajištěno, aby se pod vozík 
nedostala noha obsluhy, a jakými 
dalšími bezpečnostními prvky je 
vozík vybaven.

NOSNOST A ROZMĚR VIDLIC
Při výběru elektrických ručně 
vedených vozíků je důležité 
se zaměřit nejen na výkonové 
parametry (rychlost pojezdu, 
rychlost zdvihu a spouštění 
vidlic), ale především na správnou 
nosnost a rozměr vidlic.

ochranné zdi před přechodem ke konkurenčním za-
městnavatelům. Díky integrovaným bateriím, lehké 
konstrukci a jednoduché obsluze lze některé vozí-
ky nasadit i při práci přímo na korbách nákladních 
vozidel, v užších prostorách, výtazích nebo meza-
ninech.

Podle prodejců manipulační techniky je poptávka 
po nízkozdvižných vozících na elektrický pohon 
v posledním roce stabilní, někde se dokonce mír-
ně zvyšuje. V České republice se prodává zhruba 
3200 kusů těchto vozíků ročně. Letos ve srovnání 
s rokem 2020 prodejci zaznamenávají dokonce 
značný růst. „Jen za prvních sedm měsíců letošního 
roku vzrostly meziročně prodeje v tomto segmentu 
o více než 40 procent,“ uvádí vedoucí marketingu 
ve společnosti Jungheinrich Martin Koudelka. Je to 
podle něj dáno především právě růstem segmentu 
lehkých elektrických paletových vozíků. „Do konce 
roku nicméně očekáváme, že se čísla přiblíží hod-
notám z loňského roku, neboť tento segment je 
ovlivněn nákupy na sklad dovozců,“ dodává.

NESÁZET JEN NA VÝKON
V případě, že se manažeři logistiky rozhodnou vy-
měnit manuálně ovládané nízkozdvižné vozíky za ty 
elektrické, případně jimi fl otilu manipulačních pro-
středků rozšířit, je vhodné přistoupit k řešení úkolu 

FOTO: Jungheinrich

s přihlédnutím k Vašim potřebám a možnostem.

brožur
propagačních materiálů skládaček

letáků
sešitů

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

časopisů katalogů

Váš partner V tisku

Pomůžeme, poradíme 
a zrealizujeme pro Vás tisk
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SLBOOK: 
Klasická 
manipulační 
technika nebo 
automatizované 
vozíky?
Pro některé aplikace je vhodná manipulační technika 
obsluhovaná řidičem, zatímco pro jiné může být 
efektivnějším řešením využití automatizovaného 
vozíku. Automatizace manipulace je vhodná pro 
pravidelně se opakující, jednoduché operace. 
Automatizace manipulace přináší spolehlivost, 
přesnost, bezporuchovost a stoprocentní disponibilitu. 
„Veškeré malé i větší problémy spojené s lidskou 
obsluhou, na které si různí zaměstnavatelé stěžují, 
u automatů odpadají. Člověk zvládne stejnou práci 
jako automat, ale obvykle přitom občas i něco splete, 
poškodí nebo rozbije. V určitých momentech může být 
manuálně řízený vozík rychlejší, ale automat pracuje 
soustavně, bez přestávek, plynule a v optimálním 
módu,“ říká Aleš Hušek, manažer Logistics solution 
společnosti Toyota Material Handling CZ. Doplňuje, 
že automat pracuje neúnavně v noci, potmě, 
nepotřebuje přestávky, takže je v konečném důsledku 
mnohem produktivnější a efektivnější. Jednoznačně 
největším benefitem automatizace manipulace je 
úspora personálních nákladů. To hraje zásadní roli ve 
vícesměnných provozech. „Pro obsazení třísměnného 
provozu potřebujete více než tři lidi. Protože musíte 
plánovat dovolené, nemoci apod. A to už v součtu 
hovoříme o velmi vysokých personálních nákladech na 
člověka, který jednotvárně převáží materiál z A do B, 
případně do bodu C,“ uvádí Aleš Hušek.

Nejaktuálnější seznam článků 
najdete na webu www.slbook.cz

MANIPULAČNÍ

TECHNIKA 

POD LUPOU
POD LUPOU

SLBOOK: 
Klasická 
manipulační 
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SPECIFIKACE:
elektrický ručně vedený 
nízkozdvižný vozík 
(s dlouhou ojí) s nosností 
do 2500 kg

VÝROBCE: Hyster Linde Material Handling Jungheinrich Toyota Material Handling 
Europe

Heli

DODAVATEL V ČR: Hyster CZ Linde Material Handling 
Česká republika

Jungheinrich (ČR) Toyota Material Handling CZ Gekkon International

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

NÁZEV VOZÍKU: P2.5 T25 EJE 225 BT LPE250 CBD15J-Li2

ZÁKLADNÍ VÝBAVA: dlouhá řídicí ojka s nízkým 
upevňovacím bodem, 
eposilovač řízení s proměnným 
odporem řízení, automatické 
snížení rychlosti v zatáčkách, 
1,5kW střídavý motor, přihrádka 
na baterie, elektromagnetická 
nouzová brzda působící úměrně 
hmotnosti nákladu, klíčkový 
spínač nebo přihlášení přes 
PIN kód, úložné prostory, 
multifunkční barevný displej 
s ukazatelem provozních hodin 
a indikací údržby, indikátor 
vybití baterie a interní indikací 
chybového kódu, polyuretanová 
kola, ochrana do teplot do 
-10 °C

režim želva, pro manipulaci 
ve stísněných prostorech, 
dlouhá oj s bezpečnostními 
spínači při náklonu, patentovaný 
systém ProTracLink: menší 
opotřebení opěrných kol 
při šikmém najíždění na rampu 
díky automatickému 
vyrovnání úrovně

PIN klávesnice, I-Site – správa 
fl otily, sklopná madla, stupačka, 
Click 2 Creep – pomalý mód 
s rukojetí ve vertikální poloze, 
BT Powetrak – optimální přítlak 
hnacího kola pro všechny typy 
nákladů

ukazatel nabití, vypínání 
zamykatelným klíčkem, plynulá 
impulzní regulace, dorazy proti 
převrácení vozíku, nabíjecí 
automat, ovladače rychlosti 
z levé i pravé strany, dvojitá 
gumová kolečka s ocelovým 
nájezdovým kolečkem pod 
vidlicí, pogumovaná oj pro 
komfortnější obsluhu vozíku, 
lithium-iontová baterie 
jednoduše vyjímatelná pro 
případné nabíjení mimo 
vozík, bezpečnostní tlačítko 
„odskoku“, bezpečnostní 
tlačítko pro vypnutí elektrického 
obvodu total stop

TYP BATERIE: Li-ion, olověná Li-ion, elektrolytická olověná Li-ion, olověná, gelová Li-ion, olověná Li-ion

VÝŠKA ZDVIHU (mm): 205 125 neuvedeno 225 200

NOSNOST (kg): 2500 2500 2500 2500 1500

ROZVOR KOL (mm): 1526 1383 1351 1362 850

CELKOVÁ DÉLKA (mm): 1913 1906 1737 1864 1543

CELKOVÁ ŠÍŘKA (mm): 736 720 724 730 550/685

DÉLKA VIDLIC (mm): 55 / 180 / 1156 1150 nebo podle požadavku 55 / 172 / 1150 78 / 180 / 1150 50 / 150 / 1150

VNĚJŠÍ VZDÁLENOST VIDLIC 
(mm):

560 520 / 540 / 560 / 680 535 550 550

POLOMĚR OTÁČENÍ (mm): 1733 1765 1532 1632 1355

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 
(km/h):

6 6 6 12,5 s nákladem 4,2, bez nákladu 4,5

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: BlueSpot, systém detekce 
proti přejetí nohou operátora, 
telemetrie s detekcí nárazů, 
aktivace PIN kódem nebo 
čipem

zaoblený tvar spodní části 
podvozku a nízká pozice nad 
zemí chrání nohy operátora, 
ochrana na hlavě řídicí ojky 
chrání ruce operátora. Dlouhá 
ojka zajišťuje bezpečnostní 
vzdálenost mezi obsluhou 
a vozíkem, stejně jako nízkou 
úroveň síly pro řízení.

automatické zastavení při 
náklonu oje, nízké šasi, 
ProTracLink pro stabilitu

automatické zpomalování 
do zatáčky; madla sklopná 
jedním dotykem směrem 
dolů; na rampách nedochází 
k samovolnému rozjezdu; 
BlueSpot; pasivní i aktivní 
bezpečnostní prvky zabraňující 
srážce s překážkami

tlačítko total stop

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (počet týdnů):

1–12 10 6 neuvedeno 1

Benchmarking č. 187

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY 
A MANÉVROVATELNOST

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými společnostmi.

ZOHLEDNIT I PÉČI O BATERII
Výhody elektrických vozíků oproti těm manuální 
jsou zřejmé – obsluze ulehčí fyzickou práci a před-
cházejí možnému poškození zdraví při tahání těž-
kých strojů. Ovšem fi nanční investice do pořízení 
elektricky poháněného vozíku je ve srovnání s me-
chanickým vyšší. A to není všechno. Je třeba zo-
hlednit i nezbytnou péči o trakční baterie vozíku, 
jejich dobíjení a měnění, zatímco u mechanického 
vozíku stačí občas promazat či vyměnit polyureta-
nová kolečka podvozku při jejich nadměrném opo-
třebení. Právě výběr správné baterie a její kapacity 
je rozhodující stejně jako skutečnost, zda v konkrét-
ním provozu lze využít všechny výhody lithium-iont-
ových baterií: možnost průběžného nabíjení, elimi-
nace výměny baterie i nezbytné držení náhradních 
baterií u vícesměnných provozů.

AKTUÁLNÍ TREND? 
KOMPAKTNĚJŠÍ ROZMĚRY
Vzhledem k tomu, že nízkozdvižné vozíky jsou re-
lativně jednoduché stroje, od nichž uživatelé neo-
čekávají žádné sofi stikované funkce, je aktuálním 
trendem především zmenšení rozměrů vozíků. 
Většina výrobců se proto soustřeďuje na vývoj ta-
kových lithium-iontových baterií, které jsou kromě 
všech známých provozních a ekonomických výhod 
také menší. A díky tomu jsou potom menší, kom-
paktnější a lehčí i samotné vozíky. „U kratších, 
užších nebo nižších vozíků je lépe vidět na špičky 
vidlic a náklad a manipulace je snazší a bezpečněj-
ší,“ uzavírá Jan Kohák.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:
MOBILNÍ REGÁLY

Co sledujete při 
výběru ručního 

vozíku?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„S ELEKTRICKÝM POHONEM,
NEBO BEZ?“

MARTIN KOUDELKA
VEDOUCÍ MARKETINGU
JUNGHEINRICH (ČR)

Výhodou elektrických ručně vedených nízko-
zdvižných vozíků je nízká námaha obsluhy, 
bezpečnost a ergonomie pro pracovníky. 
Nevýhody oproti ručním paletovým vozíkům 
žádné nespatřujeme.

SPECIFIKACE:
elektrický ručně vedený 
nízkozdvižný vozík 
(s dlouhou ojí) s nosností 
do 2500 kg

VÝROBCE: Hyster Linde Material Handling Jungheinrich Toyota Material Handling 
Europe

Heli

DODAVATEL V ČR: Hyster CZ Linde Material Handling 
Česká republika

Jungheinrich (ČR) Toyota Material Handling CZ Gekkon International

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

NÁZEV VOZÍKU: P2.5 T25 EJE 225 BT LPE250 CBD15J-Li2

ZÁKLADNÍ VÝBAVA: dlouhá řídicí ojka s nízkým 
upevňovacím bodem, 
eposilovač řízení s proměnným 
odporem řízení, automatické 
snížení rychlosti v zatáčkách, 
1,5kW střídavý motor, přihrádka 
na baterie, elektromagnetická 
nouzová brzda působící úměrně 
hmotnosti nákladu, klíčkový 
spínač nebo přihlášení přes 
PIN kód, úložné prostory, 
multifunkční barevný displej 
s ukazatelem provozních hodin 
a indikací údržby, indikátor 
vybití baterie a interní indikací 
chybového kódu, polyuretanová 
kola, ochrana do teplot do 
-10 °C

režim želva, pro manipulaci 
ve stísněných prostorech, 
dlouhá oj s bezpečnostními 
spínači při náklonu, patentovaný 
systém ProTracLink: menší 
opotřebení opěrných kol 
při šikmém najíždění na rampu 
díky automatickému 
vyrovnání úrovně

PIN klávesnice, I-Site – správa 
fl otily, sklopná madla, stupačka, 
Click 2 Creep – pomalý mód 
s rukojetí ve vertikální poloze, 
BT Powetrak – optimální přítlak 
hnacího kola pro všechny typy 
nákladů

ukazatel nabití, vypínání 
zamykatelným klíčkem, plynulá 
impulzní regulace, dorazy proti 
převrácení vozíku, nabíjecí 
automat, ovladače rychlosti 
z levé i pravé strany, dvojitá 
gumová kolečka s ocelovým 
nájezdovým kolečkem pod 
vidlicí, pogumovaná oj pro 
komfortnější obsluhu vozíku, 
lithium-iontová baterie 
jednoduše vyjímatelná pro 
případné nabíjení mimo 
vozík, bezpečnostní tlačítko 
„odskoku“, bezpečnostní 
tlačítko pro vypnutí elektrického 
obvodu total stop

TYP BATERIE: Li-ion, olověná Li-ion, elektrolytická olověná Li-ion, olověná, gelová Li-ion, olověná Li-ion

VÝŠKA ZDVIHU (mm): 205 125 neuvedeno 225 200

NOSNOST (kg): 2500 2500 2500 2500 1500

ROZVOR KOL (mm): 1526 1383 1351 1362 850

CELKOVÁ DÉLKA (mm): 1913 1906 1737 1864 1543

CELKOVÁ ŠÍŘKA (mm): 736 720 724 730 550/685

DÉLKA VIDLIC (mm): 55 / 180 / 1156 1150 nebo podle požadavku 55 / 172 / 1150 78 / 180 / 1150 50 / 150 / 1150

VNĚJŠÍ VZDÁLENOST VIDLIC 
(mm):

560 520 / 540 / 560 / 680 535 550 550

POLOMĚR OTÁČENÍ (mm): 1733 1765 1532 1632 1355

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 
(km/h):

6 6 6 12,5 s nákladem 4,2, bez nákladu 4,5

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: BlueSpot, systém detekce 
proti přejetí nohou operátora, 
telemetrie s detekcí nárazů, 
aktivace PIN kódem nebo 
čipem

zaoblený tvar spodní části 
podvozku a nízká pozice nad 
zemí chrání nohy operátora, 
ochrana na hlavě řídicí ojky 
chrání ruce operátora. Dlouhá 
ojka zajišťuje bezpečnostní 
vzdálenost mezi obsluhou 
a vozíkem, stejně jako nízkou 
úroveň síly pro řízení.

automatické zastavení při 
náklonu oje, nízké šasi, 
ProTracLink pro stabilitu

automatické zpomalování 
do zatáčky; madla sklopná 
jedním dotykem směrem 
dolů; na rampách nedochází 
k samovolnému rozjezdu; 
BlueSpot; pasivní i aktivní 
bezpečnostní prvky zabraňující 
srážce s překážkami

tlačítko total stop

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (počet týdnů):

1–12 10 6 neuvedeno 1



Hlavním tématem letošního kongresu bude UDRŽITELNOST – tu však nedáváme do souvislosti 
jen s ekologií, ale vnímáme ji v širším kontextu. Představíme koncept venkovské prodejny 
budoucnosti, budeme mluvit o lokálních potravinách, snižování nákladů, ale i e-commerce.      
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SPONZOROVANÁ SEKCE

JAK ZVOLIT WMS

vatele, získáváte výhodu tzv. single point of 
contact a nemusíte řešit, na koho se obracet. 
V opačném případě se může stát, že dodavatel 
softwaru se vymlouvá na problém mobilních 
terminálů, dodavatel terminálů na problémy 
aplikace a na vině může být něco úplně jiného 
(např. nesprávně nakonfi gurovaná bezdrátová 
síť). V každém případě tím ale sklad trpí a způ-
sobuje to prodlevy v řešení a vícenáklady. Ve 
chvíli, kdy vše dodává jeden integrátor, rych-
lost odezvy je lepší a dobereme se i k rychlej-
šímu vyřešení. Dodavatelé skladových systémů 
jsou obvykle připraveni na poskytnutí podpory 
na základě smluvně defi nované SLA. Jedná 
se o rychlost odezvy podle závažnosti poruch, 
pravidelné schůzky za účelem dalšího rozvoje 
systému a v neposlední řadě i defi nice, kdo 
a jak řeší případné problémy. Skladový systém 
musí být připraven na další rozvoj a podporu 
procesů tak, jak se vyvíjí logistika i náročnost 
procesů a roste počet objednávek. Kromě 
chybových stavů řeší servisní smlouva i další 
rozvoj systému, dostupnost nových verzí, rozši-
řování funkcionality a opravné záplaty.

Tento článek byl zpracován 
ve spolupráci 
s Lubošem 
Doležalem, 
obchodním 
ředitelem 
společnosti Kodys.

〉 OMEZENÍ CHYBOVOSTI
Zásadní při úvahách o nasazení WMS je, zda 
sklad zvládá objem zboží a počty objednávek, 
nepotýká se s chybovostí a jestli je připraven 
i na budoucí růst. Systém nesmí být závislý na 
zkušenostech klíčových lidí ve skladu a musí si 
poradit i s agenturními pracovníky, aniž by to 
mělo výraznější vliv na jeho chod. Není možné, 
aby rychlost příjmu nebo vychystání závisela 
na tom, zda si skladník vybaví, kam dané 
zboží zaskladnil, nebo zda je pečlivý a z tiště-
ného dokladu správně přečetl název produktu, 
poznal jej a tužkou dopsal skutečné množství. 
Stejně tak není akceptovatelné, abychom se 
o tom, že jsme vyprázdnili vychystávací lokaci 
daného produktu, dozvídali na konci směny, 
kdy pracovník administrativy naprosto zby-
tečně přepisuje skladové doklady z papíru do 
podnikového ERP systému. Nemůžeme tak 
pružně reagovat na provozní problémy skladu 
a vede to ke zbytečně vysokým zásobám a pro-
dlužování doby na expedici. Jedním z vodítek 
toho, zda máme problém, může být i velikost 
inventurních rozdílů či počty reklamovaných 
dodávek. Nepřesnosti mohou vést ke zbytečně 
velkým skladovým zásobám nebo v nejhorším 
případě i k nespokojeným zákazníkům.

〉 ZÍSKÁTE I KNOW-HOW
Při výběru WMS jsou důležité reference a zku-
šenosti dodavatele skladového systému i fakt, 
zda jde o lokální software nebo o globální sys-
tém. Globální řešení mají výhodu košaté funk-
cionality, která odpovídá požadavkům mnoha 
zákazníků z různých odvětví. S implementací 
systému tak získáte i know-how obsažené 
v různých variantách připravených procesů, 
které by vás ani nenapadlo požadovat. Tyto 
procesy jsou navíc otestované a odladěné 
a zapojené do funkčního celku. Optimálním 
postupem bývá defi nice největších slabin stá-
vajícího fungování skladu, popis cílového stavu 
a odhad rozpočtu, který chceme na provoz sys-
tému alokovat. Vlastní návrh procesů a cesty, 
jak k danému stavu dojít, by měl být součástí 
analytické práce zkušeného dodavatele skla-
dového systému.

〉 VĚNUJTE POZORNOST 
SERVISNÍ SMLOUVĚ
Ve chvíli, kdy fi rma nasadí systém řízeného 
skladu, je nezbytné zajistit i jeho následnou IT 
podporu. Pokud jde o komplexní dodávku (soft-
ware + hardware + služby) od jednoho doda-
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Jakým způsobem určitá společnost pozná, že by pro její skladové hospodářství byl 
vhodný systém pro řízení skladu (WMS)? Může jít jak o případ, že daná fi rma dosud 
WMS vůbec neměla, tak i situaci, kdy má nevyhovující systém.
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