
Petra Třešková,
Jan Becher – Karlovarská Becherovka:

„Věřím, 
že v Becherovce 

moje nákupní 
stopa zůstane“

Petra Třešková,
Jan Becher – Karlovarská Becherovka:

„Věřím, 
že v Becherovce 

moje nákupní 
stopa zůstane“

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Jak perspektivní 
je elektromobilita 

v logistice?

Elektřina 
vyčerpává 
potenciá l 
fosilních paliv

Str. 52

Str. 28

Stabilita v námořní 
dopravě nepřijde 
ani letos

Str. 18

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 
a doručeny v počtu 7000 výtisků.

Kontaktujte nás na webu 
a sociálních sítích! 

Ročník 22 / číslo 197 / leden–únor 2022 / cena 133 Kč

7000 VÝTISKŮ



Průmyslová vrata   / Vyrovnávací můstky
Vratová těsnění   / Požární uzávěry

Tradiční výrobce a dodavatel 
dveřních a vratových systémů. 

Více než 30 let 
na trhu.

www.spedos.cz 



Průmyslová vrata   / Vyrovnávací můstky
Vratová těsnění   / Požární uzávěry

Tradiční výrobce a dodavatel 
dveřních a vratových systémů. 

Více než 30 let 
na trhu.

www.spedos.cz 

Když už jsme ve statistikách, vyšla nedávno ještě 
jedna. Centrum dopravního výzkumu se zaměřilo na 
prodej nových osobních elektrických vozidel. Loni jich 
bylo v rámci EU registrováno 1,75 milionu, což před-
stavuje 18% podíl na všech registrovaných vozidlech. 
Pokud bychom se podívali na čistě bateriová elek-
trická vozidla, nevychází Česko ze srovnání příliš příz-
nivě, a tak CDV může psát v titulku zprávy, že: Česko 
je v podílu elektromobilů na 25. místě v EU. 

Zdá se, že nedokážeme držet krok s některými význam-
nými trendy, jež se projevují ve vyspělém světě. Prsty 
do elektriky, a nejlépe obnovitelné, budeme muset 
strčit co nejdříve. Snad to nebude šoková terapie. 

Všichni, no všichni…, mnoho států i fi rem má dnes 
prsty v obnovitelných zdrojích energie. Někdy jsou 
krátké, jindy dlouhé, ale vlastně téměř každý, kdo 
donedávna využíval pouze fosilní paliva, se snaží něja-
kým způsobem dekarbonizovat. Samozřejmě nejsme 
Kostarika, která vyrobí v podstatě všechnu potřeb-
nou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Středoamerická 
země má mnoho vody, která je rozpohybována gra-
vitačně, tepla, jež vychází z nitra země, i slunečního 
svitu dopadajícího na FVE panely.

Pokud se ale vrátíme do „své“ Evropské unie, nejsme 
na tom nijak zvlášť dobře ani v průměru sedmadva-
cítky. Na konci ledna byla zveřejněna zpráva Eurost-
atu, která informuje o podílech energie z obnovitel-
ných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny. Za rok 
2020 vykázaly nejlepší hodnoty Rakousko (78 %) 
a Švédsko (75 %). Více než polovinu reportují Dánsko 
(65 %), Portugalsko (58 %), Chorvatsko a Lotyšsko 
(shodně 53 %). V Německu činil podíl OZE 45 %, na 
Slovensku 23 % a i Polsko – o němž se v tuzemských 
médiích tak rádo informuje jako o zemi odkázané jen 
na uhlí a Turów – skončilo se 16 % před námi. Česko 
se umístilo v pětici „nepremiantů“ s podílem 15 %. 
Pro kontext dodejme, že celo unijní průměr činí 38 %. 
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Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

… nejlépe obnovitelné

V zelených bo-
xech napříč časo-
pisem vám přiná-
šíme informace 
o udržitelnosti, 
ekologických ino-
vacích nebo „ze-
leném“ kontextu. 
Na tomto místě 
bychom tento-
krát podotkli, 
že jsme Systémy 
Logistiky uvedli 
do udržitelnější 
podoby: ustoupili 
jsme od výrazněj-
ší vazby V2 a par-
ciálního laku na 
titulní straně, 
a tak přispěli 
k lepší recyklova-
telnosti. Při likvi-
daci odkládejte 
svazek do modré-
ho kontejneru. 

Česko se umístilo
ve skupině 
„nepremiantů“.

Zvládne Česko 
zelenou tranzici? 
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Komerční prezentace

www.space-brokers.cz

HLEDÁME SKLADY PRO E-COMMERCE, 3PL, 
BALÍKÁŘE, VÝROBCE I DISTRIBUTORY
Poradenská fi rma Space Brokers vloni zprostředkovala více než 120 000 m2 průmyslových prostor. „Asi nejzajímavější loňské transakce jsou nové skladové a výrobní prostory 
pro Crussis Electrobikes v Úžicích nebo nové DC společnosti Rohlik.cz v Chrášťanech,“ říká partner společnosti Martin Šumera.

Nedávno jste oslavili rok na trhu. Jaké zajímavé transakce jste realizovali? 
V prosinci jsme oslavili první společné výročí teambuildingem na horách, 
a byl tak čas na bilancování. Náš koncept menší poradenské fi rmy složené 
ze zkušených jednotlivců se setkal s pozitivní reakcí jak u pronajímatelů, tak 
i u zájemců o prostory. Každý z nás má na starosti část ČR, a klienti tak mají 
jistotu, že se obracejí na poradce s dlouholetou praxí a zkušenostmi. V roce 
2021 se nám podařilo zprostředkovat přes 120 000 metrů čtverečních, a to 
v rozpětí poptávek od 60 až po 21 000 metrů čtverečních. Zaměřujeme se 
jak na nové pronájmy, tak i na prodlužování nájemních smluv či podnájmy 
prostor. Asi nejzajímavější loňské transakce jsou skladové a výrobní prostory 
pro Crussis Electrobikes v Úžicích nebo DC pro Rohlík.cz v Chrášťanech.

Jaké typy průmyslových budov a areálů vaši klienti dnes nejvíce poptávají? 
Spolupracujeme se všemi typy klientů – e-commerce, balíkovými dopravci, 
klasickými 3PL, výrobními i distribučními firmami. Někdo potřebuje 
konsolidovat sklady, další klient chce otevřít novou pobočku, jiná fi rma se 
potřebuje vystěhovat z areálu, kde se plánuje demolice. Každá poptávka je 

jedinečná a to je i faktor, proč nás naše práce baví a naplňuje. S využitím 
předchozích zkušeností se vždy snažíme najít optimální řešení pro klienta.

Kam se bude průmyslový development ubírat v tomto roce? 
Poptávka byla v loňském roce silná a předpokládáme, že tomu tak bude 
i letos. Problém však je na straně nabídky prostor. Volných prostor je rekordně 
málo a drtivá většina průmyslových hal, které jsou aktuálně ve výstavbě 
nebo které se začnou na jaře stavět, už má svého konkrétního uživatele. 
Spekulativně se staví naprosté minimum prostor. Až skoro kritickou vidím 
situaci v okolí Prahy a ve středních Čechách, kde se letos dokončí objem 
ploch, které nemohou poptávku uspokojit. Tato situace tlačí na výrazný růst 
nájemného. Na okraji Prahy se ale začínají objevovat nové menší projekty 
– haly s plochami mezi 5000 a 10 000 metry čtverečními, kdy se většinou 
jedná o redevelopment starších areálů. To by mohla být šance pro fi rmy, 
které potřebují být v blízkosti svých klientů a jsou připraveny zaplatit vyšší 
nájemné. Naopak nejpříznivější situace z pohledu nájemce letos bude 
v oblasti Ostravy, kde je nabídka prostor bohatá a tím i příznivější nájemné.

Jaká cesta je pro podniky ideální při hledání nového skladu? 
Nejdůležitější je začít řešit požadavek v dostatečném předstihu. U větších 
nebo specifi čtějších poptávek možná až 24 měsíců předem. Určitě je vhodné 
do procesu zapojit realitní poradce, kdy trh je již na straně nabídky velmi 
fragmentovaný a poradci o něm mají ucelený přehled. Doporučujeme 
zapojit i logistické poradce pro výběr vhodné lokality, odborníky v oblasti 
automatizace, logistických toků. Předpokládáme, že například oblast v okolí 
Prahy zaznamená v následujících letech výrazný růst nájemného a že některé 
fi rmy budou nuceny přesunout své aktivity do levnějších regionů.

Co plánujete pro tento rok? 
Více se zaměříme na prezentování novinek a trendů při osobním setkávání 
či na konferencích. V lednu jsme spustili aktualizovanou verzi vyhledávání 
prostor na našem webu a zvažujeme i rozšíření aktivit do dalších zemí.

INZERCE

• PŘEJEDNÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV

• PODNÁJEM PROSTOR

• PRONÁJEM PROSTOR
NOVÉ I STARŠÍ SKLADOVÉ A KANCELÁŘSKÉ PROJEKTY

space-brokers.cz
#FINDYOURSPACE   #KEEPYOURSPACE

1
YEAR
TOGETHER

122,992 m2 pronajaté plochy

39 spokojených klientů

DĚKUJEME!

Tým Space Brokers tvoří (zleva) Ondřej Straširybka, Martin Šumera, Jana 
Slavíková, Marek Sýkora, Rudolf Žůrek, Michal Barthell a Vojtěch Kaluža. 
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Vidět a vědět

Nepříznivá epidemická situace způsobila další posun dvoudenního logistického 
kongresu Slovlog v Bratislavě. Nový termín byl stanoven na 7. až 8. dubna 2022.  

Připravil Stanislav D. Břeň

S l o v  l o g :  p o s u n  n a  d u b e n
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Čtrnáctý ročník kongresu Slovlog zahrnuje 
celodenní program konference včetně speciali-
zovanýc h workshopů Autolog, Retailog, Digilog. 
Doprovodný program tvoří např. BizLog, což 
jsou krátké obchodní schůzky. Připraven je také 
neformální večírek – Logistický Business Mixer. 
Druhý den bude možné navštívit zajímavé logis-

tické provozy v rámci konceptu Seelog. Slovlog 
představuje nejvýznamnější logistickou událost 
na Slovensku, v posledních dvou letech se však 
nekonal vlivem pandemických nařízení. 

Registrace na kongres:
www.slovlog.sk

FOTO: Slovlog

Pronajímatelná plocha 52.000 m²
jednotky od 5.000 m²

V těsné blízkosti centra města. Lokalita vhodná pro logistiku poslední míle.
vgpparks.eu / nela.kadlecova@vgpparks.eu / +420 702 203 633 

VGP_CZ_240x115mm_USTI CITY_2022.indd   1VGP_CZ_240x115mm_USTI CITY_2022.indd   1 08.02.2022   18:4308.02.2022   18:43
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black

Helmut Schmid
Příchod – Agilox

Helmut Schmid, dlouholetý vedou-
cí kanceláře společnosti Universal 
Robots pro Německo a západní 

Evropu, přebral v lednu 2022 funkci generál-
ního ředitele společnosti Agilox. Ve funkci 
nahradil Franze Humera a manažerský tým byl 
doplněn o tři nové členy – Josefa Baumanna-
-Rotta, Klause Puchera a Roberta Mayera. 
Helmut Schmid je vystudovaný letecký inženýr 
a spoluzakladatel německé robotické asociace 
Deutscher Robotik Verband a investiční spo-
lečnosti Robotics Ventures. V minulosti působil 
také ve společnosti Franka Emika. 

Martin Jahn
Příchod – AutoSAP

Po pěti letech se do čela Sdružení 
automobilového průmyslu vrací 
Martin Jahn, člen představenstva 

Škoda Auto, který zastával funkci prezidenta 
AutoSAPu v letech 2009–2016. Členové sdru-
žení ve volbě rovněž potvrdili nový mandát 
pro stávající členy představenstva a dozorčí 
rady. Martin Jahn vystudoval VŠE, poté pra-
coval v agentuře CzechInvest. V letech 2004 
až 2005 byl místopředsedou vlády pro ekono-
miku. V roce 2006 nastoupil do společnosti 
Škoda Auto a stal se členem představenstva 
za oblast řízení lidských zdrojů. Po dvou letech 
odešel do Moskvy na post výkonného ředitele 
společnosti VW Group NSC. Následně přešel 
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Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz
+420 313 333 323 · prodej@jungheinrich.cz
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Nejmodernější správa flotily manipulační techniky · 7 modulů pro Vaše individuální potřeby.

· Systém správy flotily Jungheinrich (FMS) je digitální řešení pro efektivní správu vaší intralogistické flotily vozíků z více míst. 

· Tento webový nástroj kombinuje obchodní data, provozní údaje o vozících a nárazové údaje a pomocí podrobných  
   analýz poskytuje konkrétní údaje pro konkrétní rozhodnutí. 

· Díky digitálnímu řízení přístupu, hlášení nárazových událostí a různým analýzám nákladů a produktivity zvýšíte  
   dostupnost a produktivitu své flotily vozíků a zároveň snížíte provozní náklady a zvýšíte bezpečnost osob i strojů.
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do VW v Německu, odkud měl na starosti řízení 
celosvětových fi remních prodejů. V roce 2016 
se přestěhoval do čínského Čchang-čchunu, 
kde převzal pozici výkonného viceprezidenta 
pro prodej a marketing a výkonného ředitele 
značky Volkswagen v partnerské společnosti 
Volkswagenu s čínskou automobilkou FAW. 
Od března roku 2021 se stal členem předsta-
venstva Škoda Auto a má na starosti prodej 
a marketing.

Anna Arwidi
Povýšení – Axis 
Communications

Společnost Axis Communications 
představila změnu na pozici regi-

onálního ředitele pro oblast, která zahrnuje 28 
států východní Evropy, Turecko, Rusko a Spole-
čenství nezávislých států. Od Nového roku do 
této funkce nastupuje Anna Arwidi. Anna Arwidi 
spolupracovala s Axis Communications od roku 
2013 ještě ve službách partnerské společnosti 
Cognimatics AB, která zaváděla videoanalýzy 
v rámci globálních projektů pro optimalizaci 
maloobchodu. Ta se v roce 2016 stala součástí 
Axis Communications a Anna Arwidi působila na 
vedoucích obchodně-manažerských pozicích. 

Jan Rovný
Příchod – Crowdberry

Tým společnosti Crowdberry 
posílil Jan Rovný, který má osmi-
letou praxi v oblasti podnikových 

fi nancí se zaměřením na poradenství při prodeji 
a nákupu společností, nemovitostí a projek-
tových investic. V Crowdberry se bude podílet 
na transakcích, fundraisingu a fi nancování 
projektů v segmentu nemovitostí, přičemž se 
zaměří především na nemovitostní fond společ-
nosti – CB Property Investors. Jan Rovný přišel 
ze společnosti Urban Developers and Investors, 
kde byl zodpovědný za nové investice a fi nanco-
vání developerských projektů ve střední Evropě. 
Pracoval také ve společnosti Patria, kde se 
podílel na několika velkých prodejích a akvizi-
cích společností v regionu střední a východní 
Evropy, a byl také zodpovědný za rozvoj skupiny 
Profi real v jihovýchodní Asii. Magisterský titul 
získal v oboru nemovitostí na Cass Business 
School v Londýně a v oboru mezinárodního 
obchodu a strategického řízení na University of 
York ve Velké Británii.

Jérôme Poussin 
Příchod – Bonami

Bonami má od ledna 2022 nového 
CCO, kterým se stal Jérôme Pou-
ssin, jenž předtím více než tři roky 

působil jako ředitel pro retail e-shopu s kosme-
tikou Notino. Profesní zkušenosti získal kromě 
jiného také ve společnostech Celio, GrandOpti-
cal a Carrefour.

Karel Složil
Příchod – Bolt

Karel Složil nastoupil do vede-
ní české pobočky Bolt, a to na 
pozici country managera pro 

službu dovozu nákupů potravin a dalšího zboží. 
Karel Složil má za sebou více než pět let práce 
v poradenské společnosti Ernst & Young. Jako 
seniorní projektový manažer se z Prahy staral 

o implementace fi remních digitálních řešení po 
celém světě, a to pro globální hráče především 
z odvětví e-commerce, automobilového průmys-
lu a maloobchodu.

Karel Bor
Příchod – ČMN

Do čela realitní skupiny Česko-
moravská Nemovitostní (ČMN) 
nastoupil Karel Bor, který působil 

na realitním trhu v pozicích poradce, develope-
ra a generálního ředitele. Své zkušenosti získal 
například na pozici country managera pro 
rakouskou skupinu Immofi nanz či jako generál-
ní ředitel BNP Paribas Real Estate. Vystudoval 
ekonomii.

Pavel Smoleň
Povýšení v CDC Data

Novým generálním ředitelem spo-
lečnosti CDC Data se od 6. ledna 
2022 stal Pavel Smoleň. Na této 

pozici vystřídal zakladatele a spolumajitele 
CDC Data Luboše Strapinu, který se ke stejné-
mu datu přesunul do představenstva společnos-
ti. Hlavním úkolem nového generálního ředitele 
bude především vyhledávání a využívání příleži-
tostí k dalšímu růstu CDC Data. Jako CEO bude 
Pavel Smoleň odpovědný za chod fi rmy a její 
hospodářské výsledky, které bude pravidelně 
předkládat představenstvu společnosti.

Václav Koukolíček
Příchod – 
Coca-Cola HBC

Manažerem externí komunikace 
společnosti Coca-Cola HBC Čes-

ko a Slovensko se od Nového roku stal Václav 
Koukolíček. Svoji profesní dráhu zahájil jako 

novinář ve vydavatelství Ringier Axel Springer, 
poté pracoval na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. Do soukromé sféry přešel v roce 
2012, kdy se stal manažerem komunikace spo-
lečnosti Lasvit. V posledních sedmi letech pak 
vedl externí komunikaci maloobchodního řetěz-
ce Tesco Stores ČR. 

Harry Bannatyne
Příchod – CTP

CTP jmenovalo Harryho Bannaty-
nea do funkce group head of client 
relations. V rámci této pozice má 

na starosti péči o klienty a rozvoj obchodních 
aktivit společnosti. Působí v centrále spo-
lečnosti v Praze a do CTP přestoupil z pozice 
partner and regional director industrial ve 
společnosti Colliers. Dříve působil ve společ-
nosti JLL. „CTP s Harrym dlouhodobě a úspěšně 
spolupracovalo v rámci jeho předchozích agen-
turních rolí. Jeho hluboké znalosti trhu s průmy-
slovými a logistickými nemovitostmi ve střední 
a východní Evropě a síť oborových kontaktů 
jsou impozantní, takže má velmi dobrou kva-
lifi kaci pro vedení naší skupiny v oblasti péče 
o klienty a rozvoje obchodních aktivit,“ říká 
Remon Vos, CEO společnosti.

Markéta Moreno
Příchod – Košík.cz

Novou šéfkou marketingu a komu-
nikace společnosti Košík.cz se 
stala Markéta Moreno. Do fi rmy 

přichází po téměř třináctiletém působení v tele-
komunikačním byznysu. Od roku 2008 působila 
nejprve jako senior manažerka TTM a o dva 
roky později jako ředitelka pro značku a marke-
tingovou komunikaci ve společnosti Vodafone. 
Zkušenosti má také z agenturního prostředí – 
jako CEO vedla agenturu Momentum ze skupiny 
McCann Worldgroup.
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Helmut Schmid, dlouholetý vedou-
cí kanceláře společnosti Universal 
Robots pro Německo a západní 

Evropu, přebral v lednu 2022 funkci generál-
ního ředitele společnosti Agilox. Ve funkci 
nahradil Franze Humera a manažerský tým byl 
doplněn o tři nové členy – Josefa Baumanna-
-Rotta, Klause Puchera a Roberta Mayera. 
Helmut Schmid je vystudovaný letecký inženýr 
a spoluzakladatel německé robotické asociace 
Deutscher Robotik Verband a investiční spo-
lečnosti Robotics Ventures. V minulosti působil 
také ve společnosti Franka Emika. 

Martin Jahn
Příchod – AutoSAP

Po pěti letech se do čela Sdružení 
automobilového průmyslu vrací 
Martin Jahn, člen představenstva 

Škoda Auto, který zastával funkci prezidenta 
AutoSAPu v letech 2009–2016. Členové sdru-
žení ve volbě rovněž potvrdili nový mandát 
pro stávající členy představenstva a dozorčí 
rady. Martin Jahn vystudoval VŠE, poté pra-
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až 2005 byl místopředsedou vlády pro ekono-
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Vidět a vědět

Josef Simpartl
Příchod – Dáme jídlo

Provozním ředitelem platformy 
Dáme jídlo je nově Josef Simpar-
tl. Soustředit se chce na kvalitu 

služby a na starosti bude mít mimo jiné tým 
kurýrů Dáme jídlo. Stejnou pozici bude zastávat 
také pro sesterskou značku foodpanda na Slo-
vensku. Před nástupem do Dáme jídlo působil 
na manažerských pozicích fi rem Oskar (nyní 
Vodafone) či ČSOB Leasing. V posledních letech 
se věnoval oblasti vybavení pro maloobchod 
včetně velkoformátového tisku, zejména na 
německém trhu. Josef Simpartl vystudoval Čes-
kou zemědělskou univerzitu v Praze. 

Jan Škoda
Povýšení – Hopi Holding

FineDine, dceřiná fi rma společnos-
ti Hopi Holding, která se speciali-
zuje na výrobu vlastních antipast 

a lahůdek, má od začátku prosince 2021 nové-
ho generálního ředitele. Je jím Jan Škoda, který 
dříve vedl marketingové oddělení Hopi Holding.

Kateřina Rázlová, 
Ľubomír Sasarák
Povýšení – DHL Supply Chain

Společnost DHL Supply Chain 
jmenovala Kateřinu Rázlovou do 
funkce ředitelky automobilové 
divize a transportu v České repub-
lice. Nově kromě logistických 
a transportních služeb pro auto-
mobilový průmysl zodpovídá i za 
dopravu v segmentu spotřebního 

zboží. Tato organizační změna se dotkla také 
manažera transportu Ľubomíra Sasaráka. 
Propojením obou fl otil je zodpovědný za chod 
vozového parku s více než stovkou vlastních 
nákladních vozidel a šedesáti až stovkou smluv-
ních vozidel. Kateřina Rázlová pracuje v DHL od 
roku 2001. Ředitelkou automobilové divize je 
od roku 2009, v letech 2004–2008 vedla oddě-
lení transportu pro zákazníky z automobilového 
průmyslu. Ve fi rmě začínala jako manažerka pro 
dopravu a logistiku. Vystudovala VŠE v Praze 
a absolvovala MBA na University of Pittsburgh. 
Ľubomír Sasarák nastoupil do DHL v roce 2018 
na pozici manažera transportu. Předtím působil 
10 let ve společnosti Toyota Tsusho v Kolíně. 

Ireneusz Kubies 
Povýšení – Infor

Ireneusz Kubies byl jmenován na 
pozici alliance director pro region 
CEE společnosti Infor.  Ireneusz 

Kubies je součástí týmu Infor CEE se sídlem 
v Praze od roku 2014, kdy nastoupil jako regi-
onální channel and direct sales manager. Dnes 
je zodpovědný za rozvoj regionálních aliančních 
strategií a řízení vztahů s partnery z řad systé-
mových integrátorů, technologickými či konzul-
tačními partnery v České republice, Slovensku, 
Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slo-
vinsku a Srbsku. Před svým nástupem do společ-
nosti Infor strávil čtyři roky v Hewlett-Packard 
a předtím v ICZ. Vystudoval Fakultu strojní na 
Českém vysokém učení technickém v Praze.

Příchody/Odchody Daniel Vagaský
Povýšení – Shell Czech 
Republic

Novým generálním ředitelem 
společnosti Shell Czech Republic 

se stal Daniel Vagaský. V čele fi rmy nahradil 
Pavla Lose, který po více než 20 letech půso-
bení v Shellu zamířil do IT branže (Oracle). Ve 
společnosti Shell působí Daniel Vagaský od 
roku 2004, kdy nastoupil do oddělení Business 
Finance. Nejprve zastával lokální pozice a poz-
ději se přesunul do regionálního managementu 
fi nancí oddělení Shell Fleet Solutions pro střed-
ní a východní Evropu. Na pozici generálního 
ředitele Daniel Vagaský vstupuje z role ředitele 
oddělení Commercial Road Transport pro Čes-
kou republiku a Slovensko. Současně bude také 
zastávat post předsedy představenstva společ-
nosti Shell Czech Republic.

Antonín Felber
Povýšení – 
Zelená železnice

Na konci ledna 2022 byl valnou 
hromadou potvrzen Antonín Felber 

výkonným ředitelem spolku Zelená železnice. 
Jeho nominaci předložilo a schválilo předsed-
nictvo spolku. Manažer se do České republiky 
vrátil po tříletém angažmá ve společnosti Has-
lerRail ve Švýcarsku. Hlavním úkolem výkonné-
ho ředitele bude naplňovat defi nované cíle spol-
ku, kterými je koordinovaný rozvoj bezemisní 
železniční dopravy. Zakládajícími členy spolku 
Zelená železnice jsou společnosti České dráhy, 
ČD Cargo, ČEZ Esco, Škoda Transportation, 
Siemens Mobility ČR, CZ Loko, Čepro a Vysoká 
škola logistiky v Přerově.

Tomáš Kudělka
Povýšení – KPMG

Tomáš Kudělka povýšil na pozici 
ředitele technologického týmu 
poradenské společnosti KPMG. 

Dohlíží na IT projekty, zejména v oblastech stra-
tegie IT, kybernetické bezpečnosti, ale i řízení 
a návrhů IT architektur. Zaměřuje se na pomoc 
fi rmám v přípravě na nové předpisy EU o digitál-
ních službách (DSA) a trzích (DMA). Působil ve 
Velké Británii a řídil týmy v Německu a Španěl-
sku. Dříve zastával vedoucí pozice v nadnárodní 
společnosti Diebold Nixdorf a u systémového 
integrátora Simac.

Petr Wehrenberg 
Povýšení – LKQ CZ

Novým výkonným ředitelem spo-
lečnosti LKQ CZ byl od Nového 
roku jmenován Petr Wehren-

berg. Nahradil Ondřeje Navrátila, který tuto 
funkci zastával posledních osm let a nyní se 
posunul na pozici obchodního ředitele pro 
region střední a východní Evropy (CEE). Petr 
Wehrenberg působí v LKQ CZ od roku 2015. 
V minulosti zastával post obchodního ředitele 
a poté působil v LKQ CEE jako change a project 
 manager pro CEE. Má více než 25 let zkušenos-
tí s řízením prodeje náhradních dílů a rozvojem 
obchodu na několika evropských trzích. Pro-
fesně je spojen se společnostmi jako Tenneco, 
Honeywell a Valeo, kde působil v manažerských 
pozicích. Byl také zodpovědný za vztahy s mezi-
národními skupinami v oblasti nákupu.

Roman Šimák
Příchod – Orkla Foods

Roman Šimák nově působí na 
pozici sales & operations planning 
manager ve společnosti Orkla 

Foods Česko a Slovensko. Doposud zastával 
několik logistických pozic – např. supply  chain 
manager CEE ve společnosti Intersnack, logi-
stics manager v likérce Jan Becher Pernod 
Ricard nebo logistics specialist ve fi rmě Imati-
on. Vystudoval VŠE v Praze.   

Aleš Zacha
Povýšení – 
P3 Logistic Parks

Rozvoj portfolia průmyslového 
developera P3 Logistic Parks 

v České republice převzal ke konci minulého 
roku Aleš Zacha. Head of development se z Ale-
še Zachy stává po roce a půl působení v P3. 
„Oceňuji jeho komplexní a systematický přístup 
k projektům, což se potvrdilo i v případě příprav 
našeho parku v Ostravě,“ říká Tomáš Míček, 
ředitel P3 pro Českou republiku. V nové roli je 
Aleš Zacha odpovědný za koordinaci a vedení 
nájemních transakcí. Svoji kariéru Aleš Zacha 
zahájil s inženýrským titulem z ekonomie jako 
daňový poradce ve společnosti Deloitte. Po 
několika letech a profesní přestávce se rozhodl 
změnit obor a pře orientoval se na průmyslové 
nemovitosti. Od roku 2013 sbíral zkušenos-
ti jako agent v CBRE, později jako manažer 
v Panattoni. Do P3 nastoupil v červnu 2020 
jako senior leasing and development manager.

Jan Slezák
Příchod – Packeta

Novým head of performance skupi-
ny Packeta se stal Jan Slezák. Jeho 
hlavním úkolem je vyhodnocování 

a strategické směřování online marketingu ve 
všech zemích, ve kterých Packeta působí. Před 
příchodem do fi rmy pracoval více než 11 let ve 
společnosti Seznam.cz. V posledních čtyřech 
letech zodpovídal za nastavování strategie s nej-
většími inzerenty v České republice a zahraničí. 
Jan Slezák vystudoval obchodní akademii.

Michal Široký
Příchod – Rossmann

Síť drogerií Rossmann má od 3. 
ledna 2022 nového ředitele náku-
pu. Stal se jím Michal Široký, který 

přišel ze společnosti Albert ČR, kde působil 
posledních 16 let na různých manažerských 
pozicích. Svou kariéru zahájil ve fi rmě Carre-
four. Michal Široký je absolventem Vysoké 
školy marketingu a řízení ESMA Barcelona. 
V Rossmannu bude mít na starosti kromě vede-
ní oddělení nákupu i řízení veškeré činnosti 
související s tvorbou a implementací nákupní 
strategie a dodavatelských vztahů.

Radmila Kuzicová
Příchod – RSBC

Na pozici chief real estate offi cer 
společnosti RSBC Holding nastou-
pila Radmila Kuzicová. Zodpovídá 

za řízení nemovitostního portfolia a rozvoj rea-
litních investičních projektů skupiny. Před pří-
chodem do RSBC Holding řídila realitní skupinu 
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Asental Group. Podstatnou část své předchozí 
kariéry spojila s bankovní skupinou Erste. Vystu-
dovala obor fi nance na Ekonomické univerzitě 
v Bratislavě. V roce 1996 absolvovala Milner 
International College of English v Perthu. 

Meredith Kelly
Povýšení – Škoda Auto

Škoda Auto jmenovala Meredith 
Kelly do funkce vedoucí globál-
ního marketingu. Meredith Kelly 

pracuje pro koncern Volkswagen od října 2015 
a na své předchozí pozici byla zodpovědná 
za marketingové aktivity značky Volkswagen 
v Jižní Africe. S obchodním vzděláním a titulem 
v oboru podnikové fi nance dříve pracovala pro 
mezinárodní společnosti v oblasti spotřebního 
zboží. Jako marketingová odbornice zastávala 
různé manažerské pozice v Jihoafrické republi-
ce a ve Spojeném království. Řídila kampaně na 
trzích v Africe, na Blízkém východě a ve střední 
a východní Evropě. 

Boris Sananes
Povýšení – Zentiva

Boris Sananes se stal novým gene-
rálním manažerem společnosti 
Zentiva v České republice. Ve 

funkci vystřídal dosavadní generální manažerku 
Soňu Porubskou, která se přesouvá do globální-

ho vedení společnosti na pozici head of corpo-
rate affairs. Boris Sananes nastoupil do Zentivy 
v roce 2014 a zastával různé vedoucí pozice. 
Boris Sananes se narodil ve Francii, vystudoval 
obchod a fi nance na ESC Chambery a následně 
se věnoval oblastem jako business excellence, 
sales a trade.

Tereza Jelínková
Povýšení – 
Cushman & Wakefi eld

Činnost týmů zaměřených na udr-
žitelnost a ESG v regionu střední 

a východní Evropy bude koordinovat Tereza 
Jelínková, associate v české pobočce společ-
nosti Cushman & Wakefi eld. Rozšíří se její role 
v týmu projektového řízení a developmentu, kde 
je aktuálně zodpovědná za tým projektového 
managementu zaměřený na správu nemovitostí 
a udržitelnost. Tereza Jelínková má více než 
osm let zkušeností v realitním sektoru a je 
licencovaný BREEAM in-use assessor. V české 
pobočce společnosti stála u zrodu služeb zamě-
řených na udržitelnost, jež klientům poskytují 
ekologické certifi kace budov a související pora-
denství. Podílí se také na vedení ESG Focus 
Group, která organizuje vlastní ESG aktivity 
fi rmy v České republice. Tereza Jelínková je 
členkou komise EMEA Sustainability Operatio-
nal Committee, jež je ve společnosti Cushman 
& Wakefi eld zodpovědná za řízení  služeb 

udržitelnosti, sdílení znalostí a zkušeností 
a sjednocování těchto služeb pro klienty napříč 
regionem EMEA. 

Maren Gräf 
Příchod – 
Škoda Auto Vysoká škola

Novou předsedkyní Správní rady 
Škoda Auto Vysoké školy byla na 

počátku ledna 2022 zvolena Maren Gräf, člen-
ka představenstva automobilky za oblast Peo-
ple & Culture. Stala se tak první ženou v his-
torii školy, která v jejím nejvyšším kontrolním 
orgánu zasedla. Maren Gräf působí v koncernu 
Volkswagen více než let 20 let – svou profesní 
dráhu zde zahájila v roce 1999. Působila na růz-
ných pozicích – nejprve na oddělení právních 
záležitostí, následně se začala věnovat oblasti 
řízení lidských zdrojů, se kterou spojila i své 
další pracovní kroky. Tři roky působila v Číně 
ve společnosti FAW-Volkswagen jako vedoucí 
rozvoje managementu. Po svém návratu do 
Wolfsburgu převzala pozici vedoucí rozvoje 
managementu v oblastech výroby a logistiky, 
výroby komponentů a elektromobility, poté 
pozici vedoucí HR vrcholového managementu 
koncernu. Na pozici vystřídala Bohdana Wojna-
ra, který funkci vykonával od roku 2013.
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INZERCE

Vidět a vědět

Josef Simpartl
Příchod – Dáme jídlo

Provozním ředitelem platformy 
Dáme jídlo je nově Josef Simpar-
tl. Soustředit se chce na kvalitu 

služby a na starosti bude mít mimo jiné tým 
kurýrů Dáme jídlo. Stejnou pozici bude zastávat 
také pro sesterskou značku foodpanda na Slo-
vensku. Před nástupem do Dáme jídlo působil 
na manažerských pozicích fi rem Oskar (nyní 
Vodafone) či ČSOB Leasing. V posledních letech 
se věnoval oblasti vybavení pro maloobchod 
včetně velkoformátového tisku, zejména na 
německém trhu. Josef Simpartl vystudoval Čes-
kou zemědělskou univerzitu v Praze. 

Jan Škoda
Povýšení – Hopi Holding

FineDine, dceřiná fi rma společnos-
ti Hopi Holding, která se speciali-
zuje na výrobu vlastních antipast 

a lahůdek, má od začátku prosince 2021 nové-
ho generálního ředitele. Je jím Jan Škoda, který 
dříve vedl marketingové oddělení Hopi Holding.

Kateřina Rázlová, 
Ľubomír Sasarák
Povýšení – DHL Supply Chain

Společnost DHL Supply Chain 
jmenovala Kateřinu Rázlovou do 
funkce ředitelky automobilové 
divize a transportu v České repub-
lice. Nově kromě logistických 
a transportních služeb pro auto-
mobilový průmysl zodpovídá i za 
dopravu v segmentu spotřebního 

zboží. Tato organizační změna se dotkla také 
manažera transportu Ľubomíra Sasaráka. 
Propojením obou fl otil je zodpovědný za chod 
vozového parku s více než stovkou vlastních 
nákladních vozidel a šedesáti až stovkou smluv-
ních vozidel. Kateřina Rázlová pracuje v DHL od 
roku 2001. Ředitelkou automobilové divize je 
od roku 2009, v letech 2004–2008 vedla oddě-
lení transportu pro zákazníky z automobilového 
průmyslu. Ve fi rmě začínala jako manažerka pro 
dopravu a logistiku. Vystudovala VŠE v Praze 
a absolvovala MBA na University of Pittsburgh. 
Ľubomír Sasarák nastoupil do DHL v roce 2018 
na pozici manažera transportu. Předtím působil 
10 let ve společnosti Toyota Tsusho v Kolíně. 

Ireneusz Kubies 
Povýšení – Infor

Ireneusz Kubies byl jmenován na 
pozici alliance director pro region 
CEE společnosti Infor.  Ireneusz 

Kubies je součástí týmu Infor CEE se sídlem 
v Praze od roku 2014, kdy nastoupil jako regi-
onální channel and direct sales manager. Dnes 
je zodpovědný za rozvoj regionálních aliančních 
strategií a řízení vztahů s partnery z řad systé-
mových integrátorů, technologickými či konzul-
tačními partnery v České republice, Slovensku, 
Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slo-
vinsku a Srbsku. Před svým nástupem do společ-
nosti Infor strávil čtyři roky v Hewlett-Packard 
a předtím v ICZ. Vystudoval Fakultu strojní na 
Českém vysokém učení technickém v Praze.

Příchody/Odchody Daniel Vagaský
Povýšení – Shell Czech 
Republic

Novým generálním ředitelem 
společnosti Shell Czech Republic 

se stal Daniel Vagaský. V čele fi rmy nahradil 
Pavla Lose, který po více než 20 letech půso-
bení v Shellu zamířil do IT branže (Oracle). Ve 
společnosti Shell působí Daniel Vagaský od 
roku 2004, kdy nastoupil do oddělení Business 
Finance. Nejprve zastával lokální pozice a poz-
ději se přesunul do regionálního managementu 
fi nancí oddělení Shell Fleet Solutions pro střed-
ní a východní Evropu. Na pozici generálního 
ředitele Daniel Vagaský vstupuje z role ředitele 
oddělení Commercial Road Transport pro Čes-
kou republiku a Slovensko. Současně bude také 
zastávat post předsedy představenstva společ-
nosti Shell Czech Republic.

Antonín Felber
Povýšení – 
Zelená železnice

Na konci ledna 2022 byl valnou 
hromadou potvrzen Antonín Felber 

výkonným ředitelem spolku Zelená železnice. 
Jeho nominaci předložilo a schválilo předsed-
nictvo spolku. Manažer se do České republiky 
vrátil po tříletém angažmá ve společnosti Has-
lerRail ve Švýcarsku. Hlavním úkolem výkonné-
ho ředitele bude naplňovat defi nované cíle spol-
ku, kterými je koordinovaný rozvoj bezemisní 
železniční dopravy. Zakládajícími členy spolku 
Zelená železnice jsou společnosti České dráhy, 
ČD Cargo, ČEZ Esco, Škoda Transportation, 
Siemens Mobility ČR, CZ Loko, Čepro a Vysoká 
škola logistiky v Přerově.

Tomáš Kudělka
Povýšení – KPMG

Tomáš Kudělka povýšil na pozici 
ředitele technologického týmu 
poradenské společnosti KPMG. 

Dohlíží na IT projekty, zejména v oblastech stra-
tegie IT, kybernetické bezpečnosti, ale i řízení 
a návrhů IT architektur. Zaměřuje se na pomoc 
fi rmám v přípravě na nové předpisy EU o digitál-
ních službách (DSA) a trzích (DMA). Působil ve 
Velké Británii a řídil týmy v Německu a Španěl-
sku. Dříve zastával vedoucí pozice v nadnárodní 
společnosti Diebold Nixdorf a u systémového 
integrátora Simac.

Petr Wehrenberg 
Povýšení – LKQ CZ

Novým výkonným ředitelem spo-
lečnosti LKQ CZ byl od Nového 
roku jmenován Petr Wehren-

berg. Nahradil Ondřeje Navrátila, který tuto 
funkci zastával posledních osm let a nyní se 
posunul na pozici obchodního ředitele pro 
region střední a východní Evropy (CEE). Petr 
Wehrenberg působí v LKQ CZ od roku 2015. 
V minulosti zastával post obchodního ředitele 
a poté působil v LKQ CEE jako change a project 
 manager pro CEE. Má více než 25 let zkušenos-
tí s řízením prodeje náhradních dílů a rozvojem 
obchodu na několika evropských trzích. Pro-
fesně je spojen se společnostmi jako Tenneco, 
Honeywell a Valeo, kde působil v manažerských 
pozicích. Byl také zodpovědný za vztahy s mezi-
národními skupinami v oblasti nákupu.

Roman Šimák
Příchod – Orkla Foods

Roman Šimák nově působí na 
pozici sales & operations planning 
manager ve společnosti Orkla 

Foods Česko a Slovensko. Doposud zastával 
několik logistických pozic – např. supply  chain 
manager CEE ve společnosti Intersnack, logi-
stics manager v likérce Jan Becher Pernod 
Ricard nebo logistics specialist ve fi rmě Imati-
on. Vystudoval VŠE v Praze.   

Aleš Zacha
Povýšení – 
P3 Logistic Parks

Rozvoj portfolia průmyslového 
developera P3 Logistic Parks 

v České republice převzal ke konci minulého 
roku Aleš Zacha. Head of development se z Ale-
še Zachy stává po roce a půl působení v P3. 
„Oceňuji jeho komplexní a systematický přístup 
k projektům, což se potvrdilo i v případě příprav 
našeho parku v Ostravě,“ říká Tomáš Míček, 
ředitel P3 pro Českou republiku. V nové roli je 
Aleš Zacha odpovědný za koordinaci a vedení 
nájemních transakcí. Svoji kariéru Aleš Zacha 
zahájil s inženýrským titulem z ekonomie jako 
daňový poradce ve společnosti Deloitte. Po 
několika letech a profesní přestávce se rozhodl 
změnit obor a pře orientoval se na průmyslové 
nemovitosti. Od roku 2013 sbíral zkušenos-
ti jako agent v CBRE, později jako manažer 
v Panattoni. Do P3 nastoupil v červnu 2020 
jako senior leasing and development manager.

Jan Slezák
Příchod – Packeta

Novým head of performance skupi-
ny Packeta se stal Jan Slezák. Jeho 
hlavním úkolem je vyhodnocování 

a strategické směřování online marketingu ve 
všech zemích, ve kterých Packeta působí. Před 
příchodem do fi rmy pracoval více než 11 let ve 
společnosti Seznam.cz. V posledních čtyřech 
letech zodpovídal za nastavování strategie s nej-
většími inzerenty v České republice a zahraničí. 
Jan Slezák vystudoval obchodní akademii.

Michal Široký
Příchod – Rossmann

Síť drogerií Rossmann má od 3. 
ledna 2022 nového ředitele náku-
pu. Stal se jím Michal Široký, který 

přišel ze společnosti Albert ČR, kde působil 
posledních 16 let na různých manažerských 
pozicích. Svou kariéru zahájil ve fi rmě Carre-
four. Michal Široký je absolventem Vysoké 
školy marketingu a řízení ESMA Barcelona. 
V Rossmannu bude mít na starosti kromě vede-
ní oddělení nákupu i řízení veškeré činnosti 
související s tvorbou a implementací nákupní 
strategie a dodavatelských vztahů.

Radmila Kuzicová
Příchod – RSBC

Na pozici chief real estate offi cer 
společnosti RSBC Holding nastou-
pila Radmila Kuzicová. Zodpovídá 

za řízení nemovitostního portfolia a rozvoj rea-
litních investičních projektů skupiny. Před pří-
chodem do RSBC Holding řídila realitní skupinu 
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Offline/Online news

Zvýšilo se vám nájemné skladu?

Krátce:
Mall.cz byl oceněn 
za automatizaci 
schvalování 
dokladů
Portál edizone.cz každoročně oceňuje fi rmy 
a projekty, které inovují obchodní a logistické 
procesy pomocí automatizace a elektroniza-
ce. Do fi nále 11. ročníku soutěže se probojo-
valy e-shop Mall.CZ, který se stal absolutním 
vítězem, maloobchodní řetězec Albert a fi r-
ma MoroSystems. Mall.cz začal s digitalizací 
objednávek a faktur před sedmi lety. Jen za 
rok 2020 na zpracování faktur ušetřil čtyři 
miliony korun. Zavedení systému Mall Invoi-
ce Financing usnadnilo fi nancování faktur 
partnerským fi rmám. Ty mohou platbu obdr-
žet ještě před datem splatnosti – třeba už 
tři dny po vystavení faktury – a zlepšit si tak 
cashfl ow. E-shop digitalizoval také schvalová-
ní objednávek a faktur. Albert vytvořil webo-
vou aplikaci pro své menší dodavatele, aby 
si mohli faktury či dodací listy posílat elek-
tronicky. „S největšími dodavateli fungujeme 
elektronicky již od roku 2002, chtěli jsme ale 
zapojit také menší dodavatele, a proto jsme 
se společností Grit vyvinuli bezplatné řeše-
ní Albert portál. Jediné, co teď dodavatelé 
k bezpapírové komunikaci s námi potřebují, 
je přístup k internetu,“ říká manažer společ-
nosti Petr Beran. Brněnská IT fi rma MoroSys-
tems se do fi nále soutěže dostala díky tomu, 
že za minimální náklady ušetřila 60 hodin 
práce měsíčně. „Dříve jsme jednu fakturu 
zpracovávali přibližně čtvrt hodiny, teď to 
stíháme za pět minut,“ říká hlavní účetní Iva 
Šmerdová s tím, že pro automatizaci příjmu 
faktur využívá řešení Invoice Flow.

ShipMonk se 
chystá do Evropy
Společnost ShipMonk plánuje expanzi z USA 
a otevření skladu v Evropě. Mezi možnými 
lokalitami je zvažována také Česká repub-
lika, kde má nyní fi rma softwarové oddělení 
s více než padesátkou specialistů. Společ-
nost to uvedla ve svém prohlášení k nedáv-
né akvizici technologického podniku Ruby 
Has Fulfi llment, který se zaměřuje na 3PL 
služby. Pro otevření evropského skladu spo-
lečnost hledá klíčového člověka, který se po-
staví do jeho čela a povede celou evropskou 
expanzi. „Otevření skladu v Evropě bude pro 
ShipMonk obrovským krokem přes oceán 
a velkou výzvou v mnoha ohledech. Už teď 
proto hledáme nové kolegy, kteří se této vý-
zvy nezaleknou a pomohou nám s nastarto-
váním další, evropské kapitoly,“ říká zaklada-
tel a CEO ShipMonku Jan Bednář.

Podrobnosti na webu
www.edizone.cz

Podrobnosti na webech 
www.shipmonk.com 
a www.rubyhas.com

Dokáže váš dodavatelský 
řetězec udržet tempo?
Dlouhodobé partnerství a společný růst s GEFCO znamená zvítězit. 
Stavíme na důvěře, nasloucháme, učíme se a navrhujeme flexibilní 
a rozumná řešení. Naše globální sít nezná hranice a překonává ty 
nejnáročnější výzvy dodavatelského řetězce. Nový závazek našim 
patrnerům je „být o krok dále“.

Jsme GEFCO, Partners, unlimited ™

gefco.cz

Zájem klientů o nové průmyslové prostory v Čes-
ké republice srazil vloni jejich nabídku prakticky 
k nule. Alespoň tak situaci na českém industriál-
ním trhu hodnotí společnost 108 Agency. Poptávka 
dosáhla 2‚39 milionu m2 a neobsazenost pokles-
la až na úroveň 1‚63 %. Nedostatek skladových 
ploch k pronájmu se projevuje nejen v blízkosti 
Prahy a Brna, ale také v Plzni a dalších regionech. 
„Výstavba nových hal nebo rozšiřování již stávají-
cích projektů přitom zaostává za strmým vývojem 
poptávky. Tuto disproporci ilustrují údaje z posled-
ního čtvrtletí loňského roku: zatímco dokončeno 
bylo 142 130 metrů čtverečních průmyslových 
ploch, nové pronájmy byly uzavřené na více než 
430 000 metrů čtverečních. Pokud by se započet-
la i přejednání stávajících smluv, činil by čtvrtlet-
ní objem realizovaných pronájmů dokonce téměř 
620 000 metrů čtverečních,“ vysvětluje analytik 
108 Agency Michal Bílý.

Podle Industrial Research Fora (IRF) překonala 
vloni celková plocha moderních průmyslových 
prostor určených k pronájmu v České republice 
hranici 9‚6 milionu m2 a do poloviny roku 2022 
by mělo být dosaženo hranice 10 milionů m2. Na 

konci čtvrtého kvartálu roku 2021 bylo podle IRF 
ve výstavbě celkem 1‚1 milionu m2 skladových 
a výrobních prostor a podle stejného zdroje by 
letos mělo být dokončeno přes 1‚5 milionu m2 in-
dustriálních ploch, což by bylo rekordní množství 
doručené na český trh za kalendářní rok. Nejvyšší 
dosahované nájemné činilo v posledním kvartále 
2021 6‚0 eur/m2/měsíc, zvláštní projekty v Praze 
pak podle IRF začínají na 7‚0 eur/m2/měsíc.

Průmyslový development: 
na hraně deseti milionů

Lenka Pechová
senior research analyst
Savills ČR a SR

Poslední kvartál roku 2021 byl v České republice nej-
rušnějším čtvrtletím investic do komerčních nemovi-
tostí. Uzavřeno bylo 30 transakcí o celkovém objemu 
více než 628 milionů eur. Jednalo se o nejvyšší čtvrt-
letní objem investic do nemovitostí od prvního čtvrt-
letí 2020, a zlepšení o 23 % oproti objemu investic 
za čtvrté čtvrtletí 2020. (…) Poprvé v historii dochází 
ke sbližování výnosů z průmyslových a kancelářských 
nemovitostí, což dokazuje význam a poptávku v prů-
myslovém sektoru, který těží ze změny paradigmatu 
v době pandemie.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň
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Krátce:
Obří transakce 
v závěru roku

Na konci roku 2021 byl realizován prodej 
pěti skladových a výrobních hal v logistic-
kých parcích Logistics Park Nošovice (na 
snímku) a Ostrava Airport Multimodal v Moš-
nově. Novým vlastníkem 140 000 m2 ploch 
je společnost EQT Exeter, která nemovitosti 
za 150 milionů eur koupila od společností 
Concens Investments a J&T. „I přes prudký 
pokles yieldů dosahují zdejší nemovitosti 
stále atraktivních výnosů v evropském kon-
textu. Aktuálně činí 4‚25 procenta, což je 
o 95 procent více než v sousedním Němec-
ku,“ říká Katarína Brydone, vedoucí oddělení 
investic ve společnosti CBRE, která transakci 
zprostředkovala. Tři haly v areálu Logistics 
Park Nošovice s hrubou pronajímatelnou 
plochou 64 000 m2 využívá Hyundai Glovis, 
který zajišťuje logistické služby pro výrobní 
závod automobilky Hyundai Motor. Ve dvou 
halách v mošnovském parku působí např. 
společnosti Continental Barum, DHL, Hy-
undai Glovis, M.K. Invest, Rhenus Logistics, 
Skladon či UFI Filters.

Souhlasíte se současným nastavením tzv. silničního balíčku?

Podrobnosti na webu
www.cbre.cz

ILUSTRAČNÍ FOTO: Volvo Trucks

INZERCE

Dokáže váš dodavatelský 
řetězec udržet tempo?
Dlouhodobé partnerství a společný růst s GEFCO znamená zvítězit. 
Stavíme na důvěře, nasloucháme, učíme se a navrhujeme flexibilní 
a rozumná řešení. Naše globální sít nezná hranice a překonává ty 
nejnáročnější výzvy dodavatelského řetězce. Nový závazek našim 
patrnerům je „být o krok dále“.

Jsme GEFCO, Partners, unlimited ™

gefco.cz

Od února začala platit nová pravidla pro vysílání 
pracovníků v silničních dopravě (Silniční balíček). 
Platí výjimka, že tzv. vysílací směrnice se netýká 
řidičů bilaterálních a tranzitních přeprav. Naopak 
pod směrnici spadají kabotážní přepravy nebo tře-
tizemní přepravy, jestliže nejde o dokládky zboží. 
Důležitou součást balíčku pravidel představuje po-
vinný návrat řidičů do domovské země jednou za 
čtyři týdny, nyní se budou muset vracet jednou za 
osm týdnů i vozidla. Přísnější podmínky v meziná-
rodní dopravě mají od února provozovatelé vozidel 
a souprav v hmotnostním rozmezí 2‚5–3‚5 t.

Běžné přepravy nespadají 
pod vysílací směrnici

Martin Felix
tiskový mluvčí
Sdružení Česmad Bohemia

Jde o kompromis, ale naši dopravci už při drtivé většině 
přeprav nebudou muset čelit v každé zemi jiným před-
pisům pro hlášení, evidenci a kontrolu vysílání, jakými 
jsou dnes například německý MiLog, francouzský Loi 
Macron a podobně. Pro všechny státy Evropské unie 
bude jeden jednotný systém s jedním účtem dopravce.

Offline/Online news

Zvýšilo se vám nájemné skladu?

Krátce:
Mall.cz byl oceněn 
za automatizaci 
schvalování 
dokladů
Portál edizone.cz každoročně oceňuje fi rmy 
a projekty, které inovují obchodní a logistické 
procesy pomocí automatizace a elektroniza-
ce. Do fi nále 11. ročníku soutěže se probojo-
valy e-shop Mall.CZ, který se stal absolutním 
vítězem, maloobchodní řetězec Albert a fi r-
ma MoroSystems. Mall.cz začal s digitalizací 
objednávek a faktur před sedmi lety. Jen za 
rok 2020 na zpracování faktur ušetřil čtyři 
miliony korun. Zavedení systému Mall Invoi-
ce Financing usnadnilo fi nancování faktur 
partnerským fi rmám. Ty mohou platbu obdr-
žet ještě před datem splatnosti – třeba už 
tři dny po vystavení faktury – a zlepšit si tak 
cashfl ow. E-shop digitalizoval také schvalová-
ní objednávek a faktur. Albert vytvořil webo-
vou aplikaci pro své menší dodavatele, aby 
si mohli faktury či dodací listy posílat elek-
tronicky. „S největšími dodavateli fungujeme 
elektronicky již od roku 2002, chtěli jsme ale 
zapojit také menší dodavatele, a proto jsme 
se společností Grit vyvinuli bezplatné řeše-
ní Albert portál. Jediné, co teď dodavatelé 
k bezpapírové komunikaci s námi potřebují, 
je přístup k internetu,“ říká manažer společ-
nosti Petr Beran. Brněnská IT fi rma MoroSys-
tems se do fi nále soutěže dostala díky tomu, 
že za minimální náklady ušetřila 60 hodin 
práce měsíčně. „Dříve jsme jednu fakturu 
zpracovávali přibližně čtvrt hodiny, teď to 
stíháme za pět minut,“ říká hlavní účetní Iva 
Šmerdová s tím, že pro automatizaci příjmu 
faktur využívá řešení Invoice Flow.

ShipMonk se 
chystá do Evropy
Společnost ShipMonk plánuje expanzi z USA 
a otevření skladu v Evropě. Mezi možnými 
lokalitami je zvažována také Česká repub-
lika, kde má nyní fi rma softwarové oddělení 
s více než padesátkou specialistů. Společ-
nost to uvedla ve svém prohlášení k nedáv-
né akvizici technologického podniku Ruby 
Has Fulfi llment, který se zaměřuje na 3PL 
služby. Pro otevření evropského skladu spo-
lečnost hledá klíčového člověka, který se po-
staví do jeho čela a povede celou evropskou 
expanzi. „Otevření skladu v Evropě bude pro 
ShipMonk obrovským krokem přes oceán 
a velkou výzvou v mnoha ohledech. Už teď 
proto hledáme nové kolegy, kteří se této vý-
zvy nezaleknou a pomohou nám s nastarto-
váním další, evropské kapitoly,“ říká zaklada-
tel a CEO ShipMonku Jan Bednář.

Podrobnosti na webu
www.edizone.cz

Podrobnosti na webech 
www.shipmonk.com 
a www.rubyhas.com

Dokáže váš dodavatelský 
řetězec udržet tempo?
Dlouhodobé partnerství a společný růst s GEFCO znamená zvítězit. 
Stavíme na důvěře, nasloucháme, učíme se a navrhujeme flexibilní 
a rozumná řešení. Naše globální sít nezná hranice a překonává ty 
nejnáročnější výzvy dodavatelského řetězce. Nový závazek našim 
patrnerům je „být o krok dále“.

Jsme GEFCO, Partners, unlimited ™

gefco.cz

Zájem klientů o nové průmyslové prostory v Čes-
ké republice srazil vloni jejich nabídku prakticky 
k nule. Alespoň tak situaci na českém industriál-
ním trhu hodnotí společnost 108 Agency. Poptávka 
dosáhla 2‚39 milionu m2 a neobsazenost pokles-
la až na úroveň 1‚63 %. Nedostatek skladových 
ploch k pronájmu se projevuje nejen v blízkosti 
Prahy a Brna, ale také v Plzni a dalších regionech. 
„Výstavba nových hal nebo rozšiřování již stávají-
cích projektů přitom zaostává za strmým vývojem 
poptávky. Tuto disproporci ilustrují údaje z posled-
ního čtvrtletí loňského roku: zatímco dokončeno 
bylo 142 130 metrů čtverečních průmyslových 
ploch, nové pronájmy byly uzavřené na více než 
430 000 metrů čtverečních. Pokud by se započet-
la i přejednání stávajících smluv, činil by čtvrtlet-
ní objem realizovaných pronájmů dokonce téměř 
620 000 metrů čtverečních,“ vysvětluje analytik 
108 Agency Michal Bílý.

Podle Industrial Research Fora (IRF) překonala 
vloni celková plocha moderních průmyslových 
prostor určených k pronájmu v České republice 
hranici 9‚6 milionu m2 a do poloviny roku 2022 
by mělo být dosaženo hranice 10 milionů m2. Na 

konci čtvrtého kvartálu roku 2021 bylo podle IRF 
ve výstavbě celkem 1‚1 milionu m2 skladových 
a výrobních prostor a podle stejného zdroje by 
letos mělo být dokončeno přes 1‚5 milionu m2 in-
dustriálních ploch, což by bylo rekordní množství 
doručené na český trh za kalendářní rok. Nejvyšší 
dosahované nájemné činilo v posledním kvartále 
2021 6‚0 eur/m2/měsíc, zvláštní projekty v Praze 
pak podle IRF začínají na 7‚0 eur/m2/měsíc.

Průmyslový development: 
na hraně deseti milionů

Lenka Pechová
senior research analyst
Savills ČR a SR

Poslední kvartál roku 2021 byl v České republice nej-
rušnějším čtvrtletím investic do komerčních nemovi-
tostí. Uzavřeno bylo 30 transakcí o celkovém objemu 
více než 628 milionů eur. Jednalo se o nejvyšší čtvrt-
letní objem investic do nemovitostí od prvního čtvrt-
letí 2020, a zlepšení o 23 % oproti objemu investic 
za čtvrté čtvrtletí 2020. (…) Poprvé v historii dochází 
ke sbližování výnosů z průmyslových a kancelářských 
nemovitostí, což dokazuje význam a poptávku v prů-
myslovém sektoru, který těží ze změny paradigmatu 
v době pandemie.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň
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KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Hledáte skladovací prostory?

Christian Neumayer
head of fulfi llment and quality
Zooplus

Robustní nárůst on-line maloobchodu v sektoru chova-
telských potřeb vyžaduje zvýšení provozních kapacit na 
rostoucích trzích střední a východní Evropy. Jsme nad-
šeni, že můžeme rozšířit naše partnerství s GXO, které 
dále podporuje naši orientaci na zákazníky a posiluje 
spolehlivost, odolnost a efektivitu naší logistické plat-
formy. Díky tomu budeme schopni výrazně navýšit naši 
celkovou denní výstupní kapacitu a rychleji a ještě indi-
viduálněji reagovat na regionální rozdíly v potřebách 
zákazníků.

Jakub Kodr
obchodní ředitel pro ČR
CTP

Těší nás, že se opět podařilo prohloubit spolu-
práci se společností GXO Logistics, která již působí 
v našem CTParku Pohořelice na Moravě a dlouhodobě 
i v CTParku Bor.

GXO v Boru bude pracovat pro Zooplus

Společnost CTP uzavřela smlouvu na pronájem 
logistických prostor v CTParku Bor s americkou 
logistickou společností GXO Logistics. CTP postaví 
pro GXO halu o rozloze 60 000 m2 v režimu BTS, 
dokončena by měla být na podzim. Z velké části 
automatizované centrum GXO bude sloužit k ful-
fi llmentu evropského obchodníka s potřebami pro 
domácí mazlíčky Zooplus, se kterým americký lo-
gistický provider spolupracuje od roku 2018. CTP 
staví halu s cílem certifi kace standardu BREEAM 
Outstanding, nainstalovány budou například nabí-
jecí místa pro elektromobily, na podkladní vrstvy 
projektu se počítá s využitím materiálu vyprodu-

kovaného při demolici dálnice. Nemovitost bude 
monitorována v rámci smart metering, nemá chy-
bět ani systém pro využití šedé vody, LED osvětlení 
a do budoucna fotovoltaika. Německý internetový 
maloobchodní prodejce krmiv a doplňků pro domá-
cí mazlíčky Zooplus působí ve 30 evropských ze-
mích a nové centrum mu umožní uspokojit rostou-
cí poptávku ve střední a západní Evropě. Pracovní 
místo by zde mělo nalézt na 700 zaměstnanců. 
Logistické centrum bude využívat automatizované 
procesy balení a třídění a také dopravní technologii 
pro zvýšení bezpečnosti a produktivity. Používat se 
mají stoprocentně recyklovatelné obaly.

GXO Logistics využije v areálu u Boru 60 000 m2.
FOTO: CTP

Krátce:
Kontroly provádějí 
drony

Gefco nasazuje ve svém skladu ve sloven-
ském Zavaru u Trnavy drony na inventarizaci 
skladových zásob. V první fázi zajistí drony 
inventury na zhruba třetině plochy objektu 
s celkovou plochou 10 000 m2 pro klienta 
z oblasti automobilového průmyslu. Cílem 
je pokrýt automatizovanou inventurou celý 
sklad v prvních měsících roku 2022. Inves-
tice by se fi rmě měla vrátit zhruba za 17 
měsíců. První fáze procesu inventarizace je 
poloautomatická. Pracovník má k dispozici 
aplikaci pro ovládání dronu, v té si označí 
oblast, v níž chce inventury provádět. Ná-
sledně umístí dron na startovací pozici před 
regálem a spustí inventarizaci. Od tohoto 
momentu je proces plně automatický. Dron 
snímá etikety zboží a porovnává nasnímané 
položky s daty v systému.

Podrobnosti na webu 
www.gefco.net Zvažujete investice 

do automatizace?

Sázka na automaty

Juraj Bendík
vedoucí logistiky
Kaufl and ČR

Hochregal přinese lepší pracovní podmínky pro zaměst-
nance, práci ušetří hlavně řidičům vysokozdvižných 
vozíků. O práci ale rozhodně nepřijdou, protože těchto 
zaměstnanců je dlouhodobě nedostatek. Naopak. 
V konečném důsledku díky naší strategii zajistíme 
u nás v Olomouci práci více lidem.

Kaufl and v Česku výrazně modernizuje svou logis-
tiku. Koncem roku dokončil přístavbu distribuč-
ního centra v Olomouci a do fi nální fáze se do-
stává stavba haly s integrovaným automatickým 
vyskladňovacím systémem AKL. Se stavbou nové 

skladové haly v Olomouci se začalo v lednu 2020, 
v září se do ní začal budovat plně automatizovaný 
zakládací systém (tzv. Hochregal). Ten olomoucký 
je vysoký 20 metrů a má 100 metrů do hloubky. 
Díky 23 500 paletám byla navýšena celková kapa-
cita skladu v Olomouci přibližně o třetinu. Provoz 
skladu byl spuštěn v listopadu 2021. V areálu je 
ve výstavbě také automatický sklad malých dílů 
(AKL), který je vhodný pro skladování drobnějšího 
zboží, jež nezaplní celé palety. Jde například o non-
food, drogerii, potraviny a další pomalu obrátkové 
zboží. Ve výstavbě je i nový sklad pro ovoce a zele-
ninu v Modleticích, jehož spuštění je plánováno na 
květen 2022. Do modernizace skladů v Olomouci 
a Modleticích fi rma investovala přibližně 2‚7 mi-
liardy korun, z toho téměř 1‚7 miliardy korun stálo 
rozšíření olomouckého centra.

Automatický zakladač v olomouckém distribučním 
centru společnosti Kaufl and.
FOTO: Kaufl and
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Jak pandemie narušila vaše 
dodavatelské řetězce?

Narušené dodavatelské a logistické řetězce v čele 
s nedostatkem polovodičů vrátily produkci vozidel 
v ČR o osm let nazpátek, tvrdí Sdružení automo-
bilového průmyslu. V roce 2021 bylo vyrobeno 
1 141 698 silničních vozidel všech typů. To před-
stavuje pokles o 3‚7 procenta vůči prvnímu pan-

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

Michael Oeljeklaus
člen představenstva odpovědný za 
výrobu a logistiku
Škoda Auto

V současnosti vycházíme z předpokladu, že se situace 
v dodávkách polovodičů začne od druhého pololetí 
postupně stabilizovat. Hledím proto do budoucnosti 
s opatrným optimismem. Náš tým je vysoce motivo-
ván, aby pro naše zákazníky v letošním roce vyrobil co 
možná nejvíce vozů.

O osm let zpátky

demickému roku 2020. Pokles se dotkl především 
výroby osobních vozidel a autobusů, ostatní seg-
menty tuzemské fi nální výroby oproti roku 2020 
rostly. „Rok 2021 byl pro automobilový průmysl 
velmi složitý. V globálně úzce propojeném odvětví 
se naplno projevily následky pandemie covidu-19. 

Autoprůmysl čelil nedostatku vstupních surovin, 
materiálů a klíčových komponentů. Celosvětová 
krize na trhu s polovodiči pak vedla k výraznému 
útlumu výroby automobilů po celém světě. Řada 
automobilek, a tedy i jejich dodavatelé, byla nuce-
na v průběhu roku zpomalovat či úplně zastavovat 
své výrobní linky. To vše při extrémním nárůstu cen 
vstupů, dopravy a energií,“ hodnotí uplynulý rok 
Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobi-
lového průmyslu. Odhaduje, že vlivem čipové krize 
nebylo vloni v Česku vyrobeno až 300 000 osob-
ních vozidel. „V roce 2022 bychom se opět mohli 
vrátit k růstovým hodnotám, byť situace s dodáv-
kami čipů i dalších komponentů zůstává nadále 
napjatá,“ dodává Zdeněk Petzl.

Offline/Online news

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Hledáte skladovací prostory?

Christian Neumayer
head of fulfi llment and quality
Zooplus

Robustní nárůst on-line maloobchodu v sektoru chova-
telských potřeb vyžaduje zvýšení provozních kapacit na 
rostoucích trzích střední a východní Evropy. Jsme nad-
šeni, že můžeme rozšířit naše partnerství s GXO, které 
dále podporuje naši orientaci na zákazníky a posiluje 
spolehlivost, odolnost a efektivitu naší logistické plat-
formy. Díky tomu budeme schopni výrazně navýšit naši 
celkovou denní výstupní kapacitu a rychleji a ještě indi-
viduálněji reagovat na regionální rozdíly v potřebách 
zákazníků.

Jakub Kodr
obchodní ředitel pro ČR
CTP

Těší nás, že se opět podařilo prohloubit spolu-
práci se společností GXO Logistics, která již působí 
v našem CTParku Pohořelice na Moravě a dlouhodobě 
i v CTParku Bor.

GXO v Boru bude pracovat pro Zooplus

Společnost CTP uzavřela smlouvu na pronájem 
logistických prostor v CTParku Bor s americkou 
logistickou společností GXO Logistics. CTP postaví 
pro GXO halu o rozloze 60 000 m2 v režimu BTS, 
dokončena by měla být na podzim. Z velké části 
automatizované centrum GXO bude sloužit k ful-
fi llmentu evropského obchodníka s potřebami pro 
domácí mazlíčky Zooplus, se kterým americký lo-
gistický provider spolupracuje od roku 2018. CTP 
staví halu s cílem certifi kace standardu BREEAM 
Outstanding, nainstalovány budou například nabí-
jecí místa pro elektromobily, na podkladní vrstvy 
projektu se počítá s využitím materiálu vyprodu-

kovaného při demolici dálnice. Nemovitost bude 
monitorována v rámci smart metering, nemá chy-
bět ani systém pro využití šedé vody, LED osvětlení 
a do budoucna fotovoltaika. Německý internetový 
maloobchodní prodejce krmiv a doplňků pro domá-
cí mazlíčky Zooplus působí ve 30 evropských ze-
mích a nové centrum mu umožní uspokojit rostou-
cí poptávku ve střední a západní Evropě. Pracovní 
místo by zde mělo nalézt na 700 zaměstnanců. 
Logistické centrum bude využívat automatizované 
procesy balení a třídění a také dopravní technologii 
pro zvýšení bezpečnosti a produktivity. Používat se 
mají stoprocentně recyklovatelné obaly.

GXO Logistics využije v areálu u Boru 60 000 m2.
FOTO: CTP

Krátce:
Kontroly provádějí 
drony

Gefco nasazuje ve svém skladu ve sloven-
ském Zavaru u Trnavy drony na inventarizaci 
skladových zásob. V první fázi zajistí drony 
inventury na zhruba třetině plochy objektu 
s celkovou plochou 10 000 m2 pro klienta 
z oblasti automobilového průmyslu. Cílem 
je pokrýt automatizovanou inventurou celý 
sklad v prvních měsících roku 2022. Inves-
tice by se fi rmě měla vrátit zhruba za 17 
měsíců. První fáze procesu inventarizace je 
poloautomatická. Pracovník má k dispozici 
aplikaci pro ovládání dronu, v té si označí 
oblast, v níž chce inventury provádět. Ná-
sledně umístí dron na startovací pozici před 
regálem a spustí inventarizaci. Od tohoto 
momentu je proces plně automatický. Dron 
snímá etikety zboží a porovnává nasnímané 
položky s daty v systému.

Podrobnosti na webu 
www.gefco.net Zvažujete investice 

do automatizace?

Sázka na automaty

Juraj Bendík
vedoucí logistiky
Kaufl and ČR

Hochregal přinese lepší pracovní podmínky pro zaměst-
nance, práci ušetří hlavně řidičům vysokozdvižných 
vozíků. O práci ale rozhodně nepřijdou, protože těchto 
zaměstnanců je dlouhodobě nedostatek. Naopak. 
V konečném důsledku díky naší strategii zajistíme 
u nás v Olomouci práci více lidem.

Kaufl and v Česku výrazně modernizuje svou logis-
tiku. Koncem roku dokončil přístavbu distribuč-
ního centra v Olomouci a do fi nální fáze se do-
stává stavba haly s integrovaným automatickým 
vyskladňovacím systémem AKL. Se stavbou nové 

skladové haly v Olomouci se začalo v lednu 2020, 
v září se do ní začal budovat plně automatizovaný 
zakládací systém (tzv. Hochregal). Ten olomoucký 
je vysoký 20 metrů a má 100 metrů do hloubky. 
Díky 23 500 paletám byla navýšena celková kapa-
cita skladu v Olomouci přibližně o třetinu. Provoz 
skladu byl spuštěn v listopadu 2021. V areálu je 
ve výstavbě také automatický sklad malých dílů 
(AKL), který je vhodný pro skladování drobnějšího 
zboží, jež nezaplní celé palety. Jde například o non-
food, drogerii, potraviny a další pomalu obrátkové 
zboží. Ve výstavbě je i nový sklad pro ovoce a zele-
ninu v Modleticích, jehož spuštění je plánováno na 
květen 2022. Do modernizace skladů v Olomouci 
a Modleticích fi rma investovala přibližně 2‚7 mi-
liardy korun, z toho téměř 1‚7 miliardy korun stálo 
rozšíření olomouckého centra.

Automatický zakladač v olomouckém distribučním 
centru společnosti Kaufl and.
FOTO: Kaufl and
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Skladujete ve více teplotních 
režimech?

V Dašicích navýšili 
mrazírenské kapacity

Symbolické zavážení první palety 
v novém skladu v Dašicích.

FOTO: MD logistika

Společnost MD logistika zahájila provoz nové mra-
zírenské komory C10 ve svém areálu v Dašicích. 
Investicí ve výší 75 milionů korun fi rma rozšiřuje 
své skladové kapacity pro mražené zboží zhruba 
o pětinu. Komora nabízí na ploše 1778 m2 v zá-
kladním uspořádání 3692 paletových míst při stan-
dardní teplotě −24 °C. Sklad osvětlený LED svítidly 
o „kubatuře“ 33 900 m3 pojme zhruba 112 plných 
kamionů zboží. Generálním projektantem byla fi rma 
Code, výstavbu provedla společnost Marhold a chla-
dírenskou technologii dodala fi rma Syteza. Budova 
bezprostředně sousedí se zatím nejnovějším mra-
zírenským skladem C9 zprovozněným v roce 2017 
a má i srovnatelnou velikost. Sklad založený na zá-
kladových pilotech v hloubce 7–9 m nedisponuje 
vnitřními sloupy. Komora využívá stávající strojovnu 
chlazení s hybridním kondenzátorem čpavkových 
par Jeaggi kombinujícím suchou a mokrou konden-
zaci. Odpadní teplo ze strojovny chlazení je využito 
pro vytápění bezespárové podlahy. Fasáda budovy 

Milan Stránský
technický ředitel
MD logistika

Dispozice budovy je podobná jako u C9 a spolu s ní jde 
o jednu z největších nedělených mrazírenských komor 
v České republice. Její světlá výška umožňuje uložení 
pěti paletových regálů nad sebou, což je maximálně 
efektivní.

je opláštěna bílými trapézovými plechy a její východ-
ní stěna orientovaná ven z areálu bude porostlá ze-
lení. Kromě běžné manipulační techniky uzpůsobe-
né pro provoz v nízkých teplotách sklad obsluhuje 
také akumulátorový vychystávací vozík Toyota s po-
chůzkovou plošinou umožňující zdvih obsluhy pro 
vychystávání zboží z výšek až 4‚5 m. MD logistika 
v Dašicích chystá také výstavbu suchého skladu 
o kapacitě 40 000 paletových míst.

Krátce:
Zabezpečení 
regionální železnice
Společnost Sherlog ve spolupráci s AŽD 
představila systém pro zvýšení bezpečnosti 
provozu na českých regionálních železnič-
ních tratích. Prezentace proběhla formou 
názorné ukázky na trati Lovosice – Most. 
Proti sobě na jednu kolej vyjely dva vlaky 
– jeden z Libčevsi směrem na nádraží Tře-
bívlice, druhý z Třebívlic opačným směrem. 
Díky tomu, že oba byly vybaveny jednotkou 
Sherlog D3 R, systém strojvedoucí v obou 
vlacích upozornil na přítomnost druhého na 
vzdálenost dvou kilometrů. Oba strojvůdce 
pak průběžně informoval o vzájemné polo-
ze, směru a vzdálenosti. Jakmile mezi nimi 
bylo pouze 500 metrů, spustilo se zvukové 
i vizuální varování. Systém využívá rádiovou 
technologii, není závislý na pokrytí operátorů 
signálem GSM a funguje i v tunelu. Určen je 
pro regionální jednokolejné tratě provozova-
né podle předpisu D3. V současné době se 
především na hlavních železničních tratích 
plánuje nasazení tzv. Jednotného evrop-
ského vlakového zabezpečovacího systému 
(ETCS), na regionální tratě se však dostane 
pravděpodobně s výraznějším zpožděním. 
„Sherlog D3 R může dobře vyplnit časovou 
prodlevu do doby, než budou tratě standard-
ně zabezpečeny. To byl důvod, proč jsme se 
stal partnerem projektu na přizpůsobení 
technologie tak, aby byla pro strojvedoucí 
uživatelsky přívětivá,“ vysvětluje generální 
ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Podrobnosti na webu 
www.azd.cz

Zlepšily se loni vaše B2C 
nebo B2B prodeje? 

Česká e-commerce vloni pokořila další rekord v hod-
notě dosažených obratů za prodej zboží. E-shopy 
u nás poprvé prodaly zboží za více než dvě stě mi-
liard. Meziroční růst o 14 % znamenal v konečném 
zúčtování 223 miliard korun, které Češi utratili on-
line. Ukázala to data Asociace pro elektronickou 
komerci (APEK) a nákupního rádce Heureka. „Od 
začátku roku 2021 jsme věděli, že odhadovat vý-
sledky, kterých česká e-commerce dosáhne, bude 
tentokrát o poznání složitější než v minulosti. Bylo 
zřejmé, že si Češi online nakupování během prvního 
roku pandemie koronaviru ještě více oblíbili. Na dru-

Pavel Vopařil
CEO
Bonami

V minulém roce přijalo Bonami do svých skladů přes 
2,7 milionu produktů a na skladové ploše expando-
valo o 10 000 m2 na současných 55 000 m2. Pobočky 
kamenných prodejen, kterých má v současnosti devět, 
navštívilo téměř 150 000 lidí, přičemž právě kamenné 
prodejny se i navzdory situaci těší rostoucímu zájmu. 
Ve městech, kde Bonami prodejny jsou, si téměř 40 % 
balíčků lidé vyzvednou právě v nich.

hou stranu prodeje významně ovlivňovaly uzávěry 
obchodů a další vládní opatření,“ hodnotí výkonný 
ředitel APEK Jan Vetyška. Nejúspěšnější co do me-
ziročního růstu bylo hned první čtvrtletí. Jan Vetyška 
pokračuje: „V roce 2020 zasáhl první lockdown pře-
devším druhý kvartál. Proto byl úvod loňského roku 
z pohledu online prodejů pokračováním skokového 
navýšení o desítky až stovky procent.“ Ve druhé 
polovině roku už došlo z meziročního pohledu ke 
zpomalení. „Nebýt masivního růstu v roce 2020, po-
kračovala by e-commerce v plynulém růstu přes 15 
procent i na podzim. Tentokrát ovšem musíme při 
srovnáních zohledňovat naprosto ojedinělou situaci, 
kterou jsme prožili – nákupy byly poměrně dlouhou 
dobu možné v zásadě jen na internetu,“ upozorňuje 
Jan Vetyška. Nakonec v roce 2021 internetové ob-
chody prodaly zboží za 223 miliard korun a dosáhly 
meziročního růstu 14 %. 

Bude-li potřeba, nechte, prosím, místo na fotku
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+ pouze ikony sociálních sítí s textem:
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Doprava těžkými vozidly 
vzrostla o 16 procent

Poroste podle vás 
dále objem dopravy?

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor
Systémy Logistiky

Ve výsledcích se odrazily i dopady pandemie a úprava 
životního stylu spotřebitelů. Například je patrný růst 
objemu dopravy u skupiny lehkých nákladních auto-
mobilů v příměstských oblastech, což zřejmě souvisí 
s rostoucím zájmem o B2C doručování na konkrétní 
adresy. Do výsledků se jasně „propisují“ také nově fun-
gující obchvaty. Například v Řevničově se snížil objem 
dopravy o skoro 70 procent vlivem nového úseku dál-
nice D6. Alarmující jsou pak čísla u těch nejpřetíženěj-
ších úseků. V tomto směru stojí za zmínku úsek D1 
mezi připojením Pražského okruhu u Modletic a sjez-
dem na Říčany, kde po dálnici a souběžných kolektoro-
vých vozovkách v celkem deseti jízdních pruzích denně 
projede více než 103 000 vozidel.

Objem dopravy v Česku narostl v letech 2016–
2020 o deset procent. Vyplývá to z výsledků Ce-
lostátního sčítání dopravy 2020, které byly zve-
řejněny na konci letošního ledna. Na dálniční síti 
doprava narostla dokonce o 15 %, na silniční síti 
o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vo-
zidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. 
Celkový dopravní výkon na sledované dálniční 
a silniční síti délky 55 892 km dosáhl v průměru 
téměř 160 mil. vozokilometrů za den. Průměrná 
intenzita na dálnicích činí asi 30 700 voz/24h, na 
silnicích I. třídy 9100 voz/24h, na silnicích II. třídy 
2900 voz/24h. Z hlediska zatížení těžkými moto-
rovými vozidly je nejvíce zatížen úsek dálnice D1 
mezi Pražským okruhem a silnicí II/101 do Říčan 
s více než 22 000 těžkými vozidly, následovaný 
úsekem dálnice D1 mezi křižovatkami Brno-cen-
trum a  Brno-jih s celkovým počtem téměř 22 000 
těžkých vozidel. Na úseku Pražského okruhu mezi 
Slivencem a Ořechem jezdí denně v průměru té-
měř 19 000 těžkých vozidel a nejvíce zatíženým 
úsekem silnice I. třídy v této skupině je úsek silnice 
I/52 v Modřicích s více 10 500 těžkými vozidly.

Krátce:
VGP potřetí 
na severu

VGP zvětšuje své portfolio o další lokalitu 
v Ústí nad Labem, kde staví nový technolo-
gický park VGP Park Ústí nad Labem City. 
Areál vyroste na brownfi eldu v místě býva-
lé sklárny Avirunion ohraničené ulicemi 
Sklářská, Tovární a Kekulova o ploše téměř 
11 hektarů. VGP zde plánuje realizovat v    íce 
než 52 000 m2 pronajímatelných ploch urče-
ných zejména pro logistické fi rmy. „Zakládá-
me již třetí park v regionu – v tomto případě 
blíže centru města Ústí nad Labem, což z něj 
činí ideální místo pro logistiku poslední míle. 
Ta za poslední dobu i v kontextu pandemie 
 covidu−19 získala zcela zásadně na důleži-
tosti. Zákazníci změnili přístup k nakupová-
ní: zboží často objednávají online a očeká-
vají velmi rychlé a fl exibilní dodání. Tlak na 
logistické fi rmy je enormní a ty stále častěji 
vyhledávají skladové plochy co nejblíže svým 
zákazníkům. V současnosti tak vedeme jed-
nání již s několika potenciálními nájemci,“ 
komentuje David Plzák, country manager 
VGP pro Českou republiku.

Podrobnosti na webu 
www.vgpparks.eu
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Skladujete ve více teplotních 
režimech?

V Dašicích navýšili 
mrazírenské kapacity

Symbolické zavážení první palety 
v novém skladu v Dašicích.

FOTO: MD logistika

Společnost MD logistika zahájila provoz nové mra-
zírenské komory C10 ve svém areálu v Dašicích. 
Investicí ve výší 75 milionů korun fi rma rozšiřuje 
své skladové kapacity pro mražené zboží zhruba 
o pětinu. Komora nabízí na ploše 1778 m2 v zá-
kladním uspořádání 3692 paletových míst při stan-
dardní teplotě −24 °C. Sklad osvětlený LED svítidly 
o „kubatuře“ 33 900 m3 pojme zhruba 112 plných 
kamionů zboží. Generálním projektantem byla fi rma 
Code, výstavbu provedla společnost Marhold a chla-
dírenskou technologii dodala fi rma Syteza. Budova 
bezprostředně sousedí se zatím nejnovějším mra-
zírenským skladem C9 zprovozněným v roce 2017 
a má i srovnatelnou velikost. Sklad založený na zá-
kladových pilotech v hloubce 7–9 m nedisponuje 
vnitřními sloupy. Komora využívá stávající strojovnu 
chlazení s hybridním kondenzátorem čpavkových 
par Jeaggi kombinujícím suchou a mokrou konden-
zaci. Odpadní teplo ze strojovny chlazení je využito 
pro vytápění bezespárové podlahy. Fasáda budovy 

Milan Stránský
technický ředitel
MD logistika

Dispozice budovy je podobná jako u C9 a spolu s ní jde 
o jednu z největších nedělených mrazírenských komor 
v České republice. Její světlá výška umožňuje uložení 
pěti paletových regálů nad sebou, což je maximálně 
efektivní.

je opláštěna bílými trapézovými plechy a její východ-
ní stěna orientovaná ven z areálu bude porostlá ze-
lení. Kromě běžné manipulační techniky uzpůsobe-
né pro provoz v nízkých teplotách sklad obsluhuje 
také akumulátorový vychystávací vozík Toyota s po-
chůzkovou plošinou umožňující zdvih obsluhy pro 
vychystávání zboží z výšek až 4‚5 m. MD logistika 
v Dašicích chystá také výstavbu suchého skladu 
o kapacitě 40 000 paletových míst.

Krátce:
Zabezpečení 
regionální železnice
Společnost Sherlog ve spolupráci s AŽD 
představila systém pro zvýšení bezpečnosti 
provozu na českých regionálních železnič-
ních tratích. Prezentace proběhla formou 
názorné ukázky na trati Lovosice – Most. 
Proti sobě na jednu kolej vyjely dva vlaky 
– jeden z Libčevsi směrem na nádraží Tře-
bívlice, druhý z Třebívlic opačným směrem. 
Díky tomu, že oba byly vybaveny jednotkou 
Sherlog D3 R, systém strojvedoucí v obou 
vlacích upozornil na přítomnost druhého na 
vzdálenost dvou kilometrů. Oba strojvůdce 
pak průběžně informoval o vzájemné polo-
ze, směru a vzdálenosti. Jakmile mezi nimi 
bylo pouze 500 metrů, spustilo se zvukové 
i vizuální varování. Systém využívá rádiovou 
technologii, není závislý na pokrytí operátorů 
signálem GSM a funguje i v tunelu. Určen je 
pro regionální jednokolejné tratě provozova-
né podle předpisu D3. V současné době se 
především na hlavních železničních tratích 
plánuje nasazení tzv. Jednotného evrop-
ského vlakového zabezpečovacího systému 
(ETCS), na regionální tratě se však dostane 
pravděpodobně s výraznějším zpožděním. 
„Sherlog D3 R může dobře vyplnit časovou 
prodlevu do doby, než budou tratě standard-
ně zabezpečeny. To byl důvod, proč jsme se 
stal partnerem projektu na přizpůsobení 
technologie tak, aby byla pro strojvedoucí 
uživatelsky přívětivá,“ vysvětluje generální 
ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Podrobnosti na webu 
www.azd.cz

Zlepšily se loni vaše B2C 
nebo B2B prodeje? 

Česká e-commerce vloni pokořila další rekord v hod-
notě dosažených obratů za prodej zboží. E-shopy 
u nás poprvé prodaly zboží za více než dvě stě mi-
liard. Meziroční růst o 14 % znamenal v konečném 
zúčtování 223 miliard korun, které Češi utratili on-
line. Ukázala to data Asociace pro elektronickou 
komerci (APEK) a nákupního rádce Heureka. „Od 
začátku roku 2021 jsme věděli, že odhadovat vý-
sledky, kterých česká e-commerce dosáhne, bude 
tentokrát o poznání složitější než v minulosti. Bylo 
zřejmé, že si Češi online nakupování během prvního 
roku pandemie koronaviru ještě více oblíbili. Na dru-

Pavel Vopařil
CEO
Bonami

V minulém roce přijalo Bonami do svých skladů přes 
2,7 milionu produktů a na skladové ploše expando-
valo o 10 000 m2 na současných 55 000 m2. Pobočky 
kamenných prodejen, kterých má v současnosti devět, 
navštívilo téměř 150 000 lidí, přičemž právě kamenné 
prodejny se i navzdory situaci těší rostoucímu zájmu. 
Ve městech, kde Bonami prodejny jsou, si téměř 40 % 
balíčků lidé vyzvednou právě v nich.

hou stranu prodeje významně ovlivňovaly uzávěry 
obchodů a další vládní opatření,“ hodnotí výkonný 
ředitel APEK Jan Vetyška. Nejúspěšnější co do me-
ziročního růstu bylo hned první čtvrtletí. Jan Vetyška 
pokračuje: „V roce 2020 zasáhl první lockdown pře-
devším druhý kvartál. Proto byl úvod loňského roku 
z pohledu online prodejů pokračováním skokového 
navýšení o desítky až stovky procent.“ Ve druhé 
polovině roku už došlo z meziročního pohledu ke 
zpomalení. „Nebýt masivního růstu v roce 2020, po-
kračovala by e-commerce v plynulém růstu přes 15 
procent i na podzim. Tentokrát ovšem musíme při 
srovnáních zohledňovat naprosto ojedinělou situaci, 
kterou jsme prožili – nákupy byly poměrně dlouhou 
dobu možné v zásadě jen na internetu,“ upozorňuje 
Jan Vetyška. Nakonec v roce 2021 internetové ob-
chody prodaly zboží za 223 miliard korun a dosáhly 
meziročního růstu 14 %. 

Bude-li potřeba, nechte, prosím, místo na fotku
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+ pouze ikony sociálních sítí s textem:

E-shopy překročily
dvousetmilionovou metu

FO
TO

: S
ta

ni
sl

av
 D

. B
ře

ň



Off line/Online news

Narušené dodavatelské řetězce, komplikace v ná-
mořních přepravách, výrazně zpožděné dodávky, 
nedostatek čipů i dalších komponent či materiálů. 
Důsledky pandemie koronaviru v loňském roce vý-
razně a převážně negativně ovlivnily celé odvětví 
logistiky. Dotýkají se nejen fi rem z nejrůznějších 
oborů podnikání, ale stále více i spotřebitelů. Zboží 
zdražuje a jeho dodání je v řadě případů nespoleh-
livé. Lze v letošním roce očekávat obrat k lepšímu?

Jak vyplývá z výsledků ankety na LinkedIn profi -
lu Systémů Logistiky, výraznější optimismus není 
na pořadu dne. Nadpoloviční většina hlasujících, 
konkrétně 58 %, předpokládá, že situace bude 
v průběhu roku 2022 přibližně stejná. Více než 
čtvrtina respondentů, tedy 26 %, očekává dokonce 
zhoršení problémů. A jen 16 % odpovídajících věří, 
že se během roku 2022 situace v dodavatelských 
řetězcích zlepší.

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Zdeněk Bláha
managing director
Blumenbecker Prag

V roce 2021 se trh potýkal s nedostatkem čipů, ale 
i dalších součástek a materiálů. Příčinou byly výpadky 
ve výrobě a v dopravě, svůj podíl na tom měly také 
fi rmy, které si kupovaly výrobky do zásoby na sklad. 
Jejich cílem bylo především zajištění materiálu pro svou 
výrobu, v některých případech ale šlo i o spekulativní 
nákupy za účelem přeprodejů za vyšší ceny. Vzhledem 
k nedostatku pracovních sil a jejich omezené mobilitě 
bude v roce 2022 přetrvávat poptávka po automatizaci 
procesů jak ve výrobě, tak v logistice. Přes obtížnou eko-
nomickou situaci v mnoha odvětvích však fi rmy nejsou 
schopny nebo ochotny investovat tolik prostředků, které 
by jim tento problém pomohly řešit. Doba realizací auto-
matizačních projektů se kvůli potížím v dodávkách pro-
dlužuje. To představuje další důvod, proč se tento stav 
nepodaří v krátké době překonat.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY 
V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Plánujete v nejbližších dvou letech investovat do robotizace ve skladech?

Budou v roce 2022 pokračovat 
problémy s nedostatkem různých 
komponent, nebo se situace zlepší?

Anketa:

Výsledek ankety z LinkedIn profi lu časopisu Systémy Logistiky 
na www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky

Situace bude zhruba stejná.
58 %

Problémy budou ještě větší.
26 %

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David Čapek

Situace se zlepší.
16 %

Krátce:
Cargo systém
pro ČSA
Na přelomu roku došlo k uzavření smlouvy 
mezi společnostmi České aerolinie a Gol-
den Support. Cílem implementace cargo 
systému Skyline for airlines je podle fi rem 
automatizovat a zefektivnit cargo proce-
sy v leteckých společnostech Smartwings 
Group včetně Českých aerolinií. Systémy 
Skyline v leteckém cargu podporují procesy 
a umožňují v reálném čase komunikaci mezi 
letišti, leteckými společnostmi a spedicemi. 
Obsahují moduly např. pro odbavení nebez-
pečného zboží, bezpečnostní kontroly, kniho-
vání a prodej carga nebo plánování kapacit. 
Systém je navržen v souladu s mezinárodní-
mi standardy IATA a je kompatibilní s jinými 
systémy užívanými v letecké přepravě. Dato-
vé zprávy jsou zpracovány automaticky, což 
eliminuje možnost chyby a jednotlivé datové 
zprávy jsou v reálném čase posílány letec-
kým společnostem a letištím po celém světě. 
„I v tak těžké situaci pro leteckou přepravu 
zboží získáváme v podobě Skyline for airlines 
moderní víceúčelovou platformu umožňující 
další integraci technologií, elektronické ko-
munikace a digitalizace řízení cargo procesů 
v naší společnosti,“ říká Dalibor Zeman, car-
go manager Českých aerolinií.

Pitná voda 
ze střechy

Logistický areál u Ostředku na D1, který staví 
developerská skupina UDI Group, připravuje 
technologii, která umí přečišťovat dešťovou 
vodu zachytávanou na střechách hal na pit-
nou. Voda, která by jinak odtekla do dešťové 
kanalizace, nebo která se běžně používá na 
zálivku zeleně, by díky nové technologii měla 
být zadržena v retenční nádrži, přečištěna na 
kvalitu pitné vody a využívána pro potřeby 
zaměstnanců a provozů v areálu. Sdělila to 
ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialko-
vá. „Právě moderní technologie a jejich vyu-
žívání mohou velmi výrazně přispět k tomu, 
aby budovy včetně průmyslových areálů měly 
v budoucnu co možná nejmenší dopady na 
životní prostředí,“ dodává ředitelka České 
rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Podrobnosti na webu
www. goldensupport.cz

Podrobnosti na webu 
www.urban-developers.com

Pavel Kraus
výkonný ředitel
LogTech

V roce 2021 pokračovala zvýšená poptávka po nároč-
nějších, komplexnějších, ale také dražších automati-
začních projektech. I přes tento velký zájem ale byly 
fi rmy, které ještě úplně nedospěly do fáze jít cestou 
plné automatizace, zavádět změny postupnými kroky, 
defi novat jasné kompetence a standardy. V roce 2022 
očekáváme, že bude v souvislosti se zvýšenými poža-
davky po automatizaci přetrvávat obtížnost v plánování 
termínu dodávek potřebných komponent. Dodávky 
i od renomovaných fi rem se již nyní pohybují ve lhů-
tách mnoha týdnů, jelikož nemají čipy a další materiál 
a nefunguje logistika. Navíc se neustále navyšují ceny 
a koncový zákazník je musí akceptovat. Pozitivně ale 
vnímám, že tento trend posunuje dopředu nejen zákaz-
níky, ale i dodavatele. Zlepšuje se pracovní prostředí 
operátorů, zvyšuje se výkonnost a současně se přes 
počáteční investice snižují provozní náklady.



Komerční prezentace

Společnost Siemens podporuje výrobní podniky během přechodu k inte-
ligentním řešením logistiky a skladového hospodářství, a to od úvodního 
poradenství přes návrh a optimalizaci komplexních řešení až po jejich 
implementaci. Naše expertiza pokrývá široké pole oblastí od strategie 
dodavatelských řetězců přes návrh layoutu brownfield a greenfield projektů, 
návrh pokročilých automatizačních a digitalizačních řešení až po optimali-
zaci výrobních, logistických a nákupních procesů. Automatizace a digitali-
zace představuje obrovský balík možností, které firmy mohou využít. Jak? 
Na návrhu špičkových logistických řešení pracují agilně multidisciplinární 
týmy konzultantů a expertů, a již od raných fází návrhu využívají pokročilé 
simulační a optimalizační nástroje. Tradiční přístupy se vyčerpaly a dnes 
je možné opravdu efektivně zlepšovat logisticko-výrobní procesy jen s vyu-
žitím simulací a pokročilé datové analýzy, při zohlednění všech možností   
IT/OT technologií a v těsné vazbě na celkovou strategii digitalizace a auto-
matizace podniku. Mezi typické projekty v českém prostředí patří vyu-
žití digitálních dvojčat k optimalizaci materiálových toků ve výrobě nebo 
k návrhu optimálních variant transportních, automatizačních a robotických 
řešení. Na návrh optimálního konceptu řešení pak navazuje fáze inžený-
ringu s využitím postupů virtuálního zprovoznění a následná implementace 
a s tím související velmi těsná integrace řady podnikových IT/OT systémů. 
Moderní řešení jsou sice poměrně komplexní, ale zato velmi efektivní 
a s rychlou návratností. 

RTLS a digitální dvojče
A jak vytvořit digitální dvojče skladu a celého logistického procesu? Máme 
dvě možnosti, které se navzájem ideálně doplňují. První je simulace celého 
procesu pomocí nástrojů Tecnomatix Plant Simulation. Druhá možnost 
je použít pro sledování procesu RTLS neboli Real-Time Locating System 
– obdobu GPS navigace pro vnitřní prostory. RTLS je určen pro digitali-
zaci pohybu zejména uvnitř budov, které poskytují přesné aktuální infor-
mace o pozici sledovaného objektu v reálném čase. Jedná se o plynulou 
detekci a lokalizaci pro zjištění umístění palet, nástrojů, vozidel, robotů či 
samotných pracovníků. Vše je sledováno až s přesností v řádu centimetrů 
 (15–30 cm) a s vysokou spolehlivostí bez ohledu na to, o jaké prostory jde. 

Následně jsou tyto informace odesílány do systémů vyšší úrovně, kde jsou 
využity pro optimalizaci materiálových toků a příslušné aplikace plánování 
výroby či jiných logistických operací. V inteligentních továrnách budoucnosti 
budou různé výrobní prvky, jako jsou např. automaticky řízené vozíky (AGV) 
a mobilní roboty, spolupracovat s lidmi, stroji a systémy. Poloha stroje nebo 
robotu bude v tomto ohledu relevantní proměnnou. Vědět, kde přesně jsou 
v továrně, je proto nezbytné pro vysoce efektivní pracovní postup a pro 
bezpečnost, stejně jako znát stav a pozici výrobku a materiálu nebo vyso-
kozdvižného vozíku. Ale není to jen průmysl, kde tato řešení mohou najít 
uplatnění. Kromě určení polohy objektu ve skladu v čase a prostoru či auto-
matického určení vzdálenosti mezi objekty, umožňujícího např. lokalizaci 
strojů, vybavení a nástrojů ve výrobních halách, k optimalizaci výroby nebo 
mobilních robotů či vysokozdvižných vozíků pro vymezení bezpečných zón 
a získání přehledu o aktuálním stavu vozového parku, jsou využitelná třeba 
i ve zdravotnictví. A stejně tak např. při monitoringu a zabezpečení souprav 
v kolejové dopravě, při sledování pohybu nákupních košíků, v retailových 
obchodních systémech nebo ve sportu k monitoringu pohybu hráčů na hři-
šti a podpoře a analýze tréninku či utkání. 

SIEMENS SILNÝ PARTNER  
PRO SKLADY NOVÉ GENERACE

Kontakt:

Ing. Jan Kopecký 
Obchodně technický zástupce pro Intralogistiku
+420 605 793 505
jan.kopecky@siemens.com

siemens.cz/intralogistika

0022-22_SLCZ197_Siemens_PR_240x340.indd   370022-22_SLCZ197_Siemens_PR_240x340.indd   37 03.02.2022   18:1103.02.2022   18:11

Off line/Online news

Narušené dodavatelské řetězce, komplikace v ná-
mořních přepravách, výrazně zpožděné dodávky, 
nedostatek čipů i dalších komponent či materiálů. 
Důsledky pandemie koronaviru v loňském roce vý-
razně a převážně negativně ovlivnily celé odvětví 
logistiky. Dotýkají se nejen fi rem z nejrůznějších 
oborů podnikání, ale stále více i spotřebitelů. Zboží 
zdražuje a jeho dodání je v řadě případů nespoleh-
livé. Lze v letošním roce očekávat obrat k lepšímu?

Jak vyplývá z výsledků ankety na LinkedIn profi -
lu Systémů Logistiky, výraznější optimismus není 
na pořadu dne. Nadpoloviční většina hlasujících, 
konkrétně 58 %, předpokládá, že situace bude 
v průběhu roku 2022 přibližně stejná. Více než 
čtvrtina respondentů, tedy 26 %, očekává dokonce 
zhoršení problémů. A jen 16 % odpovídajících věří, 
že se během roku 2022 situace v dodavatelských 
řetězcích zlepší.

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Zdeněk Bláha
managing director
Blumenbecker Prag

V roce 2021 se trh potýkal s nedostatkem čipů, ale 
i dalších součástek a materiálů. Příčinou byly výpadky 
ve výrobě a v dopravě, svůj podíl na tom měly také 
fi rmy, které si kupovaly výrobky do zásoby na sklad. 
Jejich cílem bylo především zajištění materiálu pro svou 
výrobu, v některých případech ale šlo i o spekulativní 
nákupy za účelem přeprodejů za vyšší ceny. Vzhledem 
k nedostatku pracovních sil a jejich omezené mobilitě 
bude v roce 2022 přetrvávat poptávka po automatizaci 
procesů jak ve výrobě, tak v logistice. Přes obtížnou eko-
nomickou situaci v mnoha odvětvích však fi rmy nejsou 
schopny nebo ochotny investovat tolik prostředků, které 
by jim tento problém pomohly řešit. Doba realizací auto-
matizačních projektů se kvůli potížím v dodávkách pro-
dlužuje. To představuje další důvod, proč se tento stav 
nepodaří v krátké době překonat.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY 
V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Plánujete v nejbližších dvou letech investovat do robotizace ve skladech?

Budou v roce 2022 pokračovat 
problémy s nedostatkem různých 
komponent, nebo se situace zlepší?

Anketa:

Výsledek ankety z LinkedIn profi lu časopisu Systémy Logistiky 
na www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky

Situace bude zhruba stejná.
58 %

Problémy budou ještě větší.
26 %

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David Čapek

Situace se zlepší.
16 %

Krátce:
Cargo systém
pro ČSA
Na přelomu roku došlo k uzavření smlouvy 
mezi společnostmi České aerolinie a Gol-
den Support. Cílem implementace cargo 
systému Skyline for airlines je podle fi rem 
automatizovat a zefektivnit cargo proce-
sy v leteckých společnostech Smartwings 
Group včetně Českých aerolinií. Systémy 
Skyline v leteckém cargu podporují procesy 
a umožňují v reálném čase komunikaci mezi 
letišti, leteckými společnostmi a spedicemi. 
Obsahují moduly např. pro odbavení nebez-
pečného zboží, bezpečnostní kontroly, kniho-
vání a prodej carga nebo plánování kapacit. 
Systém je navržen v souladu s mezinárodní-
mi standardy IATA a je kompatibilní s jinými 
systémy užívanými v letecké přepravě. Dato-
vé zprávy jsou zpracovány automaticky, což 
eliminuje možnost chyby a jednotlivé datové 
zprávy jsou v reálném čase posílány letec-
kým společnostem a letištím po celém světě. 
„I v tak těžké situaci pro leteckou přepravu 
zboží získáváme v podobě Skyline for airlines 
moderní víceúčelovou platformu umožňující 
další integraci technologií, elektronické ko-
munikace a digitalizace řízení cargo procesů 
v naší společnosti,“ říká Dalibor Zeman, car-
go manager Českých aerolinií.

Pitná voda 
ze střechy

Logistický areál u Ostředku na D1, který staví 
developerská skupina UDI Group, připravuje 
technologii, která umí přečišťovat dešťovou 
vodu zachytávanou na střechách hal na pit-
nou. Voda, která by jinak odtekla do dešťové 
kanalizace, nebo která se běžně používá na 
zálivku zeleně, by díky nové technologii měla 
být zadržena v retenční nádrži, přečištěna na 
kvalitu pitné vody a využívána pro potřeby 
zaměstnanců a provozů v areálu. Sdělila to 
ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialko-
vá. „Právě moderní technologie a jejich vyu-
žívání mohou velmi výrazně přispět k tomu, 
aby budovy včetně průmyslových areálů měly 
v budoucnu co možná nejmenší dopady na 
životní prostředí,“ dodává ředitelka České 
rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Podrobnosti na webu
www. goldensupport.cz

Podrobnosti na webu 
www.urban-developers.com

Pavel Kraus
výkonný ředitel
LogTech

V roce 2021 pokračovala zvýšená poptávka po nároč-
nějších, komplexnějších, ale také dražších automati-
začních projektech. I přes tento velký zájem ale byly 
fi rmy, které ještě úplně nedospěly do fáze jít cestou 
plné automatizace, zavádět změny postupnými kroky, 
defi novat jasné kompetence a standardy. V roce 2022 
očekáváme, že bude v souvislosti se zvýšenými poža-
davky po automatizaci přetrvávat obtížnost v plánování 
termínu dodávek potřebných komponent. Dodávky 
i od renomovaných fi rem se již nyní pohybují ve lhů-
tách mnoha týdnů, jelikož nemají čipy a další materiál 
a nefunguje logistika. Navíc se neustále navyšují ceny 
a koncový zákazník je musí akceptovat. Pozitivně ale 
vnímám, že tento trend posunuje dopředu nejen zákaz-
níky, ale i dodavatele. Zlepšuje se pracovní prostředí 
operátorů, zvyšuje se výkonnost a současně se přes 
počáteční investice snižují provozní náklady.
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SS elektromobilitou se ve vyspělém světě počítá, 
ne tak v Česku. Čerstvá data ukazují, že naše 
země na výraznější rozjezd pořád čeká. „V roce 
2021 bylo v zemích Evropské unie registrováno 
1‚75 milionu nových osobních elektrických vozi-
del, meziročně o dvě třetiny více. Zatímco v roce 
2020 představoval podíl na všech registrovaných 
vozidlech 10‚5 procenta, vloni už 18 procent,“ 
říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzku-
mu (CDV). Bateriových elektrických vozidel (BEV) 
bylo podle stejného zdroje registrováno 878 000 
(9‚1% podíl, meziročně + 63‚1 %), plug-in hybrid-
ních (PHEV) pak 867 000 (8,9% podíl, meziročně 
+ 70‚7 %). „S 1,3procentním podílem BEV pat-
řila v roce 2021 České republice 25. příčka, za 
námi s 0‚8procentním podílem skončil jen Kypr. 
Nejvyšší podíly BEV byly evidovány v Nizozemsku 
– 19‚9 procenta, Švédsku – 19‚1 procenta a Ra-
kousku – 13‚9 procenta,“ podotýká Jindřich Frič. 
V případě PHEV byl v Česku zaznamenán 1‚9% po-
díl, což ve srovnání s ostatními zeměmi EU stačilo 
na 17. příčku. Nejvyšší podíly PHEV byly podle CDV 
evidovány ve Švédsku (25‚9 %), v Dánsku (21‚8 %) 
a Finsku (20‚5 %).

„Ta data nejsou zrovna nejoptimističtější,“ přiznal 
na začátku února Jan Bezděkovský, pověřenec 
ministra dopravy pro čistou mobilitu, a dodal: „Je 
však třeba si uvědomit, že v loňském roce nebyly 
k dispozici žádné evropské prostředky, které v mi-
nulosti třeba stály za podporou nákupu elektro-
mobilů pro podnikatele. To by se letos mělo podle 
mých informací změnit, a tak věřím, že letošní 
čísla budou určitě příznivější.“ Celkový trend pak 
dokreslují čísla o registraci nových automobilů 
v Česku. Například největší česká automobilka 
Škoda Auto uvádí, že vloni bylo registrováno 738 
nových vozů Enyaq iV, vlajkové lodi fi rmy ve skupi-
ně elektromobilů. Mladoboleslavské SUV drží tržní 
podíl přes 30 % v kategorii vozů s čistě elektrickým 
pohonem. Pro srovnání můžeme uvést, že vloni se 
v Evropě podle Evropského sdružení výrobců au-
tomobilů (ACEA) prodalo 878 500 elektromobilů, 
což představuje 63% nárůst. Prodej plug-in hybri-

VCHD Cargo spolupracuje s GLS v okolí Drážďan. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

Elektromobilita se v Česku rozjíždí jen pomalu. V zájmu o různé typy elektromobilů spíše 
zaostáváme za vývojem ve vyspělém světě. Zkušenosti mají už logistické fi rmy, které 
na vhodných trasách testují vozidla různých značek a tonáží. Jaký je potenciál elektřiny 
především v silniční nákladní dopravě v Česku?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

dů se navýšil o téměř 71 % na přibližně 867 000 
vozů. V Česku jezdí asi 10 000 elektromobilů, 
přičemž jen vloni se v zemi registrovalo přibližně 
207 000 vozidel.

VELKÉ PLÁNY PRO EVROPU…
Ještě před několika lety někteří říkali, že elektrifi -
kace větších užitkových vozů je fi kce. Do veskrze 
běžného logistického provozu se ale už nyní do-
stávají plně elektrifi kované nákladní vozy. Zmínit 
lze např. nedávno zveřejněný kontrakt mezi DB 
Schenker a Volta Trucks. Předběžná objednávka 
DB Schenkeru čítá téměř 1500 elektrických ná-
kladních vozidel Volta Zero s deklarovaným dojez-
dem 150–200 km. „Partnerství s Voltou Trucks 
nám umožňuje výrazně zvýšit tempo elektrifi kace 
našeho vozového parku a investovat do ekologič-
tějších přepravních řešení,“ 
vysvětluje Cyrille Bonjean, vý-
konný viceprezident pozem-
ních přeprav společnosti DB 
Schenker pro Evropu, proč se 
fi rma do tohoto projektu pou-
ští. Na jaře a v létě letošního 
roku tak má DB Schenker 
otestovat první prototyp ka-
mionu Volta Zero. Zkoušky se uskuteční v reálném 
provozu a získané zkušenosti mají být zohledněny 
při sériové výrobě 1470 nových vozidel. Volta Zero 
s nosností 16 tun se zatím používá v evropských 
terminálech DB Schenker k přepravě zboží z distri-
bučních uzlů do center měst a městských oblastí.

Své investice do nákladních vozidel a fi remních 
osobních vozů na elektrický pohon oznámil na za-
čátku února také Dachser. V první fázi uvede na 
evropské silnice do konce roku 2023 minimálně 
50 bateriových elektrických nákladních vozidel 
a plánuje také rozšířit fl otilu tisícovky osobních fi -
remních vozidel na elektropohon. Souběžně s tím 
bude podnik pokračovat v řadě pilotních projektů 
zaměřených na vývoj a testování nákladních vo-

zidel na vodíkový pohon s technologií palivových 
článků. Vozidla na vodíkový pohon od různých 
výrobců plánuje Dachser nasadit do své sítě nej-
později v roce 2023. „Jediný způsob, jak může 
dopravní sektor splnit dlouhodobý cíl globální 
komunity o nulových čistých emisích, je používá-
ní vozidel s nulovými emisemi,“ vysvětluje Stefan 
Hohm, chief development offi cer skupiny Dachser. 
V síti sběrné služby fi rma nyní využívá vozidla na 
bateriový pohon především pro městskou logistiku. 

Kromě elektricky podporova-
ných nákladních elektrokol 
používá společnost v Evro-
pě v každodenním provozu 
elektrická vozidla s celkovou 
hmotností do 7‚5 tuny. „Plně 
elektrická sériová vozidla 
vyšších hmotnostních tříd na 
trhu téměř nebyla k dispozi-

ci. V současnosti je jediným vozidlem tohoto typu, 
které má Dachser v provozu v rámci inovačního 
partnerství se společností Daimler, předproduk-
ční model devatenáctitunového Mercedes-Benz 
eActros v německém Stuttgartu,“ uvádí Stefan 
Hohm. Dachser sám nebo ve spolupráci s dopravci 
chce během dvou let nasadit minimálně 50 dal-
ších kamionů s nulovými lokálními emisemi včetně 
bateriových tahačů a návěsů od různých výrobců. 
Na svých pobočkách logistický operátor také budu-
je dobíječky pro elektrické fi remní vozy a v plánu 
má více než čtyřicítku rychlonabíjecích stanic pro 
nákladní vozidla s nabíjecím výkonem 180 kW.

… MENŠÍ PRO ČESKO
Konkrétní zkušenosti s elektromobily při rozvozech 
menšími vozy jsou samozřejmě už i z České repub-
liky. Koncem loňského roku svůj projekt prezen-
toval Rohlik.cz, který na realizaci spolupracuje se 
společností E.On. Do konce tohoto roku chce mít 
fi rma fl otilu čítající 400 elektroaut (celkově má na 
sedm stovek vozů) a do roku 2025 počítá s plnou 
elektrifi kací. Jedná se o menší vozy, které jsou 
určeny především pro rozvoz na konkrétní adresy 
zákazníků. Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobili-
ty Services společnosti E.On, ke spolupráci uvádí: 
„Pomocí GPS a analytiky jsme sbírali data a mode-
lovali nabíjecí výkony, aby se dalo nabíjet hlavně 
přes noc. Největší obava byla v tom, aby vozidla 
byla dobita a vozy neměly prostoje.“ Podnik využívá 
AC dobíjecí body (až 22 kW) s možností škálová-

Budoucí vývoj v nákladní dopravě 
lze jen těžko předvídat. Více než 
na rozhodnutích a investičních 
záměrech jednotlivých 
společností bude záviset na 
energetických výhledech 
České republiky i Evropy 
a technologickém pokroku. Je 
možné, že elektromobilita ve 
smyslu využívání bateriových 
řešení je pouze přechodná a velmi 
omezená perspektiva, která bude 
za dvacet let považována za 
slepou vývojovou uličku.

„ELEKTROMOBILITĚ V LOGISTICE 
PŘÍLIŠ NENAHRÁVÁ POTŘEBA 
DOPRAVY TĚŽKÝCH NÁKLADŮ 

NA DELŠÍ VZDÁLENOSTI.“

„Palety čekají spíše na vodík“

 Každý rok investujeme do obnovy našeho vozového parku, aby splňoval ty 
nejnovější a nejpřísnější ekologické normy. Na druhé straně jsme ale realisté 
a nechceme pouze kvůli líbivému marketingu stavět vzdušné zámky. Sice tes-
tujeme auta na elektrický pohon, ale zároveň si v případě paletových přeprav 
uvědomujeme současné zcela jasné technické limity jejich využití. Něco jiného 
je malá dodávka doručující lehké obálky nebo balíky po městě a něco jiného 
auto, které by mělo uvézt několik tun nákladu na paletách až stovky kilometrů. 
Spíše zatím věřím v budoucnost vodíku. V případě paletových přeprav také moc 
nevěřím na doručování palet prostřednictvím nákladních kol. U balíkovek je 
to v centrech měst představitelné a u malých lehkých zásilek i zvládnutelné 
a efektivní, ale u palet to tak nevidím.

DANIEL KNAISL
jednatel
Geis CZ

Hlavní téma

VYČERPÁVÁ ELEKTŘINA 
POTENCIÁL FOSILNÍCH PALIV?

FOTO: Jakob Owens, Unsplash



Hlavní téma

ní výkonu. Nabíjecí stanice jsou vždy řešeny jako 
dva wallboxy na jednom podstavci (včetně kabelu 
a displeje). Výkon je dynamicky řízen a „přelévá 
se“ mezi jednotlivými dobíjecími body. S čipem lze 
nabíjet také u dalších veřejných nabíjecích stanic 
včetně konkurenčních. Rohlik.cz má k dispozi-
ci také elektrokola, která uvezou 180 kilogramů 
a ujedou 40 kilometrů na jedno nabití.

Zkušenosti z „ostré“ logistiky má i GLS. „Po rozsáh-
lém testování přímo v ČR i díky zkušenostem od 
zahraničních kolegů jsme již v lednu 2021 úspěš-
ně nasadili první plně elektrickou velkokapacitní 
dodávku do každodenního provozu na depu v Hu-
líně a v létě jsme celkový počet elektrododávek 
rozšířili na patnáct a lze je potkat ve 12 českých 
městech po celé ČR,“ říká ředitel GLS CZ Pavel Vče-
la. V listopadu 2020 začala fi rma v Praze doručo-
vat pomocí nákladních elektrických kol, která jsou 
v provozu celkem tři. „Tento pilotní projekt umož-
nil získat relevantní provozní zkušenosti ve všech 
regionech ČR, které jsou poměrně příznivé, zatím 
pouze pro omezený počet doručovacích tras. Pozi-
tivní zkušeností je dobrá spolehlivost a minimální 
servisní nároky elektrododávek. U elektrokol vyply-
nula nutnost hledat robustnější technická řešení, 
která obstojí bez nutnosti permanentního servisu 
i v historických centrech měst s nerovným povr-
chem vozovky,“ přibližuje zkušenosti Pavel Včela.

Elektromobilitu v praxi si otestovala i společnost 
Dodo, která v rostoucí míře využívá doručování 
pomocí nákladních cargo kol a úspěch měl podle 
vyjádření fi rmy také pilotní provoz městských elekt-
romobilů, jež byly využívány primárně pro rozvoz jíd-
la v centrálních částech města. „V současné době 
intenzivně pracujeme například na konceptu zóno-
vé logistiky. Ta spočívá v koncentraci zakázek na-

příč jednotlivými streamy do mikrozón po městech, 
která se pak daří ekologicky a efektivně obsloužit 
s výrazně nižším počtem aut a najetých kilomet-
rů. V dané zóně navíc můžeme využívat například 
elektrická nákladní kola, která si zásilky převezmou 
v centru dané zóny a rozvezou je bezemisně,“ vy-
světluje Martin Marek, COO Dodo Group.

Elektromobilita má zajímavé souvislosti také v in-
tralogistice. Na posledním kongresu Eastlog toto 
téma rozvinul Ilyian Ivanov ze společnosti Škoda 
Auto. Hovořil o tom, jaká jsou specifi ka dílů ob-
sažených v moderních elektrických platformách 
 automobilů a jak se mění logistické procesy pro 
jejich zajišťování. Digitální platformy elektrických 
automobilů snižují komplexitu dílů vůči konven-
čním vozům, ale vyžadují detailní sledování 
 softwarových stavů. V případě mladoboleslavské 
automobilky musí dodavatelé adaptovat své in-
terní procesy tak, aby poskytli transparentnost 
o stavu softwaru v  celém dodavatelském řetěz-
ci (např. ve formátu VDA 4987). Podrobnosti se 
dozvíte v prezentaci,  která je ke stažení na webu  
www.eastlog.cz  (Eastlog 2021).

VODÍK KONKURENCÍ, NEBO JEN 
DOPLŇKEM ELEKTROMOBILITY?
V souvislosti s koncem spalovacích motorů na ben-
zin či naftu tvoří elektromobilita velmi skloňovaný 
termín. S podobnou frekvencí se však objevuje 
vodík. A někteří tomuto médiu přisuzují zářnější 
budoucnost než elektromobilům založeným vý-
hradně na akumulátorech. „Plánovaný ústup vozů 
se spalovacími motory, který od roku 2035 díky 
ukončení jejich výroby plánuje Evropská unie, bude 
velmi pomalý. Ať už kvůli nedostatečné infrastruk-
tuře pro alternativní paliva či riziku propouštění 
u automobilek,“ míní jednatel společnosti Adast 
Daniel Struž. A pokračuje: „Očekávat lze také sna-
hy o vyvinutí spalovacího motoru s minimálními 
emisemi. V případě alternativ bude pravděpodob-
ně velmi razantní nástup vodíku. Podíl vozů s tímto 
pohonem se může do deseti let dostat na úroveň 
elektromobilů.“

Zatímco některé severské země hlásí vysoký po-
díl elektromobilů (např. Norsko vloni prodalo více 
elektromobilů než vozů se spalovacím motorem), 
podle zástupce Adastu nebude příklon k elektro-
mobilitě z mnoha důvodů tak závratný. „První je 
čistě fi nanční – poměr ceny a výkonu zatím není 
u alternativních pohonů dostatečně efektivní a fi -
nanční náklady jsou stále poměrně vysoké. Na to, 
aby byl do třinácti let podíl vozů s alternativním 
pohonem alespoň poloviční, zároveň chybí dosta-
tečně vybudovaná infrastruktura, ať už se jedná 
o nabíječky či produktovody na plyn nebo vodík,“ 
vysvětluje Daniel Struž. V neposlední řadě je podle 
něj třeba mít na paměti, že lidé se nebudou chtít 
vzdát „spalováků“, např. ze sentimentu. Svou roli 

hraje také fakt, že téměř v provozu, nebo aspoň 
na obzoru jsou další typy paliv. Zajímavou alterna-
tivu představují biopaliva vyšších generací nebo 
elektropaliva.

BUDOUCÍ VÝVOJ S OTAZNÍKY
Logistika poslední míle pomocí elektromobilů 
nemusí být dnes větším problémem. Balíkoví pře-
pravci nebo dovozci kusových zásilek či jídla musí 
samozřejmě počítat s vyššími náklady na pořízení. 
Ale v rámci celkových nákladů životního cyklu mo-
hou být elektromobily dokonce zajímavější formou. 
Některá evropská města už také omezují vjezd do 

„Nejen první elektrické 
nákladní auto“

Společně s kolegy se snažíme motivovat zákaz-
níky k většímu využívání vozidel s alternativ-
ními pohony. V tomto směru máme za sebou 
první úspěchy: podařilo se nám uvést do provo-
zu první elektrické nákladní auto, začali jsme 
využívat CNG vozy, nainstalovali jsme solární 
panely na distribuční auta, vylepšili aerodyna-
miku a máme také jednu z největších fl otil LNG 
tahačů. Z DHL neodchází žádná nabídka, která 
by neobsahovala zelená transportní řešení.

ĽUBOMÍR SASARÁK
manažer transportu

DHL Supply Chain

„Chybějí vhodná vozidla“

Překážkou pro elektromobilitu v logistice je v první řadě samotný dostatek 
vhodných vozidel, která by splňovala všechny požadavky na kapacitu a provoz-
ní spolehlivost ve všech režimech. Poměrně velkým problémem je nákladová 
dostupnost, respektive efektivita zejména z důvodu vysoké pořizovací ceny vo-
zidel. Současné ceny na trhu přepravy nedávají zatím velký prostor pro masivní 
využívání této technologie.

PAVEL VČELA, ředitel, GLS CZ
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příč jednotlivými streamy do mikrozón po městech, 
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čním vozům, ale vyžadují detailní sledování 
 softwarových stavů. V případě mladoboleslavské 
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dozvíte v prezentaci,  která je ke stažení na webu  
www.eastlog.cz  (Eastlog 2021).
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center a preferují nízkoemisní nebo lokálně beze-
misní vozidla (např. v SL 184 jsme psali o konkrét-
ním provozu ve Stuttgartu).

Elektromobilitě v logistice příliš nenahrává potře-
ba dopravy těžkých nákladů (nižší desítky tun) na 
delší vzdálenosti (vyšší stovky kilometrů). V tomto 
směru je otázka, zda v dohledné době uvidíme 
výraznější zájem o elektrické 
tahače. V přechodném období 
se dopravní fi rmy budou zřej-
mě aspoň zčásti orientovat 
na LNG (v Česku jsou nyní tři 
čerpací stanice) a výhledově 
se čeká na vodík, ideálně vy-
ráběný z obnovitelných zdrojů 
energie. I když z hlediska sou-
časné praxe je pro mnoho fi rem železnice poměrně 
nezajímavá, nelze vynechat dopravu po kolejích. 
Železnice bude jistě dále elektrifi kována (i zde je 
ve hře vodík) a je možné, že značná část nákladu 
se minimálně v rámci kombinované přepravy pře-
sune právě do tohoto dopravního modu.

Problémem při nástupu elektromobility je také 
poměrně nízký počet dobíjecích bodů, což chce 
vláda – alespoň soudě podle veřejných deklarací 
i některých vypsaných podpor – rychle změnit. Bě-
hem následujících pěti let chce stát do dobíjecích 
stanic pro elektromobily investovat přes pět mili-
ard korun. V současnosti je v provozu, před spuš-
těním nebo ve výstavbě téměř 2500 dobíjecích 

bodů. Během šesti let chce mi-
nisterstvo dopravy investovat 
do výstavby přibližně 17 000 
dobíjecích míst o různém vý-
konu. Pro logistické účely jsou 
potřeba výkonnější dobíječky 
než pro běžné osobní vozy, 
kterých v dohledné době však 
nebude dostatek. Provozovate-

lé elektromobilů z řad logistických zájemců proto 
musí „svou“ síť pečlivě vytvářet, optimalizovat 
a škálovat ve spolupráci s distribučními společ-
nostmi. To aspoň v počátcích u projektů, které 
nejsou jen jednorázovými (někdy pouze marke-
tingovými) vlaštovkami, předpokládá strategické 

Zajímají vás 
„zelená“ dopravní 

řešení?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Nástup elektromobility ovlivňuje samozřejmě výrobu a intralogistiku automobilek.
FOTO: Stanislav D. Břeň

„BĚHEM PĚTI LET CHCE STÁT 
DO DOBÍJECÍCH STANIC PRO 

ELEKTROMOBILY INVESTOVAT 
PŘES PĚT MILIARD KORUN.“

uvažování a představu o aktuálních i budoucích 
dopravních potřebách.

Elektromobily přinášejí i provozní nevyzpytatelnost 
(zima, dojezdy, dobíjení apod.), kterou logistické 
fi rmy zrovna nevyhledávají. Celý obor je vlastně 
ještě na začátku a výrobci se tak zvláště v případě 
vozů středních a vyšších tonáží pořád pohybují ve 
vývojovém stadiu. Logistické fi rmy potom přímo 
v provozu testují prototypy, sbírají poznatky a vý-
robci vozů je pak zohledňují při vylepšení techniky 
a úpravě provozních režimů. V takovém případě 
se obtížně předvídá např. návratnost, která před-
stavuje jednu z klíčových položek při rozhodování 
fi rem o investici. Na druhou stranu si mnoho fi rem 
pochvaluje třeba nižší servisní náklady.

Je zřejmé, že elektřina postupně omezuje potenci-
ál fosilních paliv, pravdou však zůstává, že náklad-
ní doprava bude ještě hodně dlouho „hájemstvím 
ropných produktů“. Jak dlouho ještě, bude záviset 
nejen na legislativě, pokroku v technologii a pod-
poře ze strany státu, ale také na ochotě a potřebě 
uživatelů logistických služeb „zezelenat“.

„Vodík na úrovni 
elektřiny“

U vodíku aktuálně visí největší otazník. Finan-
ční náklady na technologii jsou zatím stále 
vysoké, ačkoliv cena tohoto média klesá. Zá-
roveň je jeho výroba zejména pro petrochemic-
ké velmoci prakticky zadarmo, neboť se jedná 
o odpadní produkt jejich činnosti. Jakmile tyto 
státy začnou do vodíkové technologie inten-
zivně šlapat a tím pádem se zlevní přeprava, 
skladování a celkové zpracování vodíku, může 
se jeho podíl z hlediska pohonů pro automo-
bilovou dopravu dostat minimálně na úroveň 
elektřiny. Jsem přitom přesvědčený, že vodík 
se na tuto úroveň, ne-li za ni, dostane přibližně 
za 10–15 let.

DANIEL 
STRUŽ

jednatel
Adast



O LOGISTICE PRO E-SHOP SE 
ZBYŇKEM KORELUSEM, TCHIBO

Tchibo má za sebou i před sebou mnoho logistických novi-
nek. Zásadně rozšířilo distribuční centrum v Chebu, které 
obsluhuje sedm zemí, plánuje další využívání železniční 
dopravy nebo přebírá reverzní logistiku. „Za plného 
provozu také přejdeme na technologii shuttlu a taš-
kového sorteru,“ podotýká Zbyněk Korelus, head of 
warehouse operations distribučního centra v Chebu.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň
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kového sorteru,“ podotýká Zbyněk Korelus, head of 
warehouse operations distribučního centra v Chebu.

služby a DHL nám nabídlo lepší podmínky. A vzhle-
dem k synergiím, které vyvinuli, protože v té době 
tu už měli minimálně dvě další operace (Sky a Es-
tée Lauder – pozn. red.), nám byli schopni nabíd-
nout optimalizované logistické služby, se kterými 
jsme spokojeni.

Kterým problémům čelíte při 
současném rozšiřování centra?

Náročná byla a je práce po dobu přestavby. V Tchi-
bu máme heslo „každý týden nový svět“, u nás 
ve skladu je to poslední měsíce „každý den nový 
svět“. Je třeba udržet normální provoz, řešit pře-
stavbu a optimalizaci toků zboží a zároveň se za-
bývat remodelingem stávající budovy.

Museli jsme dočasně vysídlit některé stávající pro-
cesy do nově budovaných hal, což byla velká ope-
rativní výzva. Stálo nás to určitý podíl produktivity.

S rozšiřováním centra a jeho 
přestavbou jste začali uprostřed 
pandemie, kdy obrovsky narostl 
segment e-commerce…

Bylo to a je těžké, nicméně na základě optimali-
zace stávajících procesů jsme to zvládli. Nárůsty, 
které přišly během korony, jsme byli schopni 
absorbovat díky navýšení počtu lidí, rozšířením 
stávajících procesů nebo zvýšením směnnos-

Nebývá časté, že zásobování 
obřích distribučních center pro 
e-shopy je řešeno pomocí vlaku. 
Část sortimentu, který do Chebu 
přijíždí, putuje po železnici do 
Hofu, nedaleko za německými 
hranicemi. Odtud je už zavážen 
po silnici. Tchibo je s tímto 
dopravním módem spokojeno 
natolik, že frekvenci závozů 
navýší.

V listopadu loňského roku bylo na okraji Chebu 
slavnostně otevřeno rozšířené distribuční cent-
rum společnosti Tchibo Praha. Jde o již třetí fázi 
v Panattoni Parku Cheb, druhá fáze byla otevřena 
v roce 2017, první o rok dříve. Třetí etapa zahrnuje 
dalších přibližně 30 000 m2 a budova má dohro-
mady přes 100 000 m2. Za expanzí stojí developer 
Panattoni s investiční skupinou Accolade, generál-
ním dodavatelem byla fi rma Goldbeck. V součas-
nosti se instaluje shuttle od společnosti Dematic, 
který vyrobili v závodě Kion ve Stříbře.

Jaké je postavení chebského centra 
v rámci evropské sítě společnosti 
Tchibo?

Jsme jedno ze dvou evropských logistických cen-
ter a přes Cheb prochází přibližně 70 procent B2C 
objednávek. Napřímo vyvážíme do sedmi destina-
cí – Rakouska, Švýcarska, Německa, Česka, Slo-
venska, Polska a Maďarska. Ale zboží od nás se 
v rámci systému označovaného jako cross-border 
dostává i do jiných zemí.

V intralogistice jste donedávna 
spolupracovali se společností Geis. 
Proč jste začali využívat služeb DHL?

DHL Supply Chain nám poskytuje logistické služby 
od druhého čtvrtletí roku 2020. Po uplynutí plat-
nosti předchozí smlouvy jsme přetendrovali určité 

FOTO: Stanislav D. Břeň

Interview
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Na kafe s... Alešem Maluchou, ředitelem pro automatizaci 
společnosti Rohlik Group. Více na www.systemylogistiky.cz.
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ti. Ve fi nále jsme zdvojnásobili objem, kterého 
jsme tu byli schopni dříve dosáhnout. A to i díky 
DHL, které s sebou přináší potřebné kompetence 
a zkušenosti. Jinak e-commerce se s pandemií sa-
mozřejmě pořádně rozjela, takže jen v roce 2020 
jsme měli v Česku navýšení prodejů 33 procent, 
v roce 2021 pak dalších 12 procent. Logistický 
provoz nyní pracuje na tři směny, což jsme zavedli 
na podzim 2020. Přes letní prázdniny jsme jeli na 
dvě směny a nyní opět pokračujeme v třísměn-
ném provozu.

Obchody Tchibo často obměňují 
sortiment. Co to znamená pro váš 
sklad?

Ve stávajícím skladu jsou jed-
notlivé prodejní fáze aktivní 
po dobu šesti až osmi týdnů. 
Když se rozeběhne například 
lyžařská fáze, která patří k nej-
atraktivnějším, vychystáváme 
až osmdesát tisíc B2C objed-
návek za den.

Do kdy obvykle dodáte 
B2C zákazníkovi?

V sedmi evropských zemích doručujeme v horizon-
tu jednoho až tří dnů. U nás funguje také systém 
cross-channel, kdy zákazník objedná online, ale 

zboží si vyzvedne v obchodě. Zboží do prodejen ve 
všech sedmi zemích dodáváme během jednoho 
dne. Objednávkový systém zákazníka automaticky 
informuje, kdy by měl zboží obdržet.

Kolik SKU evidujete?

Odsud z Chebu jsme schopni poslat přibližně 22 
tisíc artiklů.

Jak dopravně řešíte inbound toky?

Nedávno jsme velkou část dopravy převedli z ka-
mionů na vlaky, které jezdí z Brém do německého 
Hofu, jenž se nachází asi 35 kilometrů za hranicí. 

Odtud už vozíme kamiony. Ak-
tuálně plánujeme rozšíření až 
na čtyři vlaky týdně, protože 
železnice se nám ukázala jako 
poměrně vyzpytatelný a spo-
lehlivý dopravní mód. Firma, 
která pro nás zajišťuje dopra-
vu, poskytla několik kontejne-
rů navíc. Takže plné kontejnery 

řidiči jen odstaví, vyzvednou prázdné a my máme 
čas na vyložení.

Kolik kamionů denně přijmete?

Přibližně 25 až 40 vozů, za rok 2021 to bylo asi 
300 tisíc palet.

Máte pro dopravce zavedená
časová okna?

Ano, tento sytém u nás funguje, i když občas se 
nám do něj vloudí i kamiony bez předchozí aviza-
ce, které pak na příjmu musí zbytečně čekat. Na 
vylepšení komunikace s externími dopravci a jejich 
subdodavateli neustále pracujeme. V budoucnu 
uvažujeme o digitalizaci celého systému s online 
přístupem pro všechny dopravce. Výzvu předsta-
vuje i skutečnost, že po příjezdu vlaku a návozu 
kamiony tu máme najednou obrovskou zásobu, 
kterou je nutné rychle zpracovat. Není to úplně li-
neární, některé dny dojede méně zboží, jindy zase 
více. Na druhou stranu palety jezdí z velké části 
homogenní, tak jen zkontrolujeme počty a v přípa-
dě dodávek z centrálních skladů používáme i je-
jich identifi kační štítky. Z obou centrálních skladů 
rovněž dostáváme avíza a dopředu známe obsah 
každého konkrétního kontejneru.

Co se pro vás změnilo otevřením nové 
haly, ve které se nyní nacházíme?

Jsme tu teprve pár týdnů. V současnosti pracujeme 
na podobném principu, jako to bylo v předchozích 
halách. Rozdíl spočívá ve skutečnosti, že tam je in-
stalován dopravníkový pás pro palety. Ten tu není, 
a proto si po příjmu vytváříme určité buffery, jež 
manuálně rozdělujeme podle hal, kam se má zboží 
zavézt a zaskladnit.

4 poznatky Zbyňka Koreluse o logistice společnosti Tchibo:
V sedmi evropských zemích 

dodáme zákazníkům 
standardně v horizontu 

jednoho až tří dnů.

Aktuálně plánujeme 
rozšíření až na čtyři vlaky 
týdně, protože železnice se 

nám ukázala jako poměrně 
vyzpytatelný a spolehlivý 

dopravní mód.
Pickeři budou mít svá 
pickovací pracoviště 
a zboží propuštěné ze 

shuttlu si je najde samo.

Odsud z Chebu jsme 
schopni poslat přibližně 

22 000 artiklů.

„Denně přijmeme 
25 až 40 kamionů,

za rok asi 
300 tisíc palet.“

O LOGISTICE PRO E-SHOP SE 
ZBYŇKEM KORELUSEM, TCHIBO

Tchibo má za sebou i před sebou mnoho logistických novi-
nek. Zásadně rozšířilo distribuční centrum v Chebu, které 
obsluhuje sedm zemí, plánuje další využívání železniční 
dopravy nebo přebírá reverzní logistiku. „Za plného 
provozu také přejdeme na technologii shuttlu a taš-
kového sorteru,“ podotýká Zbyněk Korelus, head of 
warehouse operations distribučního centra v Chebu.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

služby a DHL nám nabídlo lepší podmínky. A vzhle-
dem k synergiím, které vyvinuli, protože v té době 
tu už měli minimálně dvě další operace (Sky a Es-
tée Lauder – pozn. red.), nám byli schopni nabíd-
nout optimalizované logistické služby, se kterými 
jsme spokojeni.

Kterým problémům čelíte při 
současném rozšiřování centra?

Náročná byla a je práce po dobu přestavby. V Tchi-
bu máme heslo „každý týden nový svět“, u nás 
ve skladu je to poslední měsíce „každý den nový 
svět“. Je třeba udržet normální provoz, řešit pře-
stavbu a optimalizaci toků zboží a zároveň se za-
bývat remodelingem stávající budovy.

Museli jsme dočasně vysídlit některé stávající pro-
cesy do nově budovaných hal, což byla velká ope-
rativní výzva. Stálo nás to určitý podíl produktivity.

S rozšiřováním centra a jeho 
přestavbou jste začali uprostřed 
pandemie, kdy obrovsky narostl 
segment e-commerce…

Bylo to a je těžké, nicméně na základě optimali-
zace stávajících procesů jsme to zvládli. Nárůsty, 
které přišly během korony, jsme byli schopni 
absorbovat díky navýšení počtu lidí, rozšířením 
stávajících procesů nebo zvýšením směnnos-

Nebývá časté, že zásobování 
obřích distribučních center pro 
e-shopy je řešeno pomocí vlaku. 
Část sortimentu, který do Chebu 
přijíždí, putuje po železnici do 
Hofu, nedaleko za německými 
hranicemi. Odtud je už zavážen 
po silnici. Tchibo je s tímto 
dopravním módem spokojeno 
natolik, že frekvenci závozů 
navýší.

V listopadu loňského roku bylo na okraji Chebu 
slavnostně otevřeno rozšířené distribuční cent-
rum společnosti Tchibo Praha. Jde o již třetí fázi 
v Panattoni Parku Cheb, druhá fáze byla otevřena 
v roce 2017, první o rok dříve. Třetí etapa zahrnuje 
dalších přibližně 30 000 m2 a budova má dohro-
mady přes 100 000 m2. Za expanzí stojí developer 
Panattoni s investiční skupinou Accolade, generál-
ním dodavatelem byla fi rma Goldbeck. V součas-
nosti se instaluje shuttle od společnosti Dematic, 
který vyrobili v závodě Kion ve Stříbře.

Jaké je postavení chebského centra 
v rámci evropské sítě společnosti 
Tchibo?

Jsme jedno ze dvou evropských logistických cen-
ter a přes Cheb prochází přibližně 70 procent B2C 
objednávek. Napřímo vyvážíme do sedmi destina-
cí – Rakouska, Švýcarska, Německa, Česka, Slo-
venska, Polska a Maďarska. Ale zboží od nás se 
v rámci systému označovaného jako cross-border 
dostává i do jiných zemí.

V intralogistice jste donedávna 
spolupracovali se společností Geis. 
Proč jste začali využívat služeb DHL?

DHL Supply Chain nám poskytuje logistické služby 
od druhého čtvrtletí roku 2020. Po uplynutí plat-
nosti předchozí smlouvy jsme přetendrovali určité 

FOTO: Stanislav D. Břeň
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Jak jste systémově propojeni se svým 
logistickým partnerem, 
společností DHL?

Používáme skladový systém inconso, který je ná-
stavbou SAPu a do něhož zaměstnanci DHL přistu-
pují z různých uživatelských úrovní.

Jak z Chebu 
dopravujete zboží 
po Evropě?

Do všech zmiňovaných zemí 
zavážíme kamiony, v Němec-
ku navíc ve spolupráci s DHL 
obsluhujeme téměř třicítku 
cross-docků. Z Chebu neděláme sekundární dis-
tribuci v rámci Česka. Místním zákazníkům doru-
čuje DPD, a proto zasíláme celovozy na jejich hub. 
Zajímavostí je, že když končí nějaká prodejní fáze 

a zůstane nám zboží, objednáváme vlak pro cesty 
do našeho centrálního skladu v Brémách.

Proč železnici nevyužíváte pro přímé 
dodávky z Asie a zboží jde nejdříve 
do Brém?

To se změní. Do Chebu budou přicházet přes pří-
stav v Brémách i přímé dodávky ze vzdáleného vý-
chodu, respektive Číny. Tím vyloučíme mezičlánek 
právě v podobě skladu v Brémách. Důvod, proč 
nyní jde všechno přes tento centrální sklad, spo-
čívá v kontrole kvality importovaného zboží. Toto 
oddělení se ale výhledově přesune do Chebu. Bude 
to fungovat tak, že vyložíme kontejner a zboží na-

Interview: ZBYNĚK KORELUS

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



paletizujeme. Během tohoto procesu nás systém 
automaticky vyzve, abychom odebrali vzorky. Do-
kud nebudou otestovány v laboratoři, zůstane veš-
keré zboží zablokované pro prodej.

Co testování příchozího zboží obnáší?

Je to docela široká škála ově-
řování. Například do gumovek 
se vloží závaží, ponoří se na 
dva dny do vody a sleduje se 
vodotěsnost. Textilní zboží se 
pere či žehlí, třeba trička musí 
vydržet minimálně padesát 
cyklů praní a sušení.

Na léto chystáte velkou novinku 
v podobě plně automatizované 
části skladu s technologií Dematic. 
O co půjde?

Zbyněk Korelus v číslech

06/2020:  V rámci společnosti Tchibo 
Praha byl povýšen na pozici 
head of warehouse operations 
Cheb.

09/2017:  Začal pracovat v Tchibo 
Praha, konkrétně v chebském 
distribučním centru na pozici 
contract management expert 
warehouse operations.

05/2016:  Nastupuje do společnosti DHL 
Supply Chain. Nejdříve působí 
na pozici admin and quality 
supervisor, od října 2016 pak 
na postu operations manager.

08/2009:  Nastupuje do fi rmy Si-Ka-Tec 
GmbH, kde působí nejdříve jako 
area sales and project manager, 
od března 2013 pak jako sales 
director.

Spustíme shuttle a taškový sorter. Za plného pro-
vozu budeme zavádět nové logistické procesy 
a nezůstane kámen na kameni. Změní se proces 
vychystávání, který je nyní manuální a v režimu 
man to goods. Do budoucna budeme pracovat 
v systému goods to man.

Popíšete fungování celé technologie?

Velká část zboží bude uložena v shuttle systému 
s cirka 180 tisíc pozic, který dovolí ukládat většinu 
položek ve standardizovaných bednách nebo na 
trayích. Pickeři budou mít svá pickovací pracoviště 
a zboží propuštěné ze shuttlu si je najde samo. 
Pracovník jen vezme určitou položku, vloží ji do 

otvoru, kterým propadne do sortovací tašky. Tím 
se dostávám k druhé části robotizované technolo-
gie – sorteru. Tašky, bude jich přibližně 300 tisíc 
kusů, jedou vždy s jedním artiklem do bag sorteru, 
kde vyčkají až se k nim přiřadí další artikly v rámci 
jedné zakázky. Protože průměrně máme čtyři arti-
kly na balík k jednomu zákazníkovi, potřebujeme 
čas nutný na konsolidaci objednávky. Až se tašky 
seřadí za sebou, dostane sorter signál, že má tyto 
tašky odeslat na balení a zde bude vše na bali-
cích stolech uloženo do jedné krabice. Celý systém 
zvládne až 330 tisíc bagů za hodinu. Vedle tašek 
budeme v sorteru používat asi 60 tisíc unifi kova-
ných beden a další jednotky tisíc trayů.

V čem systém přinese zvýšenou 
produktivitu oproti současnému 
stavu?

Dnes lidé běhají po pozicích, kde je uskladněné 
zboží. Musíme mít dopravníky, různá sortovací 
místa a batche a část se ještě manipuluje ručně. 
Před pracovištěm balení máme několik vozíků, ve 
kterých jsou objednávky v jednotlivých zónách. Vše 
se musí manuálně převážet, je náročné na prostor, 
čas i pozornost. Takto přijede jen několik tašek 
a pracovník zkompletuje a zabalí objednávku. Ob-
rovská výhoda bude v okamžité dostupnosti aktu-
álně prodávaného zboží bez nutnosti neustálého 
provádění replenishmentů, což je pro nás aktuálně 
jedna z největších výzev.

„Přes Cheb probíhá 
přibližně 70 procent 

evropských B2C 
objednávek Tchiba.“
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B2B vratky přebíráte ze všech zemí?

Ano, ze všech sedmi zemí, kde má Tchibo ob-
chody nebo prodejní koutky v řetězcích. V evrop-
ské dopředné síti začínáme striktně oddělovat 
B2B a B2C toky, ale u vratek to bude přesně 
naopak. V našem distribučním centru se budou 
konsolidovat pravděpodobně všechny B2B i B2C 
vratky a stane se tak z toho důvodu, že vratky 
mají uplatnění při prodeji online. Co se neprodá 
za šest týdnů hlavního prodeje v kamenných ob-
chodech, vracíme do skladů, ale online je zboží 
přístupné kdykoliv, případně děláme několikrát 
do roka speciální výprodejové akce. Proto je dob-
ré mít zboží v jednom skladu, aby vše mohlo jít 
přímo k zákazníkovi.

Jak se bude vychystávat zboží, které 
se do tašek nevejde?

Bude se pickovat postaru, ale to je pouze malá 
část sortimentu.

Kolik činí investice?

Pokud se bavíme o technologiích, tak se jedná 
o investici v řádu vyšších desítek milionů eur.

Shuttle bude přijímat i vratky?

Ano, jen ten samý popsaný proces půjde opač-
ným směrem. Tedy všechny přijaté neporušené 
artikly se budou dávat zpět do tašek. Nebudou-
-li artikly v pořádku, na-
příklad pokud budou po-
třebovat přeskládat nebo 
vyměnit obal, přijedou na 
stanoviště reworku, kde 
se uvedou do prodejního 
stavu. Pěkné je i to, že 
pokud mám vratku, která 
je zkontrolována, a mezi-
tím objednána, nemusí se 
vracet do systému, ale rov-
nou počká na konsolidaci 
s dalšími částmi zakázky.

Změní se počet lidí, které budete 
potřebovat v logistice?

Jelikož budeme daleko efektivnější, počet za-
městnanců se v dopředných procesech sníží. 
Ale vzhledem k optimalizaci celé logistické sítě 
do Chebu přivádíme reverzní logistiku, kde po-
třebujeme také zaměstnance, celkový počet za-
městnanců tak zůstane přibližně stejný, možná 
se o trochu zvýší. Na konci roku 2022 plánujeme 
přivést nejdříve B2B reverzní procesy, kdy sem 
budou chodit vratky ze všech našich obchodů 
a prodejních koutků, které znáte z obchodů vel-
kých obchodních řetězců, takzvaných depotů. Po 
zaskladnění je hned zpřístupníme našim online 
zákazníkům v dopředných procesech. Návazným 
krokem bude převzetí části B2C vratkové agendy.

FOTO: Stanislav D. Břeň

Motiv 201-22
Koncoví zákazníci z podnikatelského sektoru

 ● Řešení vrat a nakládací techniky pro 
bezpečný průběh pracovních procesů

 ● NOVINKA: Nakládací můstek HTL2 ISO 
s až o 55 % lepší tepelnou izolací

 ● Servis 24 hodin denně pro revizní 
práce, údržbu a opravy

Značková kvalita  
pro haly  

a průmyslové stavby

až o

55 %
lepší 

tepelná izolace
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„Obrovská výhoda bude 
v okamžité dostupnosti 
aktuálně prodávaného 

zboží bez nutnosti 
neustálého provádění 
replenishmentů, což je 
pro nás aktuálně jedna 

z největších výzev.“

Jak jste systémově propojeni se svým 
logistickým partnerem, 
společností DHL?

Používáme skladový systém inconso, který je ná-
stavbou SAPu a do něhož zaměstnanci DHL přistu-
pují z různých uživatelských úrovní.

Jak z Chebu 
dopravujete zboží 
po Evropě?

Do všech zmiňovaných zemí 
zavážíme kamiony, v Němec-
ku navíc ve spolupráci s DHL 
obsluhujeme téměř třicítku 
cross-docků. Z Chebu neděláme sekundární dis-
tribuci v rámci Česka. Místním zákazníkům doru-
čuje DPD, a proto zasíláme celovozy na jejich hub. 
Zajímavostí je, že když končí nějaká prodejní fáze 

a zůstane nám zboží, objednáváme vlak pro cesty 
do našeho centrálního skladu v Brémách.

Proč železnici nevyužíváte pro přímé 
dodávky z Asie a zboží jde nejdříve 
do Brém?

To se změní. Do Chebu budou přicházet přes pří-
stav v Brémách i přímé dodávky ze vzdáleného vý-
chodu, respektive Číny. Tím vyloučíme mezičlánek 
právě v podobě skladu v Brémách. Důvod, proč 
nyní jde všechno přes tento centrální sklad, spo-
čívá v kontrole kvality importovaného zboží. Toto 
oddělení se ale výhledově přesune do Chebu. Bude 
to fungovat tak, že vyložíme kontejner a zboží na-

Interview: ZBYNĚK KORELUS

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



paletizujeme. Během tohoto procesu nás systém 
automaticky vyzve, abychom odebrali vzorky. Do-
kud nebudou otestovány v laboratoři, zůstane veš-
keré zboží zablokované pro prodej.

Co testování příchozího zboží obnáší?

Je to docela široká škála ově-
řování. Například do gumovek 
se vloží závaží, ponoří se na 
dva dny do vody a sleduje se 
vodotěsnost. Textilní zboží se 
pere či žehlí, třeba trička musí 
vydržet minimálně padesát 
cyklů praní a sušení.

Na léto chystáte velkou novinku 
v podobě plně automatizované 
části skladu s technologií Dematic. 
O co půjde?

Zbyněk Korelus v číslech

06/2020:  V rámci společnosti Tchibo 
Praha byl povýšen na pozici 
head of warehouse operations 
Cheb.

09/2017:  Začal pracovat v Tchibo 
Praha, konkrétně v chebském 
distribučním centru na pozici 
contract management expert 
warehouse operations.

05/2016:  Nastupuje do společnosti DHL 
Supply Chain. Nejdříve působí 
na pozici admin and quality 
supervisor, od října 2016 pak 
na postu operations manager.

08/2009:  Nastupuje do fi rmy Si-Ka-Tec 
GmbH, kde působí nejdříve jako 
area sales and project manager, 
od března 2013 pak jako sales 
director.

Spustíme shuttle a taškový sorter. Za plného pro-
vozu budeme zavádět nové logistické procesy 
a nezůstane kámen na kameni. Změní se proces 
vychystávání, který je nyní manuální a v režimu 
man to goods. Do budoucna budeme pracovat 
v systému goods to man.

Popíšete fungování celé technologie?

Velká část zboží bude uložena v shuttle systému 
s cirka 180 tisíc pozic, který dovolí ukládat většinu 
položek ve standardizovaných bednách nebo na 
trayích. Pickeři budou mít svá pickovací pracoviště 
a zboží propuštěné ze shuttlu si je najde samo. 
Pracovník jen vezme určitou položku, vloží ji do 

otvoru, kterým propadne do sortovací tašky. Tím 
se dostávám k druhé části robotizované technolo-
gie – sorteru. Tašky, bude jich přibližně 300 tisíc 
kusů, jedou vždy s jedním artiklem do bag sorteru, 
kde vyčkají až se k nim přiřadí další artikly v rámci 
jedné zakázky. Protože průměrně máme čtyři arti-
kly na balík k jednomu zákazníkovi, potřebujeme 
čas nutný na konsolidaci objednávky. Až se tašky 
seřadí za sebou, dostane sorter signál, že má tyto 
tašky odeslat na balení a zde bude vše na bali-
cích stolech uloženo do jedné krabice. Celý systém 
zvládne až 330 tisíc bagů za hodinu. Vedle tašek 
budeme v sorteru používat asi 60 tisíc unifi kova-
ných beden a další jednotky tisíc trayů.

V čem systém přinese zvýšenou 
produktivitu oproti současnému 
stavu?

Dnes lidé běhají po pozicích, kde je uskladněné 
zboží. Musíme mít dopravníky, různá sortovací 
místa a batche a část se ještě manipuluje ručně. 
Před pracovištěm balení máme několik vozíků, ve 
kterých jsou objednávky v jednotlivých zónách. Vše 
se musí manuálně převážet, je náročné na prostor, 
čas i pozornost. Takto přijede jen několik tašek 
a pracovník zkompletuje a zabalí objednávku. Ob-
rovská výhoda bude v okamžité dostupnosti aktu-
álně prodávaného zboží bez nutnosti neustálého 
provádění replenishmentů, což je pro nás aktuálně 
jedna z největších výzev.

„Přes Cheb probíhá 
přibližně 70 procent 

evropských B2C 
objednávek Tchiba.“
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„Signál právě včas“

Rychloběžná vrata v našich provozech jsou ab-
solutní nutností na místech, kde potřebujeme 
rychlost z důvodu vysoké frekvence pohybu 
vysokozdvižné techniky. Náš dodavatel je spo-
lehlivý, náklady na údržbu přiměřené. Jedinou 
„porodní bolestí“ při první instalaci bylo odla-
dění zóny pro otevírání – defi nice vzdálenosti 
od vrat. Tak, aby nedostala vrata signál příliš 
pozdě nebo brzy – s ohledem na rychlosti vy-
sokozdvižné techniky a výšky stožárů techniky.

ONDŘEJ 
PROCHÁZKA

provozní ředitel
Siko koupelny & 

kuchyně

RRychloběžná vrata, jak už název napovídá, by měla 
vynikat především v rychlosti pohybu. „Například 
u rychloběžných vrat s pevným zatepleným kříd-
lem dosahují vrata rychlosti otevření až 2‚5 metru 
na sekundu. Venkovní fl exibilní vrata fóliová ‚umí‘ 
až za dva metry za sekundu,“ uvádí Tomáš Kouřil, 
projektový manažer společnosti Hörmann. Pokud 
porovnáme např. se sekčními vraty, která v nej-
lepším případě dosahují rychlosti kolem metru 
za sekundu, je zřejmé, že investice se v případě 
provozů s mnoha cykly otevření/zavření opravdu 
vyplatí. S rychlostí přímo souvisí efektivita mani-
pulace – rychlejší vrata znamenají více průjezdů, 
méně neproduktivní čekací doby, více zmanipu-
lovaného materiálu či zboží. Dalším důležitým prv-
kem je efektivita, která se týká energie potřebné 
pro samotný pohyb vrat, ale také tepelněizolačních 
schopností. V neposlední řadě pak svou roli hraje 
bezpečnost vrat, jež mohou být zabezpečena hned 
několika způsoby.

Společnost Spedos mezi výhodami rychloběžných 
vrat obecně uvádí velmi krátký cyklus otevření/
zavření díky rychlosti otevírání až 2‚5 m/s, tím 
pádem i minimalizaci energetických ztrát (podle 
typu rychloběžných vrat U = od 1‚25 W/m2K pro 
celá vrata), vysoké bezpečnostní standardy (svě-
telné clony, popřípadě bezpečností kontaktní liš-
ta, externí fotobuňka, radary) a v neposlední řadě 
samotná konstrukce uzpůsobená na vysoké po-
čty cyklů (např. Spedos garantuje min. 250 000 
cyklů). „Za nevýhody lze označit nemožnost inte-
grovat vstupní dveře nebo vyšší pořizovací ná-
klady oproti konvenčním uzávěrům,“ podotýká 
Ondřej Štěrba, head of purchasing department 
společnosti Spedos.

V RYCHLOSTI JE SÍLA
Rychloběžná vrata přinášejí především vyšší produktivitu a nižší energetické ztráty. 
Z těchto důvodů je do svých logistických a výrobních provozů instaluje stále více fi rem.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

BEZPEČNOST A RYCHLOST OBSLUHY 
HRAJÍ PRIM
Obsluha vrat může být řešena několika způsoby. 
Přímo na ovládacím panelu vrat je tlačítko, které 
bývá využíváno většinou při pěším provozu. Další 
možnost představuje spínač, resp. dálkové ovlá-
dání, které má obsluha přímo ve vysokozdvižném 
vozíku. Používají se rovněž radary, které zajišťují 
automatické otevírání vrat. V některých provozech 
je aplikována indukční smyčka, kdy magnetické 
pole smyčky zaznamená kovový předmět (vysoko-
zdvižný vozík) a automaticky řídí rychloběžná vrata. 
Vrata, resp. jejich řídicí jednotky, bývají opatřena 
frekvenčním měničem, který zaručí různé rychlosti 
zavírání a otvírání. Vrata pak mají pomalejší start 
i dobrzdění, což přispívá k tomu, že se méně opo-
třebovávají mechanické části.

V rámci venkovního pláště budovy se setkáváme 
s vratovými otvory pro takzvanou zadní nakládku, 
kdy je nákladní auto přistaveno svou zadní čás-
tí k budově, nebo jde o vratové otvory, skrze něž 
nákladní vozidlo zajede do budovy a vykládka se 
řeší uvnitř budovy, případně vratové otvory, kde je 
větší četnost průjezdu. „U poslední zmíněné vari-
anty se vyplatí řešit vratový otvor dvojicí vrat: sek-
čními vraty z důvodu izolace a rychloběžnými vraty 
z důvodu četnosti otevírání. Alternativním řešením 
mohou být rychloběžná spirálová vrata. Z praxe 
lze však rozhodně doporučit dvojici vrat. Kvůli čet-
nosti provozu kolem vrat je větší pravděpodobnost 

Rychloběžná vrata nacházejí často uplatnění ve skladech, faktem však je, že i jejich výrobci 
potřebují důkladnou logistiku. Pohled do skladu hotové produkce společnosti Efafl ex v Olší.
FOTO: Stanislav D. Břeň
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 poškození, a pokud jsou v opláštění dvoje vrata, je 
možné třeba i omezeně zajistit oddělení vnitřních 
prostor a venkovního prostředí,“ vysvětloval v mi-
nulém vydání SL Josef Hájek, vedoucí technického 
oddělení společnosti Tyros Loading Systems CZ.

V čem se zpravidla chybuje 
při výběru vnějších rychlo-
běžných vrat? „Nejčastější 
chyba je už v projektu, který 
nepočítá s plnou potřebou zá-
kazníka. V první řadě je nutné 
znát každodenní funkčnost 
a projít si s klientem, nejlépe 
s vedoucím úseku, celý pro-
ces krok po kroku. Pokud se jedná o nevytápěné 
prostory, je možné využít fóliová fasádní vrata, kte-
rá jsou upravena tak, aby odolávala povětrnost-
ním vlivům,“ vysvětluje Tomáš Kouřil. A pokračuje: 
„V případě, že se prostory vytápějí, je možné vyu-
žít vrata složená z pevných lamel. Tato vrata se 
mohou dodávat v několika možných provedeních 
kování, a to vertikální vedení, zvýšené kování pro 
vysoké stropy nebo oblíbený typ, který se navíjí do 
spirály.“ Pozornost je třeba věnovat i bezpečnost-
ním prvkům, mezi které patří např. světelná mříž 
integrovaná do zárubně vrat.

STÁLE ZAJÍMAVĚJŠÍ BIM
V posledních letech se rozvíjí koncept BIM (buil-
ding information modeling), což je stručně řečeno 
digitalizovaná podoba stavebních projektů. Jakési 
virtuální dvojče, které od návrhu budovy přes pro-
vozní cyklus až po její konec shromažďuje všechny 
významné podklady i na první pohled nevýznam-
né detaily. Přesně je trasováno vodovodní potrubí, 
elektroinstalace, rozvody vzduchotechniky, použi-
té materiály. „Data obsažená v modelech mohou 
obsahovat nespočetné množství potřebných in-
formací, samozřejmě přehledně a logicky zatřídě-
ných a uspořádaných. Takto uživatelsky přátelské 
prostředí vkládá do rukou správců budov velmi 
efektivní nástroj na jejich každodenní pracovní 
operativu,“ vysvětluje Martin Mišún, BIM manager 
Delta Group ČR. A dodává: „Správce budovy se tak 
při nefunkčnosti a servisování koncových prvků 
v jedné místnosti nemusí manuálně ‚přehrabávat‘ 
ve fyzických archivech a zakladačích pro získání 
hledané technické dokumentace či revizní správy.“ 
Osobě odpovědné za BIM pomůže rychle specifi -
kovat, kde a jaký prvek je nefunkční, a obratem 
informace odeslat zodpovědným specialistům.

V poslední době s tímto konceptem pracují také 
dodavatelé a výrobci rychloběžných vrat. „Stále 
více se s tímto požadavkem ze strany projektantů 
setkáváme. Proto již několik podkladů dodáváme 
v tomto režimu,“ podotýká Tomáš Kouřil. Knihovny 

BIM objektů, 2D/3D výkresů 
nebo prospektů mají na svých 
webech i společnosti Efafl ex, 
Tyros Loading Systems CZ 
nebo Spedos.

Výběr vrat s optimálními 
parametry vůči zamýšlenému 
provozu je klíčovou položkou 
pro celkovou energetickou 
bilanci. Při správné volbě ušetří 
provozovatel vrat značné fi nanční 
prostředky na vytápění nebo 
chlazení, a zároveň tím snižuje 
negativní dopady na životní 
prostředí.

Využíváte 
rychloběžná 

vrata? Jaké máte 
zkušenosti?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Vrata ve společnosti Mercedes-Benz v Kuppenheimu.
FOTO: Hörmann

„ZA NEVÝHODY RYCHLOBĚŽNÝCH 
VRAT LZE OZNAČIT NEMOŽNOST 

INTEGROVAT VSTUPNÍ DVEŘE 
NEBO VYŠŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY 
OPROTI KONVENČNÍM UZÁVĚRŮM.“

Gefco upravilo přes padesát užitkových vozů pro Mountfi eld.
Více na www.systemylogistiky.cz.Skladování

„Signál právě včas“

Rychloběžná vrata v našich provozech jsou ab-
solutní nutností na místech, kde potřebujeme 
rychlost z důvodu vysoké frekvence pohybu 
vysokozdvižné techniky. Náš dodavatel je spo-
lehlivý, náklady na údržbu přiměřené. Jedinou 
„porodní bolestí“ při první instalaci bylo odla-
dění zóny pro otevírání – defi nice vzdálenosti 
od vrat. Tak, aby nedostala vrata signál příliš 
pozdě nebo brzy – s ohledem na rychlosti vy-
sokozdvižné techniky a výšky stožárů techniky.

ONDŘEJ 
PROCHÁZKA

provozní ředitel
Siko koupelny & 

kuchyně

RRychloběžná vrata, jak už název napovídá, by měla 
vynikat především v rychlosti pohybu. „Například 
u rychloběžných vrat s pevným zatepleným kříd-
lem dosahují vrata rychlosti otevření až 2‚5 metru 
na sekundu. Venkovní fl exibilní vrata fóliová ‚umí‘ 
až za dva metry za sekundu,“ uvádí Tomáš Kouřil, 
projektový manažer společnosti Hörmann. Pokud 
porovnáme např. se sekčními vraty, která v nej-
lepším případě dosahují rychlosti kolem metru 
za sekundu, je zřejmé, že investice se v případě 
provozů s mnoha cykly otevření/zavření opravdu 
vyplatí. S rychlostí přímo souvisí efektivita mani-
pulace – rychlejší vrata znamenají více průjezdů, 
méně neproduktivní čekací doby, více zmanipu-
lovaného materiálu či zboží. Dalším důležitým prv-
kem je efektivita, která se týká energie potřebné 
pro samotný pohyb vrat, ale také tepelněizolačních 
schopností. V neposlední řadě pak svou roli hraje 
bezpečnost vrat, jež mohou být zabezpečena hned 
několika způsoby.

Společnost Spedos mezi výhodami rychloběžných 
vrat obecně uvádí velmi krátký cyklus otevření/
zavření díky rychlosti otevírání až 2‚5 m/s, tím 
pádem i minimalizaci energetických ztrát (podle 
typu rychloběžných vrat U = od 1‚25 W/m2K pro 
celá vrata), vysoké bezpečnostní standardy (svě-
telné clony, popřípadě bezpečností kontaktní liš-
ta, externí fotobuňka, radary) a v neposlední řadě 
samotná konstrukce uzpůsobená na vysoké po-
čty cyklů (např. Spedos garantuje min. 250 000 
cyklů). „Za nevýhody lze označit nemožnost inte-
grovat vstupní dveře nebo vyšší pořizovací ná-
klady oproti konvenčním uzávěrům,“ podotýká 
Ondřej Štěrba, head of purchasing department 
společnosti Spedos.

V RYCHLOSTI JE SÍLA
Rychloběžná vrata přinášejí především vyšší produktivitu a nižší energetické ztráty. 
Z těchto důvodů je do svých logistických a výrobních provozů instaluje stále více fi rem.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

BEZPEČNOST A RYCHLOST OBSLUHY 
HRAJÍ PRIM
Obsluha vrat může být řešena několika způsoby. 
Přímo na ovládacím panelu vrat je tlačítko, které 
bývá využíváno většinou při pěším provozu. Další 
možnost představuje spínač, resp. dálkové ovlá-
dání, které má obsluha přímo ve vysokozdvižném 
vozíku. Používají se rovněž radary, které zajišťují 
automatické otevírání vrat. V některých provozech 
je aplikována indukční smyčka, kdy magnetické 
pole smyčky zaznamená kovový předmět (vysoko-
zdvižný vozík) a automaticky řídí rychloběžná vrata. 
Vrata, resp. jejich řídicí jednotky, bývají opatřena 
frekvenčním měničem, který zaručí různé rychlosti 
zavírání a otvírání. Vrata pak mají pomalejší start 
i dobrzdění, což přispívá k tomu, že se méně opo-
třebovávají mechanické části.

V rámci venkovního pláště budovy se setkáváme 
s vratovými otvory pro takzvanou zadní nakládku, 
kdy je nákladní auto přistaveno svou zadní čás-
tí k budově, nebo jde o vratové otvory, skrze něž 
nákladní vozidlo zajede do budovy a vykládka se 
řeší uvnitř budovy, případně vratové otvory, kde je 
větší četnost průjezdu. „U poslední zmíněné vari-
anty se vyplatí řešit vratový otvor dvojicí vrat: sek-
čními vraty z důvodu izolace a rychloběžnými vraty 
z důvodu četnosti otevírání. Alternativním řešením 
mohou být rychloběžná spirálová vrata. Z praxe 
lze však rozhodně doporučit dvojici vrat. Kvůli čet-
nosti provozu kolem vrat je větší pravděpodobnost 

Rychloběžná vrata nacházejí často uplatnění ve skladech, faktem však je, že i jejich výrobci 
potřebují důkladnou logistiku. Pohled do skladu hotové produkce společnosti Efafl ex v Olší.
FOTO: Stanislav D. Břeň



Doprava

CCelosvětová krize se projevuje i v poptávce po 
námořních přepravách v České republice, kterou 
ovlivňuje kromě vysoké spotřeby podobně jako 
v celosvětovém měřítku hlavně nedostatek kapacit 
na trhu, historicky nejvyšší ceny i rekordně nízká 
spolehlivost včasného připlutí, kterou způsobuje 
mnoho nejrůznějších důvodů. „Prakticky všichni 
zákazníci započítali v posledním roce do svého 
plánování nějaké týdny navíc, protože zdržení ne-
vzniká jen v samotné přepravě, ale i ve vlastní výro-
bě z důvodu karantén, nedostatku surovin či kvůli 
výpadkům dodávané energie,“ říká Radek Duda, 
country manažer Air & Sea Logistics společnosti 
Dachser Czech Republic. Podle jeho slov navíc už 
loni ani nikdo neočekával, že by se ceny za námoř-
ní přepravy vrátily na předcovidovou úroveň.

Situaci podle Miroslava Pudila, generálního ředite-
le společnosti Kühne + Nagel pro Českou republi-
ku neprospívá ani trvale rostoucí popularita e-co-
mmerce. Spotřebitelé v České republice si během 

STABILITA V NÁMOŘNÍ 
DOPRAVĚ NEPŘIJDE 
ANI LETOS
Námořní doprava se v posledním více než roce potýká se závažnými problémy. Počínaje 
nedostatkem kapacit přes nárůst ceny přepravy až po různé incidenty na moři či v pří-
stavech. A situaci neprospívají ani komplikace v přístavní dopravní infrastruktuře, která 
nezvládá odbavovat rostoucí toky zboží. To se projevuje především ve Spojených státech 
amerických. Existuje určitá naděje, že se situace v námořní dopravě v následujících 
měsících zlepší? Odborníci, které Systémy Logistiky oslovily, jsou ve svých výhledech 
spíše pesimističtí.

pandemie zvykli nakupovat on-line a mnoho zboží 
je do tuzemských e-shopů přepravováno právě po 
moři. Kromě toho také nejsilnější průmyslová od-
větví v České republice trpí obrovským nedostat-
kem materiálů pro výrobu, což se projevuje nejen 
ve spotřebním průmyslu, ale i v oblasti automotive, 
ve stavebnictví, energetice, strojírenství a v dalších 
oborech.

Negativní vlivy se snaží fi rmy více či méně úspěš-
ně eliminovat. „Rozhodli jsme se, že zaujmeme 

Článek připravila Martina Vampulová
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„Každý řeší situaci po svém“

Řada společností si již nemůže dovolit platit velmi vysoké sumy za námořné, 
protože některé zboží již není schopno absorbovat takto vysoké ceny. Stalo by 
se neprodejným. Jiní spekulují a čekají na cenový vývoj v námořních přepravách 
či se naopak předzásobují v dobách, kdy jsou ještě volné kapacity k dispozici.

MARTIN JUKL
ředitel oddělení námořních přeprav, DSV
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INZERCE

proaktivní roli a budeme sdílet aktuální informace 
a přinášet varianty řešení, ze kterých si zákazník 
vybere tak, aby ho to v uvozovkách bolelo co nej-
méně,“ vysvětluje Radek Duda a dodává, že to 
není vůbec jednoduché. Neplatí totiž letité sezonní 
trendy a tržní předpovědi mají nízkou vypovídací 
schopnost. „Zároveň se ale jedná o nesmírně inspi-
rativní dobu, kdy můžeme zúročit naše zkušenosti 

s  řešením problémů. Dnes je prostě více než kdy 
jindy nutné myslet takzvaně outside-the-box,“ do-
plňuje Radek Duda. Stejnou cestou, tedy předává-
ním maximálně transparentních informací o aktu-
álním vývoji trhu svým zákazníkům, se vydaly i další 
společnosti. Maximum pro to, aby zákazníci měli 
neustále k dispozici kvalitní a aktuální data, která 
jim umožňují lépe se rozhodovat a plánovat, zvo-
lily společnosti Kühne + Nagel i DSV. Jak ale kon-

statoval Martin Jukl, ředitel oddělení námořních 
přeprav DSV, na některé situace se není možné 
dopředu připravit, jiným lze včasnou objednávkou 
či rychlým předáním informace předejít. Dalším 
řešením může být i digitalizace. Právě větší využití 
on-line technologií je určitým pozitivním dopadem 
covidové pandemie, který přinese nové možnosti 
fi rmám působícím v námořním sektoru i koncovým 
zákazníkům. „Digitalizace může zefektivnit proce-

sy v celém dodavatelském řetězci a ušetřit nám 
i našim zákazníkům drahocenný čas a fi nanční pro-
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změně poptávky určitou formou datového přenosu 
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Díky námořní dopravě putují po 
světě miliardy tun zboží ročně. 
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the Prevention of Pollution 
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limit na obsah síry v námořních 
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KAPACITY BY MOHLO BÝT 
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V NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LETECH.“

Doprava
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POMOHOU ALTERNATIVY?
V relacích mezi Evropou a Čínou byla ještě nedáv-
no námořní trasa u zákazníků dlouhodobě nejob-
líbenější. Jde o nejlevnější řešení, i když s nejdelší 
dobou přepravy. „Aktuálně dochází ke zpožděním 
námořních přeprav až o dva týdny, proto vzrostla 
poptávka po včasném dodání, což zaručují želez-
niční kontejnerové přepravy,“ uvádí Jan Bláha, ře-
ditel přeprav společnosti PST CLC. Rozšíření o na-
bídku železničních kontejnerových přeprav podle 
něj využívají zejména společnosti ze segmentu 
automobilového průmyslu, dále například dovozci 
elektroniky a součástek. „Hlavní výhodou železnič-
ních přeprav je rychlost. Navíc cenový rozdíl mezi 
železničními a námořními přepravami už není tak 

markantní, jako byl v minulosti,“ dodává Jan Bláha. 
Zvýšenou poptávku zejména po železniční trase 
z Číny do Evropy zaznamenali i v Kühne + Nagel 
a DSV, ale nejde o žádný významný trend. Navíc 
situace je podle Radka Dudy v této relaci ještě 
o něco složitější, protože dopravu ovlivňují čínské 
úřady, ucpané hraniční přechody a nedostatek 
vagonů a kontejnerů. „Když začalo být jasné, že 
přebytek námořních zásilek železnice prostě ne-
pokryje, přišla na řadu letecká doprava. Konkrétně 
kombinace námořní přepravy z Číny do Ruska a ná-
sledně cesta po železnici do Evropy či kamionová 
přeprava přímo z Číny. Všechny tyto alternativy jsou 
však řešením jen pro velmi malý vzorek zákazníků, 
takže efekt odlehčení v přístavech jsme prakticky 
nezpozorovali,“ popisuje Radek Duda a Martin Jukl 

k tomu dodává: „Za ideálních podmínek je želez-
nice skvělou alternativou pro námořní či leteckou 
přepravu, ale ne vždy toto pravidlo platí i v praxi.“

VYHLÍDKY NEJSOU OPTIMISTICKÉ
Neutěšená situace v námořní dopravě se v nad-
cházejících měsících podle všech oslovených od-
borníků nijak zásadně nezmění. I nadále očekávají, 
že poptávka bude převyšovat dostupnou kapacitu 
a v nejvytíženějších světových přístavech mohou 
lodě čekat na zakotvení až dva týdny. Určitým ře-
šením nedostatku kapacity by podle nich mohlo 
být dodání většího počtu nových lodí, které je plá-
nováno v následujících dvou letech, ale stabilizace 
odvětví zřejmě zabere ještě více času. „Přestože 
poptávka již neroste tempem jako před rokem, 
dopady pandemie na karantény zaměstnanců ve 
světě a striktní čínská proticovidová opatření jsou 
stále těmi největšími destabilizačními prvky,“ říká 

Radek Duda. A Miroslav Pudil připomíná, že ačkoli 
podle odhadů světová produkce nových kontej-
nerů loni vzrostla o více než dvojnásobek ročního 
objemu v předchozích dvou letech, ani to nemusí 
postačovat. Podle Martina Jukla by se snad ale-
spoň částečně mohla situace začít stabilizovat 
někdy během let 2023 až 2024. „Otázkou je, zda 
do té doby bude trh zásoben dostatkem nových 
kontejnerů, které pokryjí novou lodní kapacitu,“ 
dodává na závěr.

FOTO: Kühne + Nagel

„Málo cenově 
stabilních relací“

Ve většině směrů se drží vysoká cenová hla-
dina a tam, kde se kvůli covidu situace ještě 
zhoršuje, cena stále mírně roste. Těch cenově 
stabilních relací je nyní minimum.

RADEK DUDA
country manager Air & Sea Logistics

Dachser Czech Republic

„Klíčovou hodnotou 
je transparentnost“

Zákazníci musí mít neustále k dispozici kva-
litní a aktuální data, která jim umožňují lépe 
se rozhodovat a plánovat. Díky tomu je možné 
i v současné komplikované situaci dopravit 
zboží na místo určení včas a za dohodnutých 
podmínek.

MIROSLAV 
PUDIL

generální ředitel
Kühne + Nagel 

pro Českou 
republiku
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Doprava

M„Mezi zákazníkem a e-shopem dnes dochází ke 
kontaktu primárně prostřednictvím kurýrů a z dat 
víme, že tento kontakt je pro zákaznickou spoko-
jenost naprosto stěžejní. Je tedy potřeba klientům 
garantovat takové kurýry, kteří budou obchod do-
konale reprezentovat, a skvělá zákaznická služba, 
kterou poskytnou, bude pro zákazníka důvodem, 
proč nakoupit znovu,“ říká Martin Marek, výkonný 
ředitel Dodo pro Českou republiku a Slovensko.

Také GLS sází na co nejlepší komunikaci s příjem-
cem zásilky. „Nabízíme doručovací model, kdy zá-
kazníci mohou zvolit doručení na domácí adresu, 
alternativní adresu nebo na výdejní místo. Tento 
model se v současné době ukazuje jako ideální na-
stavení pro zajištění vysoké rychlosti, bezpečnosti, 
spolehlivosti a přiměřené ceny přepravní služby,“ 
říká ředitel GLS CZ Pavel Včela.

Právě doručení na výdejní místa, která se dokážou 
přizpůsobit časovému harmonogramu a potřebám 

PŘED LOGISTIKOU POSLEDNÍ MÍLE 
STOJÍ ŘADA VÝZEV
Extrémní nárůst české e-commerce 
hlavně v posledních dvou letech a s ní 
zvyšující se očekávání zákazníků přiná-
šejí výrazný tlak na oblast logistiky po-
slední míle. A právě na koncové zákaz-
níky a hlavně jejich přání a potřeby se 
zaměřují fi rmy doručující zásilky na po-
sledním úseku logistiky. Zásadní výzvou 
jsou i požadavky zákazníků na komfort, 
spolehlivost, rychlost a fl exibilitu. S tím 
ale musí jít ruku v ruce udržení kvality 
služeb v kontextu se stále se zvyšujícím 
počtem zásilek.

Stránku připravila Martina Vampulová

zákazníka, či nejrůznější boxy, z nichž si klienti 
mohou zásilky vyzvednout podle svých časových 
potřeb, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, mo-
hou být řešením při nedostatku kvalitních kurýrů, 
ale také při snaze udržet cenu služby v akcepto-

Zejména centra měst se dostávají 
do stále větší pozornosti 
z pohledu ekologičtějších 
způsobů přepravy. Cílem je méně 
hluku i emisí, v ideálním případě 
pak lokální emise zcela odstranit. 
Proto se do ostrého provozu 
dostávají nejen rozvozová auta 
na elektřinu, ale také elektrokola. 
Více měst zavádí časová okna pro 
zásobování. 

FOTO: Dodo

„Rozhoduje plánování 
a příprava“

Rozhodující je především důkladné plánování 
a příprava, na samotném rozvozu už toho moc 
nevymyslíme. Právě proto nyní budujeme nový 
superhub v Ostředku u D1, který díky automa-
tizaci výrazně zvýší naše kapacity i komplexně 
změní celý systém naší logistiky. To nám umož-
ní být u klienta rychleji a efektivněji.

DANIEL 
MAREŠ

výkonný ředitel
Wedo
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V relacích mezi Evropou a Čínou byla ještě nedáv-
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kombinace námořní přepravy z Číny do Ruska a ná-
sledně cesta po železnici do Evropy či kamionová 
přeprava přímo z Číny. Všechny tyto alternativy jsou 
však řešením jen pro velmi malý vzorek zákazníků, 
takže efekt odlehčení v přístavech jsme prakticky 
nezpozorovali,“ popisuje Radek Duda a Martin Jukl 

k tomu dodává: „Za ideálních podmínek je želez-
nice skvělou alternativou pro námořní či leteckou 
přepravu, ale ne vždy toto pravidlo platí i v praxi.“
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Neutěšená situace v námořní dopravě se v nad-
cházejících měsících podle všech oslovených od-
borníků nijak zásadně nezmění. I nadále očekávají, 
že poptávka bude převyšovat dostupnou kapacitu 
a v nejvytíženějších světových přístavech mohou 
lodě čekat na zakotvení až dva týdny. Určitým ře-
šením nedostatku kapacity by podle nich mohlo 
být dodání většího počtu nových lodí, které je plá-
nováno v následujících dvou letech, ale stabilizace 
odvětví zřejmě zabere ještě více času. „Přestože 
poptávka již neroste tempem jako před rokem, 
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světě a striktní čínská proticovidová opatření jsou 
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Radek Duda. A Miroslav Pudil připomíná, že ačkoli 
podle odhadů světová produkce nových kontej-
nerů loni vzrostla o více než dvojnásobek ročního 
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spoň částečně mohla situace začít stabilizovat 
někdy během let 2023 až 2024. „Otázkou je, zda 
do té doby bude trh zásoben dostatkem nových 
kontejnerů, které pokryjí novou lodní kapacitu,“ 
dodává na závěr.
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„Málo cenově 
stabilních relací“

Ve většině směrů se drží vysoká cenová hla-
dina a tam, kde se kvůli covidu situace ještě 
zhoršuje, cena stále mírně roste. Těch cenově 
stabilních relací je nyní minimum.

RADEK DUDA
country manager Air & Sea Logistics

Dachser Czech Republic

„Klíčovou hodnotou 
je transparentnost“

Zákazníci musí mít neustále k dispozici kva-
litní a aktuální data, která jim umožňují lépe 
se rozhodovat a plánovat. Díky tomu je možné 
i v současné komplikované situaci dopravit 
zboží na místo určení včas a za dohodnutých 
podmínek.

MIROSLAV 
PUDIL

generální ředitel
Kühne + Nagel 

pro Českou 
republiku



Doprava

Kijonková. V případě B2C je pak určitě výzvou také 
značná volatilita objemu zásilek, ať už jde o výkyvy 
v rámci týdne, nebo v rámci logistické sezony.

EKOLOGICKY ŠETRNÝM ŘEŠENÍM 
BRÁNÍ VYSOKÉ NÁKLADY
Stále důležitějším hlediskem je především v cent-
rech velkých měst také zátěž pro životní prostředí, 
kterou přeprava zboží představuje. Firmy proto hle-
dají další, ekologicky šetrná řešení. S cílem mini-
malizovat dopady na životní prostředí vyvíjejí nové 
systémy plánování tras a času svozů a rozvozů, 
aby se zlepšila i efektivita rozvážky. Zavádějí však 
i další řešení, využívají elektromobily či doručování 
zásilek na kole. A někteří jdou ještě dál. Například 
Z-Boxy Zásilkovny ke svému provozu potřebují mi-

nimum energie, kterou navíc 
získávají pomocí solárních 
panelů. „Náš Z-Box spotřebu-
je za 24 hodin zhruba 14‚4 
watthodiny elektrické energie, 
zatímco jedna standardní LED 
žárovka o výkonu 10 wattů, 
kterou používá každý z nás 
doma, spotřebuje za stejnou 
dobu přibližně 240 wattho-
din,“ říká Simona Kijonková.

Pokud však nedojde ke změně spotřebitelského 
chování, kde nejdůležitějším parametrem bude 
ekologie dopravy namísto současné rychlosti do-
ručení při zachování co nejnižší ceny, nelze rychlou 
a výraznější změnu v zavádění ekologicky šetrných 
řešení očekávat. „Nové ekologické technologie se 
postupně prosazují a implementují, ale dosud jsou 
výrazně dražší. Jejich širší využití navíc naráží na 
reálně dostupnou infrastrukturu, která je prozatím 
nedostatečná,“ myslí si Jan Kodada.

ZÓNOVÁ LOGISTIKA JAKO DALŠÍ KROK?
Jistým řešením může být zavedení zónové logis-
tiky, která spočívá v koncentraci zásilek napříč 
jednotlivými streamy do mikrozón ve městech. 
O to usiluje společnost Dodo, která počítá s tím, 
že z mikrozón pak ekologicky a efektivně budou 
kurýři obsluhovat koncové zákazníky s výrazně 
nižším počtem aut a najetých kilometrů. „V dané 
zóně navíc můžeme využívat mimo jiné elektrická 
nákladní kola, která si zásilky převezmou v cent-
ru dané zóny a rozvezou je bezemisně. Příkladem 

vatelném rozmezí pro zákazníky. „Přes veškerý 
technologický pokrok a automatizaci všude, kde 
to jde, obor zůstává a ještě nejméně nízké desítky 
let zůstane zcela závislý na lidské práci. Dobrých 
kurýrů je a bude nedostatek a zajišťovat službu 
bude stále obtížnější a dražší,“ myslí si výkonný 
ředitel Wedo Daniel Mareš a dodává: „Proti tomu 
jde trend neustálého tlaku na snižování nákladů. 
Zejména velcí zasílatelé očekávají snižování cen 
při růstu přepravovaných objemů zásilek, ale i do-
sahování úspor z rozsahu má své limity.“

KOMPLIKACE DORUČOVÁNÍ 
V AGLOMERACÍCH
Další výzvy pak před dopravci a fi rmami doručují-
cími zásilky v úseku poslední míle stojí hlavně při 
doručování ve velkých aglomeracích, kde situaci 
komplikuje hustý provoz s častými dopravními ko-
lonami, v případě B2C zásilek pak i nedostatek 
prostoru pro vykládku a par-
kování. „Domnívám se, že 
v obecné rovině se bude logi-
stický sektor tyto komplikace 
snažit vyřešit konsolidací za-
kázek jednotlivých přepravců 
do společného rozvozu, vytvá-
řením menších překládkových 
lokací v intravilánu a stále 
častějším využíváním vozidel 
s alternativními pohony,“ říká 
Jan Kodada, ředitel obchodu 
a marketingu Gebrüder Weiss ČR. Pro malé a leh-
ké zásilky je podle něj určitě zajímavou alterna-
tivou také již zmíněné doručování do boxů nebo 
prostřednictvím sítě výdejních míst. Například 
Zásilkovna navíc u svých výdejních míst používá 
algoritmus, který umožňuje časově efektivní vydá-
vání zásilek tak, aby zákazník nemusel čekat ve 
frontách. „Doba vydání zásilky se v průměru pohy-
buje kolem 20 vteřin,“ říká zakladatelka Zásilkov-
ny a výkonná ředitelka skupiny Packeta Simona 

„Doručování 
v hodinovém slotu“

Výzvou v logistice poslední míle je rostoucí tlak 
na rychlost, přesnost a fl exibilitu. Prosazujeme 
proto doručování v konkrétním hodinovém slo-
tu, které je již typické pro segment potravin, 
ale v Dodo z něj postupně chceme udělat ce-
lotržní standard.

MARTIN MAREK
výkonný ředitel

Dodo Česká republika a Slovensko

„DODÁVKY POSLEDNÍ MÍLE BY 
V BUDOUCNU MOHLO USPÍŠIT 

I POSILOVÁNÍ TECHNICKÉ 
KAPACITY SÍTĚ ČI MASIVNÍ 
INVESTICE DO DIGITÁLNÍCH 

TECHNOLOGIÍ.“

„Při velkém 
objemu zásilek 

lze optimalizovat 
i ekonomiku provozu“

Pokud dopravní společnosti rozvážejí velké ob-
jemy zásilek a mají možnost je spolu vhodně 
kombinovat, mohou si tak částečně optima-
lizovat i ekonomiku provozu. Je ale potřeba 
průběžně vyhodnocovat poměr mezi vstupy 
a výstupy, například ve vztahu k vývoji ceny 
pohonných hmot, mezd a energií a podobně.

JAN KODADA, 
ředitel obchodu 

a marketingu, 
Gebrüder 
Weiss ČR

FOTO: Packeta
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takového překladiště mohou být třeba městská 
cyklodepa na Andělu a na Těšnově v Praze, kde 
máme již dnes pronajatá místa,“ říká Martin Ma-
rek. Elektrokola chce používat i Zásilkovna, kte-
rá uvažuje o depu v Praze. „V této chvíli jsme ve 
fázi příprav a analýz, pilotní provoz bychom chtěli 
spustit v prvním čtvrtletí letošního roku. Nicmé-
ně doručování zásilek na kole vidíme v našem 
portfoliu služeb jako doplňkové, primárně jako 
poslední – zelenou – míli pro doručování na adre-
su. Počítáme s doručením stovek kusů zásilek za 
den,“ vysvětluje Simona Kijonková. Zlepšit situaci 
s doručováním balíků ve velkých městech by moh-
la napomoci i samotná města, třeba zřizováním 
dočasných parkovacích stání pro vykládku nebo 
výstavbou kvalitní infrastruktury pro cyklisty, která 
by umožnila do logistických provozů ve větší míře 
zapojit kurýry právě s cargo koly.

SNAHA O DIGITALIZACI
Dodávky poslední míle by v budoucnu mohlo uspí-
šit i posilování technické kapacity sítě či masivní 
investice do digitálních technologií. I v logistice 
stejně jako v jiných oborech jsou totiž klíčem 
k efektivitě právě data a chytré využívání tech-
nologií. Například Dodo pomocí datové platformy 
zjišťuje vyšší desítky parametrů, jejichž analýza 
umožňuje získávat potřebné informace ve všech 
oblastech – od řízení lidských zdrojů a fl otily vo-
zidel přes cash management až po analýzu zá-
kaznické zkušenosti. Gebrüder Weiss zase od 
loňského roku využívá nový modul TMS, který 
dispečerům pomáhá s navrhováním rozvozových 
tras a vytížením aktuálních přepravních kapacit. 
„Přešli jsme také na stoprocentně bezpapírová ře-
šení potvrzení o doručení zásilek. K dokumentaci 
nakládky a předávky zboží využívají řidiči skenery, 
jejichž využití významně urychluje celou řadu pro-
cesních kroků, a má tak pozitivní vliv na efektivitu 
celého procesu doručování v poslední míli,“ dodá-
vá Jan Kodada.

Jak optimalizujete 
doručení na 

poslední míli?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

INZERCE

„Zlepšovat procesy 
i hledat nové alternativy“

V rámci logistiky poslední míle je důležité neustále pracovat na zlepšení stávají-
cích procesů a zároveň s tím hledat nové cesty a alternativy, jak najít rovnováhu 
mezi ekonomikou přepravy, jejím vlivem na životní prostředí i očekáváním zá-
kazníka. Pro nás to především znamená investice do automatizace a robotizace 
a do projektů podporujících udržitelnost našich služeb a produktů.

SIMONA KIJONKOVÁ, výkonná ředitelka, Packeta

„Růst segmentu B2C 
nesmí ohrozit kvalitu“

Segment B2C roste rychleji než segment 
B2B a tím roste i rozdíl mezi objemem balíků 
přepravovaných v sezoně a mimo ni. Musíme 
masivně investovat a plánovat tak, aby příjem-
ce balíků téměř nepoznal, že nějaká sezona 
existuje.

PAVEL VČELA
ředitel

GLS CZ

Doprava
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nižším počtem aut a najetých kilometrů. „V dané 
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předpokládá vyšší 
 jakost palet. V Kyjích 

mají proto pracoviště, kde do-
chází k částečně automatizo-
vané a částečně manuální 
kontrole palet a způsobu 
zabalení paletizovaného 
zboží.

LOGISTICKÁ SPOJKA
Spojka spojuje. Karlínská 

Spojka v Pernerově uli-
ci v Praze proto v polovině 

ledna letošního roku spojila 
téměř čtyři desítky jednatelů 

a ředitelů logistik při příležitosti 
výroční večeře Klubu logistických 

manažerů. Ta bývá zpravidla ještě na 
konci roku, ale covid nedodržuje psaná, 

ale ukazuje, že na výstupu lze docílit až 280 palet 
za hodinu. Celý sklad řídí software Systore, který 
provozuje fi rma System Logistics a jenž dostává 
požadavky na zaskladnění nebo vyskladnění z SAP, 
resp. WMS společnosti Coca-Cola HBC.

Logistický tok pro automatický sklad začíná na 
konci výrobní linky, kde se nachází tzv. nádraží 
neboli seřadiště. Zde jsou koncentrovány všech-
ny palety pro nový sklad před vstupem do můstku 
spojujícího výrobní halu a paletový automat. Výrob-
ní linka č. 1 je na seřadiště napojena přímo pomocí 
válečkového dopravníku. Zboží z dalších výrobních 
linek přiváží vysokozdvižná technika. Ze seřadiš-
tě palety putují výtahem a následně spojovacím 
krčkem do automatického skladu. Zde fungují vo-
zíky typu monorail, které se pohybují na podlaho-
vé kolejnici a zavážejí zboží k celkem devíti 
jeřábům. Jejich úkol spočívá v uložení 
zboží do paletových regálů, které 
jsou řešeny jako double deep, 
ačkoliv jednotlivé zasklad-
nění proběhne vždy pouze 
s jednou paletou. Celkem 
jich může být ve skladu 
21 168 v sedmi řadách 
nad sebou. Vzhledem 
k tomu, že automat 
palety přeskupuje 
a někdy také plně 
nevyužívá dvoji-
tou hloubku dané 
skladové pozice, 
pohybuje se reál-
ná kapacita ko-
lem 20 000 palet, 
což byla požadova-
ná kapacita na za-
čátku projektu. Do 
automatického skla-
du musí vstupovat jen 

kvalitně zabale-
né  zboží, což 

VV posledních letech investovala společnost Co-
ca-Cola HBC ČR a SR téměř dvě miliardy korun. 
Modernizační vlnu prozatím završil projekt plně 
automatizovaného paletového skladu za přibližně 
18 milionů eur. Slavnostně se otevřel na podzim 
loňského roku a hned v listopadu jej mohli navštívit 
členové KLM. Účastníky přivítali Jan Turek, ředitel 
supply chain Coca-Cola HBC CZ/SK, a Milan Svej-
kovský, který ve fi rmě působí na pozici BU Czech 
& Slovakia logistics manager. Při bohaté snídani 
prezentovali nedávné investice, logistický koncept 
fi rmy a přiblížili fungování nového skladu. Následo-
vala prohlídka části areálu v Kyjích, ale především 
automatu, jenž nyní tvoří srdce zdejší logistiky.

TÉMĚŘ 300 PALET ZA HODINU
Regálová hala má rozměry 100 × 71 m, distribuční 
hala pak 27 × 75 m, spojovací tunel ve výšce nad 
silnicí má plochu 370 m2. Nejvyšší bod nového 
skladu se nachází ve výšce 20‚5 metru. Projek-
tovaná hodinová kapacita pro naskladnění činí 
238 a pro vyskladnění 250 palet. Provozní praxe 
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NOVÝ SKLAD, 
PŘÍJEMNÁ 
„SPOJKA“

V PROVOZU I NA VEČEŘI

Přelom roku patřil v Klubu logistických mana-
žerů dvěma zajímavým akcím. Nejdříve jsme 
si prohlédli zbrusu nový automatický sklad 
společnosti Coca-Cola HBC ČR a SR, začátek 
roku pak patřil novoroční večeři.

V areálu se nachází nově 
vybudovaný systém mokřadu. 
V rámci udržitelného přístupu 
zachytává dešťovou vodu z areálu 
a namísto odvádění do kanalizace 
ji vrací do přírody. Část vnějšího 
pláště automatického skladu je 
také ozeleněna.



natož nepsaná pravidla. 
V roce 2020 byla večeře od-
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Případovou studii o novém skladu 
Coca-Cola HBC v pražských Kyjích 
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né  zboží, což 
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VVyužití TMS systémů se vyplatí každé fi rmě. Ať 
už jde o menší společnost, která může řešení 
outsourcovat, nebo velkou logistickou fi rmu, jež 
s největší pravděpodobností investuje do vlast-
ního řešení. Transport Management System sice 
umí navrhnout efektivní plánování tras, které by 
běžný člověk zvládl ručně vypočítat jen stěží, nic-
méně práce dispečera je přesto klíčová. „Dispe-
čer musí dokonale vědět o všech faktorech, které 

TMS POMÁHÁ,
ALE NEOBEJDE SE 
BEZ ZKUŠENÝCH 
ODBORNÍKŮ

Naplánovat nakládku či vykládku zboží a trasy přeprav tak, aby zboží bylo přesně tam, 
kde má být, a zároveň byla maximálně využita vozidla, je úkol hodný matematického 
vědce. Naštěstí v dnešní době mají dispečeři nezanedbatelné pomocníky v podobě TMS 
(Transport Management System), s jejichž pomocí by měli zvládnout optimálně naplá-
novat trasy rozvozu zboží. Ovšem v případě, že do hry vstoupí nečekané dopravní kom-
plikace, případně výpadek jednoho či více míst nakládek a vykládek, přichází na řadu 
ruční přeplánování trasy.

Článek připravila Martina Vampulová

do plánování dopravy vstupují. Musí znát vozový 
park a jeho možnosti, mít přehled o tom, jak se na 
jednotlivých dodacích místech vykládá a jak dlou-
ho se tam vozidlo na vykládce zdrží. Musí vědět 
o tom, kdy řidič bude dělat povinnou přestávku, 
kolik zásilek je schopen během své pracovní doby 
vyložit, kde jsou jaká dopravní omezení či jaká je 
aktuální dopravní situace. Informací, které by měl 
být schopen v krátké době zpracovat, je ohromné 
množství a v tom mu právě nejlépe pomůže soft-
ware,“ říká Jaroslav Baumann, generální ředitel 
TPL Czech.

Využití TMS systémů s sebou ovšem přinese sníže-
ní nákladů v širokém kontextu. „Jde o nižší nájez-
dy dopravců, rychlejší odbavení vozu na nakládce 
nebo vykládce, plynulý pohyb přepravních kapacit, 
optimální nasazení manipulační techniky a obslu-
hujícího personálu či celkovou automatizaci řízení 
provozu,“ vyjmenovává Michal Vaniš, ředitel prode-
je Time Slot Control. Tyto aspekty se odrazí nejen 
ve snížení nákladů, ale i v rychlejším vyřízení za-
kázky, a tedy i vyšší spokojenosti zákazníka a také 
dodavatele přepravních služeb.

4100 palet na 3500 m2 

pro Vaše zboží
PST CLC disponuje volnou skladovou kapacitou 
pro logistické operace v LC OSTRAVA–Hrabová

CTPark Ostrava
K Zyfu 929, Ostrava

+420 720 037 828 info@pst-clc.cz

Zavolejte nebo napište. Těšíme se na spolupráci.

www.pst-clc.cz/skladovani-ostrava

„Analýza dat i z jiných zdrojů“

Plánování a optimalizace trasy na různých úrovních jsou dnes považovány za 
standard, stejně jako API konektivita na další podpůrná softwarová řešení. Za 
zásadní lze považovat rozšířené možnosti zpracování dat z jiných zdrojů, jejich 
vyhodnocení a použití pro další plánování.

MICHAL VANIŠ, ředitel prodeje, Time Slot Control
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ANALÝZA FIREMNÍCH PROCESŮ 
JE NEZBYTNÁ
Na druhou stranu ani kvalitní TMS systém nezajistí 
fi rmě, že po jeho implementaci dojde ke kýžené-
mu cíli. „Každému výběru i zavedení systému musí 
předcházet podrobná analýza fi remních procesů,“ 

připomíná Radomír Bača, obchodní manažer Oltis 
Group. Při hledání účinného řešení je třeba zohled-
nit mimo jiné soulad se strategickými plány společ-
nosti, fi nanční náročnost řešení, míru digitalizace 
a automatizace rutinních činností ve fi rmě, ale 
také dlouhodobou udržitelnost, ergonomii ovládá-
ní nebo možnosti integrace do fi remních procesů. 
„Přechod z analogové evidence a plánování do 

digitálního prostředí a automatizace rutinní práce 
s sebou přináší vedle přínosů i výzvy, které je třeba 
při výběru vhodného nástroje přesně defi novat,“ 
radí Michal Vaniš. Je nové řešení vybudováno na 
dostatečně inovativní architektuře? Jak nároč-
ná bude údržba systému? Jsou standardizované 
možnosti napojení na stávající software a fi remní 
infrastrukturu? Kolik času nám zabere samotná 
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„Software umí 
nejlépe pracovat jen 
s přesnými údaji“

Někdy se stává, že i ty nejlepší snahy o opti-
malizaci přepravních tras narážejí na nepřes-
nost informací od zákazníků. Jde zejména 
o údaje jako přesný počet palet, hmotnost 
nákladu, stohovatelnost či možnosti vykládek 
a nakládek.

PAVEL GORČICA
ředitel provozu pozemních přeprav

DB Schenker
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dopravní trasy ve 
vaší fi rmě?
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realizace a spuštění takového řešení? „I na tako-
vé otázky je třeba mít při rozhodování připravenou 
sadu odpovědí,“ připomíná. Navíc ne všechny sys-
témy se hodí do každé fi rmy. Některé mohou být 
příliš robustní či uživatelsky nepřívětivé a úspěch 
řešení ovlivňuje i vzájemná kompatibilita s ostat-
ním dosud používaným softwarem ve fi rmě.

s dispečerem hledat a najít jiné řešení. „Vyzkoušeli 
jsme mnoho komerčních systémů pro optimaliza-
ci přepravních tras, ale nefungovaly k naší plné 
spokojenosti,“ říká Pavel Gorčica, ředitel provozu 
pozemních přeprav DB Schenker.

BEZ LIDÍ TO NEJDE
Neméně důležité je také perfektní nastavení zá-
kladní databáze. Mít správná vstupní data, přesné 
informace o velikosti zásilek, o jejich hmotnosti, 
vozovém parku i požadavcích klientů. A pochopi-
telně už zmiňované kvalitní mapové podklady. To 
vše je alfou a omegou správného plánování tras. 
„Software může být sebelepší, pokud mu ale nedá-
te přesná data, výsledek nikdy nebude naplňovat 
očekávání. Myslím si, že systémy určitě pomáhají 
dispečerům v optimalizaci tras, ale bez lidské-
ho faktoru se v logistické fi rmě pouze na výstu-
py z nich nelze spolehnout. Naplánovanou trasu 
musí dispečer vždy zkontrolovat a sám posoudit na 
základě svých znalostí,“ uvádí Jaroslav Baumann.

Jeho slova potvrzuje i Jan Polter, obchodní ředi-
tel Dachser Czech Republic. V této společnosti 
využívají vlastní TMS systém, který jim poskytuje 
data o zásilkách, a další controllingové nástroje 
je pomáhají zpracovat a modelovat objemy i ná-
klady. „Je to nezastupitelný nástroj, ale konečné 
rozhodování o změnách nastavení linek či jiného 
systému je vždy na manažerovi a jeho znalostech 
a zkušenostech. Data jsou pro optimalizaci doprav-
ních tras stejně důležitá jako zkušení lidé v logisti-
ce,“ myslí si Jan Polter.

Pro Dachser, který se zabývá 
sběrnou službou, jsou správně 
nastavené pravidelné přepravní 
linky sběrné služby základem 
logistické sítě pozemních pře-
prav. Trasy hlavních běhů od-
borníci nastavují vždy na delší 
období, proto otevření každé 
linky mezi pobočkami předchá-
zí modelování budoucího nasta-
vení, analýza objemů a dohoda 
všech zúčastněných poboček. Již několik let se 
fi rma také zaměřuje na optimalizaci úseků na 
poslední míli, kde se kombinuje expertiza stálých 
řidičů, kteří dokonale znají specifi ka své trasy, a di-
gitální technologie.

Vlastní korporátní systém, který využívá umělou 
inteligenci a u každé nakládky stanoví aktuální 
optimální jízdu i se všemi zastávkami, aktuálně vy-
užívá logistická fi rma DB Schenker „Pochopitelně 
se snažíme o co nejefektivnější naplnění kapacit 
vozidel a na to máme software,“ říká Pavel Gorčica 
s tím, že při optimalizaci přejezdů ve sběrné službě 
mají hlavní slovo řidiči. „Využíváme jejich lokální 

znalost prostředí a schopnost 
vyhodnocení aktuální dopravní 
situace,“ dodává a nepřímo tak 
potvrzuje slova Jana Poltera 
i Jaroslava Baumanna o tom, že 
bez lidského faktoru se optima-
lizace tras stále ještě neobejde.

„DŮLEŽITÉ JE PERFEKTNÍ 
NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ 

DATABÁZE. MÍT SPRÁVNÁ 
VSTUPNÍ DATA, INFORMACE 
O ZÁSILCE, VOZOVÉM PARKU 
I POŽADAVCÍCH KLIENTŮ.“

„Vlastní TMS je konkurenční výhoda“

Náš vlastní TMS, který je jednotný v celé naší síti pozemních přeprav, vnímáme 
jako naši jednoznačnou konkurenční výhodu. Díky němu získáváme transpa-
rentní a jasný přehled o provozních i ekonomických datech, tak důležitý pro 
optimalizaci.

JAN POLTER, obchodní ředitel, Dachser Czech Republic

„Základ: zohlednit 
speci� ka“

V současnosti je na trhu již více možností vý-
běru řešení pro automatizovanou optimalizaci 
tras. Domnívám se tedy, že vydávat se svou 
cestou je poměrně trnitá a dlouhodobá zále-
žitost. Důležitý je výběr spolehlivého partnera, 
který nabídne řešení s vysokou mírou custo-
mizace. Každá fi rma má svoje specifi ka a ta je 
pak potřeba do systému zapracovat.

JAROSLAV 
BAUMANN

generální ředitel
TPL Czech

Bolestí činnosti některých dopravních či spedičních společností jsou tzv. 
prázdné kilometry nebo nedostatečně vytížená ložná plocha vozů. Mediálně 
je zajímavá honba za nízkými emisemi oxidu uhličitého u nových automobilů 
nebo vozidel na alternativní pohony. Velkou rezervu ve vztahu k ochraně 
klimatu lze však využít právě lepším plánováním tras a maximálním povoleným 
vytěžováním dopravní techniky. 

„Důležitá je 
kompatibilita“

Každý TMS systém by měl umožňovat propoje-
ní na další podpůrné systémy, aby mohl vždy co 
nejefektivněji plánovat a případně i operativně 
měnit dopravní trasy.

RADOMÍR 
BAČA

obchodní 
manažer

Oltis Group

PROBLÉMEM JSOU 
NEDOKONALÉ MAPY
Další komplikace pak mohou nastat při vlastním 
využívání TMS systému. Existuje totiž řada pro-
měnných, které mohou i sebelépe naplánovanou 
dopravní trasu ovlivnit. A to jak v tom pozitivním, 
tak především v tom negativním smyslu. „Jestliže 
naplánujete jednomu vozidlu více vykládkových 
míst a řidič se na prvním nečekaně zdrží kvůli ne-
dostatečné kapacitě skladu na vykládce, může se 
stát, že některé zásilky v důsledku toho již nedo-
ručí,“ popisuje Radomír Bača. Dalším problémem 
je také skutečnost, že některé systémy používají 
nedokonalé mapové podklady pro celou Evropu. 
To je důležité zejména při mezinárodní přímé pře-
pravě. Často například chybějí údaje o dopravních 
omezeních pro nákladní dopravu, řidič pak musí 
až na místě řešit vzniklou situaci a ve spolupráci 
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realizace a spuštění takového řešení? „I na tako-
vé otázky je třeba mít při rozhodování připravenou 
sadu odpovědí,“ připomíná. Navíc ne všechny sys-
témy se hodí do každé fi rmy. Některé mohou být 
příliš robustní či uživatelsky nepřívětivé a úspěch 
řešení ovlivňuje i vzájemná kompatibilita s ostat-
ním dosud používaným softwarem ve fi rmě.

s dispečerem hledat a najít jiné řešení. „Vyzkoušeli 
jsme mnoho komerčních systémů pro optimaliza-
ci přepravních tras, ale nefungovaly k naší plné 
spokojenosti,“ říká Pavel Gorčica, ředitel provozu 
pozemních přeprav DB Schenker.

BEZ LIDÍ TO NEJDE
Neméně důležité je také perfektní nastavení zá-
kladní databáze. Mít správná vstupní data, přesné 
informace o velikosti zásilek, o jejich hmotnosti, 
vozovém parku i požadavcích klientů. A pochopi-
telně už zmiňované kvalitní mapové podklady. To 
vše je alfou a omegou správného plánování tras. 
„Software může být sebelepší, pokud mu ale nedá-
te přesná data, výsledek nikdy nebude naplňovat 
očekávání. Myslím si, že systémy určitě pomáhají 
dispečerům v optimalizaci tras, ale bez lidské-
ho faktoru se v logistické fi rmě pouze na výstu-
py z nich nelze spolehnout. Naplánovanou trasu 
musí dispečer vždy zkontrolovat a sám posoudit na 
základě svých znalostí,“ uvádí Jaroslav Baumann.

Jeho slova potvrzuje i Jan Polter, obchodní ředi-
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je pomáhají zpracovat a modelovat objemy i ná-
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ních tras stejně důležitá jako zkušení lidé v logisti-
ce,“ myslí si Jan Polter.
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gitální technologie.
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inteligenci a u každé nakládky stanoví aktuální 
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se snažíme o co nejefektivnější naplnění kapacit 
vozidel a na to máme software,“ říká Pavel Gorčica 
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mají hlavní slovo řidiči. „Využíváme jejich lokální 

znalost prostředí a schopnost 
vyhodnocení aktuální dopravní 
situace,“ dodává a nepřímo tak 
potvrzuje slova Jana Poltera 
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bez lidského faktoru se optima-
lizace tras stále ještě neobejde.

„DŮLEŽITÉ JE PERFEKTNÍ 
NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ 

DATABÁZE. MÍT SPRÁVNÁ 
VSTUPNÍ DATA, INFORMACE 
O ZÁSILCE, VOZOVÉM PARKU 
I POŽADAVCÍCH KLIENTŮ.“

„Vlastní TMS je konkurenční výhoda“

Náš vlastní TMS, který je jednotný v celé naší síti pozemních přeprav, vnímáme 
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žitost. Důležitý je výběr spolehlivého partnera, 
který nabídne řešení s vysokou mírou custo-
mizace. Každá fi rma má svoje specifi ka a ta je 
pak potřeba do systému zapracovat.

JAROSLAV 
BAUMANN

generální ředitel
TPL Czech

Bolestí činnosti některých dopravních či spedičních společností jsou tzv. 
prázdné kilometry nebo nedostatečně vytížená ložná plocha vozů. Mediálně 
je zajímavá honba za nízkými emisemi oxidu uhličitého u nových automobilů 
nebo vozidel na alternativní pohony. Velkou rezervu ve vztahu k ochraně 
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měnit dopravní trasy.
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PROBLÉMEM JSOU 
NEDOKONALÉ MAPY
Další komplikace pak mohou nastat při vlastním 
využívání TMS systému. Existuje totiž řada pro-
měnných, které mohou i sebelépe naplánovanou 
dopravní trasu ovlivnit. A to jak v tom pozitivním, 
tak především v tom negativním smyslu. „Jestliže 
naplánujete jednomu vozidlu více vykládkových 
míst a řidič se na prvním nečekaně zdrží kvůli ne-
dostatečné kapacitě skladu na vykládce, může se 
stát, že některé zásilky v důsledku toho již nedo-
ručí,“ popisuje Radomír Bača. Dalším problémem 
je také skutečnost, že některé systémy používají 
nedokonalé mapové podklady pro celou Evropu. 
To je důležité zejména při mezinárodní přímé pře-
pravě. Často například chybějí údaje o dopravních 
omezeních pro nákladní dopravu, řidič pak musí 
až na místě řešit vzniklou situaci a ve spolupráci 
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V Další překážkou může být nedostatečná IT infra-
struktura ve firmách. „Abych to konkretizoval, 
může se jednat o chybějící způsob, kterým bude-
me získávat data ze strojů. Dále také hardwarové 
prostředky, typicky servery, které slouží k ukládání 
dat a následnému zpracování a získávání informa-
cí,“ pokračuje Jakub Novák. I zde se ovšem situace 
výrazně zlepšuje, a to s rozmachem cloudových ře-
šení, jež jsou dostupná v podstatě okamžitě.

POMŮŽE STANOVENÍ CÍLŮ
Pro začátek je zásadní určit, čeho chce fi rma do-
sáhnout, tedy co hodlá prostřednictvím analýzy 
velkých dat zlepšit. Následně je zapotřebí defi no-
vat data, respektive datové zdroje a nastavit in-
frastrukturu pro jejich získávání, ukládání, čištění, 
zpracování i samotnou analýzu. „Rovněž doporuču-
ji zvážit i možnost automatizace získávání a zpra-
cování dat, přičemž toto je z praktických důvodů 

nutno promyslet již v iniciační fázi,“ podotýká 
Jan Burian. Analýza nicméně představuje 

jen začátek cesty ke zlepšení. Výstu-
py je třeba převést na praktické in-

formace, tzv.  insights, které pak 
mohou sloužit k efektivnějšímu 
rozhodování nebo jako infor-
mace využitelné v konkrétním 
procesu.

„Pokud společnost z nějakého 
důvodu nepotřebuje nasadit 

big data v jediném velkém pro-
jektu, tak bych doporučil začít 

postupně, přidávat další případy 
užití a podporovat růst,“ radí Jakub 

Novák. Výhodou jsou nižší počáteční in-
vestice včetně dřívějšího přínosu v podobě 

optimalizace procesů znamenajících úspory nebo 
dosažení vyššího zisku. Stejně tak i lepší obhajitel-
nost pokračujících investic.

Výstupy analýz velkých dat pomáhají ke zvýšení 
odolnosti dodavatelského řetězce, což je v dnešní 
době obzvlášť cenné. „Firmy mohou díky výstupům 
analýz například reagovat s dostatečným předsti-
hem na omezení přepravních kapacit či dostup-
nosti zboží a služeb,“ vysvětluje Jan Burian, senior 
director, head of IDC Manufacturing Insights EMEA 
ve společnosti IDC. V návaznosti na cíle trvalé 
udržitelnosti je možné big data v rámci plánování 
a realizace přeprav využít i pro analýzu spotřeby 
pohonných hmot a redukci emisí CO2.

„O daty řízené organizaci se můžeme začít bavit ve 
chvíli, kdy je fi rma schopna začít sbírat data ze stro-
jů potřebných ke svému fungování. V dalším kroku 
je pak schopna provádět jejich analýzu. Výstupem 
mohou být indikace, jak předcházet výpadkům, 
které často znamenají nečekané náklady a ušlý 
zisk. Naopak s vědomím, že se některý ze strojů 
blíží k poruše, lze efektivněji plánovat opravy,“ po-
znamenává Jakub Novák, competence manager 
Data and Analytics ve společnosti Ness Czech. 
Preventivní oprava bývá zpravidla levněj-
ší, znamená kratší odstávku a lze ji 
i efektivně plánovat. Tento přístup 
umožňuje fi rmě přejít z reaktiv-
ního chování do prediktivního.

KOMPLEXNÍ PROCES 
A JEHO ÚSKALÍ
Pro prakticky použitelné ana-
lytické výstupy je mimo jiné 
právě v logistice zapotřebí sbírat 
data v celé šíři procesu, tzv. end-to-
-end. „To je bohužel v praxi velmi složi-
té, zejména pokud jsou potřeba k dispozici 
data od třetích stran, tedy logistických providerů, 
výrobních fi rem či dalších relevantních organizací. 
Řada fi rem není schopna, respektive ochotna, po-
skytnout data spolehlivě, v požadovaném formátu 
a čase. Problémem je často i nedostatek zkušenos-
tí s prací s analytickými nástroji, respektive nedo-
statečná schopnost defi novat cíle analýzy a identi-
fi kovat správné datové zdroje,“ popisuje Jan Burian. 
Z pohledu kybernetické bezpečnosti se pak fi rmy 
nezřídka obávají přenosu dat mimo vlastní společ-
nost a jejich poskytování třetím stranám.

Mnohé podniky také stále nejsou ochotny do dat 
investovat, ať už jde o „tradiční“ nástroje business 
intelligence či modernější big data a pokročilou 
analytiku. „To může být způsobeno tím, že často 
není dopředu známá hodnota získaných informací, 
které z řešení vzejdou. Případně je jejich hodno-
ta podceňovaná. Dobrou zprávou je, že big data 
technologie přibývají a to, co před několika málo 
lety bylo komplikované, náročné a drahé, je dneska 
významně rychlejší, dostupnější a levnější,“ konsta-
tuje Jakub Novák.

Využíváte big data či 
to alespoň v nejbližší 

době plánujete?
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Optimalizace tras, správné využití kapacit, lepší predikce chování zákazníků nebo po-
ptávky po službách. K tomu všemu i mnohému dalšímu může sloužit analytické vyhod-
nocování velkých objemů dat. V reálné praxi fi rem však uplatnění pokročilých nástrojů 
a postupů souvisejících s tzv. big data naráží na řadu překážek.

Článek připravil David Čapek

„MNOHÉ PODNIKY 
NEJSOU OCHOTNY DO DAT 

INVESTOVAT.“
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Informační technologie

WWMS v cloudu představuje outsourcované řešení. 
Firma, která vlastní datové centrum, poskytuje 
infrastrukturu, fi rma dodávající WMS instaluje do 
tohoto prostředí skladový informační systém. Zá-
kazník si toto prostředí pronajímá zpravidla formou 
placené licence. „Výhod je několik – po zaškolení 
obsluhy je možné začít pracovat ‚ze dne na den‘, 
není nutné mít vlastní správu, sledovat aktualizace 
systémů a podobně. Datová centra poskytují nepře-
tržitou technickou podporu a mají jasně stanoveny 
termíny odstranění případného výpadku a zotavení 
po havárii. V případě růstu fi rmy je také možné do-
koupit datové úložiště i navýšit výkon,“ vysvětluje 
Radim Vala, vedoucí realizačního týmu společnosti 
Oltis Group. Nevýhodou cloudového řešení je, že 
v případě výpadku spojení se systém stává nedo-
stupným, což v případě WMS, kde se klade důraz 
na online informace o umístění a pohybu zboží ve 
skladu, může znamenat zásadní problém.

Článek připravil David Čapek

Z pohledu informačních technologií se 
v logistice uplatňují stále častěji clou-
dová řešení a využívají se také v případě 
WMS neboli systémů pro řízení skladu. 
V tomto segmentu ale dosud zaujímají 
silnou pozici i tzv. on-premise řešení, kdy 
WMS systém „běží“ na vlastní servero-
vé infrastruktuře dané fi rmy. Jaké jsou 
přednosti a úskalí jednoho i druhého 
typu řešení?

WMS V CLOUDU BRÁNÍ ZATÍM NÍZKÁ 
STABILITA A RYCHLOST PŘIPOJENÍ

Naproti tomu u on-premise řešení jsou hardware 
i software včetně dat umístěny na interní fi remní 
infrastruktuře. Zabezpečení, aktualizace a údrž-
ba systému spadají buď do správy fi remního IT, 
případně zajišťuje IT podporu externí fi rma. „Vý-
hodou tohoto řešení je dostupnost aplikací a dat 
i v případě výpadku internetového připojení. Nevý-
hodou jsou větší počáteční pořizovací náklady na 
serverovou infrastrukturu a nutnost dodatečných 
nákladů na správu a případná budoucí rozšíření 
serverových systémů,“ popisuje dále Radim Vala.

On-premise řešení vyžaduje vlastní servery, kdy 
licence jsou nakoupeny už na počátku a je zde tu-
díž zapotřebí větší počáteční investice. Na druhou 
stranu není takové řešení závislé na kvalitě inter-
netového připojení skladu, spolehlivosti hostingu 
a umožňuje vysokou míru přizpůsobení logistických 
procesů řízeného skladu. „Směr přesunu podniko-

FOTO: K2 atmitec

„Škálovatelné a bez 
počáteční investice“

Z dlouhodobého hlediska si myslím, že vše 
postupně bude směřovat do cloudu. Z pohledu 
vývoje systému nám to umožní zapojit i složi-
tější výpočty a modely, které by byly u zákaz-
níka těžko realizovatelné. Snadněji a spraved-
livěji se také kontrolují licence a jejich využití. 
Z pohledu klientů pak vnímám jako největší 
přidanou hodnotu škálovatelnost a to, že odpa-
dá počáteční pořizovací investice. Navíc také 
nemusím řešit zastarávání hardwaru. Masivní-
mu přechodu zatím brání především argument 
stability a rychlosti konektivity, ale věřím, že 
ten se brzy stane s rozvojem 5G sítí a dalších 
technologií nepodstatným.

PAVEL MOTAN
jednatel

K2 atmitec
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vých systémů do cloudu je nezpochybnitelný, ale 
u řešení, která vyžadují odezvy v řádu milisekund, 
to může být problematické,“ podotýká Luboš Dole-
žal, obchodní ředitel společnosti Kodys, a dodává: 
„Pokud je skladník před regálem se zbožím a sej-
me čárový kód lokace, nemůže čekat dvě vteřiny, 
až mu zařízení potvrdí, že je na správném místě, 
a ukáže mu, kolik daného produktu má vzít. Ode-
zva mobilního zařízení v rukách skladníka musí být 
plynulá a reakce na naskenování čárového kódu 
nebo zadání vstupů z klávesnice musí přijít hned.“ 
To v případě komunikace mezi mobilním zařízením 
a aplikací hostovanou mimo infrastrukturu fi rmy 
není vůbec samozřejmé.

UNIFIKOVANÉ I NA MÍRU
Z podstaty věci jsou cloudové WMS často unifi ko-
vané a nedělají se obvykle na klíč, i když je možná 
jejich výrazná modifi kace. Jejich funkcionality se 
testují na trhu, aby poté dokázaly pokrýt široké 
spektrum potřeb nejrůznějších zákazníků. „Ale 

pokud vím, že je můj skladový provoz opravdu 
specifi cký, zřejmě pro mě bude nutné sáhnout po 
on-premise řešení, které si nechám naprogramo-
vat na míru, například pokud provozuji sklad ve 
výrobním podniku,“ poznamenává Miroslav Králík, 
delivery manager Lokia WMS ve společnosti Grit.

Ovšem třeba „klasický“ e-shop např. s oblečením 
bez speciálních požadavků, který ve skladu vyžadu-
je přehled o zboží a chce co nejrychleji odbavovat 
objednávky, může sáhnout po cloudovém řešení. 
Přináší to pro něj řadu výhod, například z hlediska 
fl exibility. „Online prodejci také uvítají možnost ob-
ratem zapínat a vypínat jednotlivé funkce, čímž si 
e-shop může regulovat náklady v průběhu celého 

roku. Není tak vázán na drahé a časově omezené 
licence. Také nečeká na jednorázové aktualizace 
(mnohdy placené), jelikož je systém aktualizován 
průběžně, a v případě slabší sezony je možné WMS 
víceméně obratem vypnout (bez toho, aby mi le-
žel někde na serveru) či omezit na nejzákladnější 
funkce,“ vyjmenovává Miroslav Králík.

DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE
Na jakém základě tedy může fi rma se skladovým 
provozem správně zvolit, zda je pro ni vhodnější 
WMS řešení v cloudu, nebo on-premise? Jeden 
z klíčových faktorů je složitost logistických proce-
sů. „Může to mít souvislost i s počtem skladníků, 
ale není zde žádná přímá úměra. Větší a složitější 
sklady vyžadují vyšší míru zakázkových nastavení 
procesů,“ konstatuje Luboš Doležal. Dalším hle-
diskem může být i to, zda je fungování skladu pro 
fi rmu klíčové, a potřebuje tudíž efektivně řídit logis-
tiku a mít jistotu, že nedojde k výpadku.

Velké podniky chtějí mít nad svými daty nezřídka 
co největší kontrolu a navíc v rozpočtu zpravidla 
počítají s náklady na pořízení hardwaru, který jim 
zajistí vysokou dostupnost. Pavel Motan, jednatel 
společnosti K2 atmitec, doporučuje rozhodnout 
se mimo jiné podle toho, kde fi rma provozuje svůj 
ERP systém: „ERP a WMS jsou dnes dvě strany 
jedné mince a probíhá mezi nimi tak častá komu-
nikace, že se vyplatí je mít na stejném místě, nebo 
ještě lépe obě části IT infrastruktury řešit jedním 
systémem.“ Dalším rozhodujícím faktorem může 
podle Pavla Motana být podřízení provozu skladu 
dopravě. „V takovém případě je to doprava a její 
kapacita, kdo rozhoduje o tom, jak bude sklad fun-
govat – je pak možné například přiřazovat prioritu 
zakázkám k vyskladnění podle toho, kam daná 
zakázka putuje a jestli náhodou nemám místo na 
jiné paletě, která jede stejným směrem,“ přibližu-
je dále. Systémy, které optimalizují dopravu, trasy 
a časy přepravy, jsou na trhu k dispozici. A obvykle 
jde o řešení v cloudu. „Pokud bych se tedy rozho-
dl řízení skladu podřídit právě dopravě, opět by 
dávalo smysl využít cloudové řešení a zrychlit tak 
tok informací mezi dopravním systémem a WMS,“ 
doplňuje Pavel Motan.

„Speci� cké požadavky i rozšířené 
funkcionality“

 Byť se cloud pomalu, ale jistě rozmáhá, on-premise řešení zdaleka nekončí. 
Ještě pořád je zde velké množství fi rem s velmi specifi ckými požadavky na řízení 
skladu a připojení externích technologií, kdy je opravdu vhodné mít na míru 
naprogramován a u sebe uložen svůj vlastní WMS – v takových případech je ale 
potřeba počítat s vysokými investicemi na pořízení a provoz. Cloudová WMS ře-
šení budou pokračovat v rozšiřování funkcionalit, aby mohla pomáhat ve skladu 
co největšímu počtu nových zákazníků i z oblastí, kde to dříve bylo nemyslitelné. 
Jde třeba o farmacii, která podléhá přísným legislativním požadavkům.

MIROSLAV KRÁLÍK
delivery manager

 Lokia WMS
Grit
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Informační technologie

WWMS v cloudu představuje outsourcované řešení. 
Firma, která vlastní datové centrum, poskytuje 
infrastrukturu, fi rma dodávající WMS instaluje do 
tohoto prostředí skladový informační systém. Zá-
kazník si toto prostředí pronajímá zpravidla formou 
placené licence. „Výhod je několik – po zaškolení 
obsluhy je možné začít pracovat ‚ze dne na den‘, 
není nutné mít vlastní správu, sledovat aktualizace 
systémů a podobně. Datová centra poskytují nepře-
tržitou technickou podporu a mají jasně stanoveny 
termíny odstranění případného výpadku a zotavení 
po havárii. V případě růstu fi rmy je také možné do-
koupit datové úložiště i navýšit výkon,“ vysvětluje 
Radim Vala, vedoucí realizačního týmu společnosti 
Oltis Group. Nevýhodou cloudového řešení je, že 
v případě výpadku spojení se systém stává nedo-
stupným, což v případě WMS, kde se klade důraz 
na online informace o umístění a pohybu zboží ve 
skladu, může znamenat zásadní problém.

Článek připravil David Čapek

Z pohledu informačních technologií se 
v logistice uplatňují stále častěji clou-
dová řešení a využívají se také v případě 
WMS neboli systémů pro řízení skladu. 
V tomto segmentu ale dosud zaujímají 
silnou pozici i tzv. on-premise řešení, kdy 
WMS systém „běží“ na vlastní servero-
vé infrastruktuře dané fi rmy. Jaké jsou 
přednosti a úskalí jednoho i druhého 
typu řešení?

WMS V CLOUDU BRÁNÍ ZATÍM NÍZKÁ 
STABILITA A RYCHLOST PŘIPOJENÍ

Naproti tomu u on-premise řešení jsou hardware 
i software včetně dat umístěny na interní fi remní 
infrastruktuře. Zabezpečení, aktualizace a údrž-
ba systému spadají buď do správy fi remního IT, 
případně zajišťuje IT podporu externí fi rma. „Vý-
hodou tohoto řešení je dostupnost aplikací a dat 
i v případě výpadku internetového připojení. Nevý-
hodou jsou větší počáteční pořizovací náklady na 
serverovou infrastrukturu a nutnost dodatečných 
nákladů na správu a případná budoucí rozšíření 
serverových systémů,“ popisuje dále Radim Vala.

On-premise řešení vyžaduje vlastní servery, kdy 
licence jsou nakoupeny už na počátku a je zde tu-
díž zapotřebí větší počáteční investice. Na druhou 
stranu není takové řešení závislé na kvalitě inter-
netového připojení skladu, spolehlivosti hostingu 
a umožňuje vysokou míru přizpůsobení logistických 
procesů řízeného skladu. „Směr přesunu podniko-
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„Škálovatelné a bez 
počáteční investice“

Z dlouhodobého hlediska si myslím, že vše 
postupně bude směřovat do cloudu. Z pohledu 
vývoje systému nám to umožní zapojit i složi-
tější výpočty a modely, které by byly u zákaz-
níka těžko realizovatelné. Snadněji a spraved-
livěji se také kontrolují licence a jejich využití. 
Z pohledu klientů pak vnímám jako největší 
přidanou hodnotu škálovatelnost a to, že odpa-
dá počáteční pořizovací investice. Navíc také 
nemusím řešit zastarávání hardwaru. Masivní-
mu přechodu zatím brání především argument 
stability a rychlosti konektivity, ale věřím, že 
ten se brzy stane s rozvojem 5G sítí a dalších 
technologií nepodstatným.

PAVEL MOTAN
jednatel

K2 atmitec



Management

PPaletový management se výrazně liší v závislosti 
na tom, jak má konkrétní fi rma nastavený systém 
práce s paletami, s jakými jakostmi palet pracuje či 
zda palety nechává opravovat. Ovlivňuje ho i nasta-
vení smluvních vztahů se zákazníky a dodavateli či 
fi rmami, které se věnují opravě palet. „Obecně se 
dá říci, že je třeba mít smluvně zajištěn příjem pa-
let, tedy dodání palet v požadovaném stupni kvality. 
Dále paletový management zahrnuje evidenci palet 
a správu paletových kont u vybraných zákazníků 
a partnerů. V případě oprav použitých palet je pak 
potřeba mít na základě smlouvy zajištěnou jejich 
opravu a vést o tom příslušnou evidenci,“ vyjme-
novává Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského 
výboru Epal pro ČR a SR. Navíc je třeba dodržet 

Outsourcing palet se dlouhodobě 
jeví jako udržitelnější 
forma oběhu těchto obalů. 
Poskytovatelé paletového 
poolingu si obvykle dokážou 
racionálněji zorganizovat 
svozy i opravy palet, což může 
v konečném důsledku přispět 
k nižším dopravním emisím 
i spotřebě nezbytných materiálů.

PALETOVÝ 
MANAGEMENT 

NEOVLIVŇUJE JEN 
CENA ZA PALETU

Paletový management a správa paletového konta má mnoho 
aspektů od jejich nákupu přes kontroly, skladování a přepravy 
až po údržbu a vyřazování poškozených či znehodnocených 
kusů. V závislosti na rozsahu provozu může být starost o pa-
lety pro společnosti poměrně složitá a časově i fi nančně ná-
ročná. Navíc palety jsou neviditelnou páteří dodavatelského 
řetězce, proto se procesy spojené s nimi vážou do každého 
jeho článku: od dodávky surovin a výroby až po in-store řeše-
ní v prodejnách. Věnovat dostatečnou pozornost paletovému 
managementu se fi rmám určitě vyplatí.

Článek připravila Martina Vampulová
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i potřebná legislativní opatření, která se mohou 
v jednotlivých zemích lišit. Například při přepravě 
palet mimo Evropskou unii musí splňovat legisla-
tivní podmínky Mezinárodního fytosanitárního stan-
dardu ISPM 15. Toto nařízení platí také pro někte-
ré země a území v rámci Evropské unie, například 
pro Portugalsko, Madeiru či Kanárské ostrovy. „Od 
začátku loňského roku se k těmto zemím přidala 
i Velká Británie, a proto palety směřující z nebo do 
Spojeného království musí být ošetřeny a označeny 
v souladu s ISPM 15,“ připomíná Slavomír Sýkora, 
obchodní a asset manažer pro Českou republiku, 
Slovensko a Maďarsko v LPR - La Palette Rouge.

LICENCE, NORMY 
A TECHNICKÉ PŘEDPISY
Normy přitom určují řadu dalších aspektů týkají-
cích se palet. Vzhledem a vlastnostmi počínaje, 
přes kvalitu použitých materiálů až po bezpečnost 
či hygienu. Kromě toho legislativa určuje i způsob, 
jakým je nutné nakládat s vyřazenými paletami 
určenými k dalšímu použití či likvidaci. Jsou sta-
noveny také hlavní požadavky na kontrolu ze stra-
ny zákazníka a také na odpovědnost a poctivost 
dodavatele či fi rmy, která se zabývá opravou palet. 
„Když zákazník požaduje takzvané europalety, je-
jichž parametry v České republice jasně stanoví 
norma ČSN, případně další technické předpisy, 
dodavatel tuto povinnost musí splnit. A zároveň by 
měl zákazník dodržování stanovených požadavků 
kontrolovat. Pro kontrolu a hlídání kvality existuje 
pro zákazníky jednoduché a zásadní doporučení: 

spolupracujte pouze s takovými dodavateli nových 
či použitých palet a jejich opravci, kteří mají řádnou 
licenci pro tyto činnosti. Ušetří tím mnoho starostí 
a v konečném důsledku i spoustu peněz,“ doporu-
čuje Milan Kovařík.

CO NEPODCENIT?
Mnoho společností se při řešení paletového ma-
nagementu zaměřuje pouze na cenu samotné 
palety. Hledají totiž nejnižší možnou pořizovací 
cenu, aniž by vzaly v úvahu aspekty, jako je rozsah 
paletového fondu potřebný k uspokojení jejich ob-
chodních potřeb nebo momentální situace na trhu. 
Ve snaze dosáhnout co nejnižší ceny pak fi rmy 
preferují neznačkové palety, o kterých dodavatel 
deklaruje, že splňují veškeré normy. Jenže nemusí 
tomu tak být vždy. „Zákazník pak doplácí na nízkou 
kvalitu palet, jejich krátkou životnost či nepřesné 
rozměry, které způsobují problémy na automati-
zovaných linkách a poškození zboží na paletách. 
Jakási prvotní úspora při pořízení palet se tak mění 
ve výrazně ztrátový byznys,“ říká Milan Kovařík. 
Druhým nejčastějším nedostatkem je pak nejas-
ně nebo nepřesně defi novaná kvalita palet, které 
budou dodávány, směňovány nebo opravovány.

Podle Frederika Rotroua, který ve společnosti CHEP 
v České republice zastává pozici country lead, je 
při pořízení vlastních palet třeba počítat i s doda-
tečnými náklady spojenými s takovým nákupem. 
„Důležité je také plánování a alokování dostateč-
ných zdrojů a nákladů na procesy související se 
správou palet: skladování, úpravy, opravy, likvidaci, 
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přepravu, zpětný odběr z trhu po použití, ale také 
na řízení zdlouhavých účetních procesů či auditů 
palet u obchodních partnerů, jako jsou například 
maloobchodní řetězce a velkoobchody, či na koor-
dinaci s logistickými a dopravními společnostmi,“ 
připomíná Frederic Rotrou.

POŠKOZENÍ A LIKVIDACE PALET
Navíc se relativně často stává, že palety jsou při 
běžném používání mezi zákazníky a jejich partnery 
poškozeny. Dochází k tomu při vykládce a naklád-
ce kamionů nebo při manipulaci s vysokozdvižnými 

vozíky během provozu či rozvozu zboží. Praskne 
nebo se odštípne dřevěná deska, uštípne se nebo 
se pootočí dřevěný blok či špalek. Někdy vyčnívají 
z palety hřebíky, jindy je třeba z ní odstranit cizí 
tělesa, jako jsou zbytky plastové fólie, nálepky, 
sponky či jiné nečistoty.

FOTO: EPAL
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„Výběr palet má vliv 
i na udržitelnost“

Delší životnost palet jednoznačně přispívá 
k větší udržitelnosti a efektivitě  celého doda-
vatelského řetězce i podnikání.

FREDERIC ROTROU
country lead

CHEP Česká republika

Management

PPaletový management se výrazně liší v závislosti 
na tom, jak má konkrétní fi rma nastavený systém 
práce s paletami, s jakými jakostmi palet pracuje či 
zda palety nechává opravovat. Ovlivňuje ho i nasta-
vení smluvních vztahů se zákazníky a dodavateli či 
fi rmami, které se věnují opravě palet. „Obecně se 
dá říci, že je třeba mít smluvně zajištěn příjem pa-
let, tedy dodání palet v požadovaném stupni kvality. 
Dále paletový management zahrnuje evidenci palet 
a správu paletových kont u vybraných zákazníků 
a partnerů. V případě oprav použitých palet je pak 
potřeba mít na základě smlouvy zajištěnou jejich 
opravu a vést o tom příslušnou evidenci,“ vyjme-
novává Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského 
výboru Epal pro ČR a SR. Navíc je třeba dodržet 

Outsourcing palet se dlouhodobě 
jeví jako udržitelnější 
forma oběhu těchto obalů. 
Poskytovatelé paletového 
poolingu si obvykle dokážou 
racionálněji zorganizovat 
svozy i opravy palet, což může 
v konečném důsledku přispět 
k nižším dopravním emisím 
i spotřebě nezbytných materiálů.

PALETOVÝ 
MANAGEMENT 

NEOVLIVŇUJE JEN 
CENA ZA PALETU

Paletový management a správa paletového konta má mnoho 
aspektů od jejich nákupu přes kontroly, skladování a přepravy 
až po údržbu a vyřazování poškozených či znehodnocených 
kusů. V závislosti na rozsahu provozu může být starost o pa-
lety pro společnosti poměrně složitá a časově i fi nančně ná-
ročná. Navíc palety jsou neviditelnou páteří dodavatelského 
řetězce, proto se procesy spojené s nimi vážou do každého 
jeho článku: od dodávky surovin a výroby až po in-store řeše-
ní v prodejnách. Věnovat dostatečnou pozornost paletovému 
managementu se fi rmám určitě vyplatí.

Článek připravila Martina Vampulová
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i potřebná legislativní opatření, která se mohou 
v jednotlivých zemích lišit. Například při přepravě 
palet mimo Evropskou unii musí splňovat legisla-
tivní podmínky Mezinárodního fytosanitárního stan-
dardu ISPM 15. Toto nařízení platí také pro někte-
ré země a území v rámci Evropské unie, například 
pro Portugalsko, Madeiru či Kanárské ostrovy. „Od 
začátku loňského roku se k těmto zemím přidala 
i Velká Británie, a proto palety směřující z nebo do 
Spojeného království musí být ošetřeny a označeny 
v souladu s ISPM 15,“ připomíná Slavomír Sýkora, 
obchodní a asset manažer pro Českou republiku, 
Slovensko a Maďarsko v LPR - La Palette Rouge.

LICENCE, NORMY 
A TECHNICKÉ PŘEDPISY
Normy přitom určují řadu dalších aspektů týkají-
cích se palet. Vzhledem a vlastnostmi počínaje, 
přes kvalitu použitých materiálů až po bezpečnost 
či hygienu. Kromě toho legislativa určuje i způsob, 
jakým je nutné nakládat s vyřazenými paletami 
určenými k dalšímu použití či likvidaci. Jsou sta-
noveny také hlavní požadavky na kontrolu ze stra-
ny zákazníka a také na odpovědnost a poctivost 
dodavatele či fi rmy, která se zabývá opravou palet. 
„Když zákazník požaduje takzvané europalety, je-
jichž parametry v České republice jasně stanoví 
norma ČSN, případně další technické předpisy, 
dodavatel tuto povinnost musí splnit. A zároveň by 
měl zákazník dodržování stanovených požadavků 
kontrolovat. Pro kontrolu a hlídání kvality existuje 
pro zákazníky jednoduché a zásadní doporučení: 

spolupracujte pouze s takovými dodavateli nových 
či použitých palet a jejich opravci, kteří mají řádnou 
licenci pro tyto činnosti. Ušetří tím mnoho starostí 
a v konečném důsledku i spoustu peněz,“ doporu-
čuje Milan Kovařík.

CO NEPODCENIT?
Mnoho společností se při řešení paletového ma-
nagementu zaměřuje pouze na cenu samotné 
palety. Hledají totiž nejnižší možnou pořizovací 
cenu, aniž by vzaly v úvahu aspekty, jako je rozsah 
paletového fondu potřebný k uspokojení jejich ob-
chodních potřeb nebo momentální situace na trhu. 
Ve snaze dosáhnout co nejnižší ceny pak fi rmy 
preferují neznačkové palety, o kterých dodavatel 
deklaruje, že splňují veškeré normy. Jenže nemusí 
tomu tak být vždy. „Zákazník pak doplácí na nízkou 
kvalitu palet, jejich krátkou životnost či nepřesné 
rozměry, které způsobují problémy na automati-
zovaných linkách a poškození zboží na paletách. 
Jakási prvotní úspora při pořízení palet se tak mění 
ve výrazně ztrátový byznys,“ říká Milan Kovařík. 
Druhým nejčastějším nedostatkem je pak nejas-
ně nebo nepřesně defi novaná kvalita palet, které 
budou dodávány, směňovány nebo opravovány.

Podle Frederika Rotroua, který ve společnosti CHEP 
v České republice zastává pozici country lead, je 
při pořízení vlastních palet třeba počítat i s doda-
tečnými náklady spojenými s takovým nákupem. 
„Důležité je také plánování a alokování dostateč-
ných zdrojů a nákladů na procesy související se 
správou palet: skladování, úpravy, opravy, likvidaci, 



Pokud je paleta poškozena příliš nebo na více 
místech či je znečištěna natolik, že není možné 
kontaminaci odstranit, posílají 
se do recyklačních společností. 
„Tam se nejčastěji likvidují na 
třísky, nýty a hřebíky, jsou také 
oddělovány, aby se mohly recy-
klovat a znovu využít. Dřevo lze 
buď zhodnotit jako ekologickou 
náhradu fosilních paliv, zhutnit 
do dřevěných pelet nebo recyk-
lovat na nové dřevěné materiály 

jako kompozitní dřevo, podestýlka pro zvířata a po-
dobně,“ vysvětluje Slavomír Sýkora.

VLASTNÍ PALETY, NEBO PRONÁJEM?
Při hledání nejvhodnějšího řešení pro manage-
ment palet si manažer odpovědný za správu palet 

musí dříve či později položit zásadní otázku: Půjde-
me cestou vlastních palet a řízením jejich oběhu 

vlastními silami, či zvolíme pa-
letový pooling neboli pronájem 
palet? Dobrou zprávou je, že 
fi rmy poskytující pooling doká-
žou nabídnout řešení pro malé 
lokální fi rmy i velké nadnárodní 
společnosti, které potřebují do-
statek palet třeba v rámci celé 
Evropy. „Krása poolingu spočívá 
v tom, že je vhodný pro všech-

ny,“ říká Frederic Rotrou. Smyslem outsourcingu 
správy palet je ušetřit čas, peníze a zároveň zvýšit 
fl exibilitu podnikání. Při hledání partnera pro pa-
letový management je tak třeba zohlednit  rozsah 
působení partnera, kvalitu nabízených služeb, jeho 
zkušenosti a znalost specifi ckých potřeb jednotli-
vých odvětví, ale třeba i cenu dopravy či blízkost 
servisního střediska. Pokud se fi rma rozhodne pro 

Jak náročný je 
pro vás paletový 

management?

systemylogistiky@atoz.cz
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Management
„Neznačkové palety 
mohou způsobit víc 
škody než užitku“

U neznačkových palet zákazník doplácí na 
jejich nízkou kvalitu, krátkou životnost či ne-
přesné rozměry, které způsobují problémy na 
automatizovaných linkách a poškození zboží 
na paletách.

MILAN 
KOVAŘÍK

výkonný ředitel
Zemský výbor 

Epal pro ČR 
a SR

„Vstupy na straně výroby 
a oprav palet zdražují“

V loňském roce jsme byli svědky razantního nárůstu ceny dřeva v celém seg-
mentu dřevařského průmyslu, segment palet nevyjímaje. Kromě toho stoupají 
i ceny dalších surovin, nástrojů a dílů používaných při výrobě a opravách palet.

SLAVOMÍR SÝKORA, obchodní a asset manažer pro ČR, SR a HU, 
LPR - La Palette Rouge

paletový pooling, Milan Kovařík radí: „Spolupracuj-
te výhradně se společnostmi, které působí dlouho-
době na trhu a mají všechny řádné licence. Určitě 
se nenechte nalákat na ‚supervýhodné‘ nabídky 
palet od neověřených a neznámých partnerů, ze-
jména pak z východní části Evropy.“

„NĚKDY VYČNÍVAJÍ 
Z PALETY HŘEBÍKY, JINDY 
JE TŘEBA ODSTRANIT CIZÍ 

TĚLESA, JAKO JSOU ZBYTKY 
PLASTOVÉ FÓLIE, NÁLEPKY, 

SPONKY ČI JINÉ NEČISTOTY.“

FOTO: CHEP
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Počet miest je obmedzený, tak si rezervujte svoje už dnes!

Vstup zadarmo pre užívateľov logistických služieb

7. – 8. 4. 2022DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA

Iste ste zažili mnoho debát o tom, ako Covid pretvoril naše životy. Vraj sa všetko 
presunulo do online, do kina nechodíme a sledujeme streamovacie služby, návštevu 
reštaurácie nahradila donášková služba a nakupujeme s prstom na obrazovke. 
Áno, veľa sa zmenilo, ale veľa zostalo. Stále sa chceme osobne stretávať, vidieť veci 
na vlastné oči, zdieľať zážitky, poznávať, oslavovať...

REŠTARTUJEME ŽIVOT 
LOGISTICKEJ KOMUNITY

Logistická udalosť roka na Slovensku!

BizLOG: Získajme 
nové kontakty

Celodenná konferencia: 
Inšpirujme sa

SEELOG: Navštívme 
inovatívne sklady

Kedy ste naposledy zavítali 
do cudzieho skladu alebo 
logistického centra? 
SLOVLOG ponúka možnosť 
navštíviť dve úplne nové 
prevádzky – mraziarenský 
sklad spoločnosti HOPI SK 
v Maduniciach a distribučné 
centrum spoločnosti Tesco 
Stores v Galante.

Pandémia nedovolila 
nadväzovať nové vzťahy. 
Väčšinou sme videli tie, ktoré 
dlho poznáme, ale biznis 
vyžaduje ďalšie a ďalšie 

kontakty. BizLOG predstavuje ideálne riešenie – 6 až 
8 rýchlych 10-minútových stretnutí s novými ľuďmi, 
ktorí sa môžu stať obchodnými partnermi.

Naše možnosti vzdelávania 
a získavania inšpirácie boli počas 
pandémie veľmi obmedzené. 
Iste, mohli by sme sledovať 
konferencie a webináre online, 
ale tie by nikdy nemohli nahradiť 
živé konferencie. Tomu je však 
koniec a teraz máme možnosť si 
vypočuť inšpiratívnych rečníkov 
osobne.

Logistický Business Mixer:
Dajme si pohár s kolegami

Ideálna šanca pobaviť sa s ľuďmi, 
ktorých sme dlho videli iba cez 
obrazovky v Teamse alebo Zoome. 
Zábavný program, vybrané jedlo, 
pivo, víno, koktaily a hlavne stovky 
logistických kolegov, ktorých 
môžeme stretnúť v príjemnom 
a neformálnom prostredí.
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Development

Nová výstavba odpovídá 
aktuálním legislativním 
požadavkům i striktnějším 
nárokům vycházejícím 
z „dobrovolné“ certifi kace typu 
BREEAM či LEED. Proto o nové 
budovy projevují zájem nájemci, 
kteří většinou mají nastavené 
přísné parametry z hlediska 
ESG. Jistou alternativu při 
hledání energeticky úspornější 
haly může skýtat úprava 
budovy, která byla postavena už 
v porevoluční době, ale vyžaduje 
rekonstrukci a vylepšení. Starší 
budovy tohoto typu vlastníci 
nemovitostí postupně renovují.

MMožným řešením je poohlédnout se po skladových 
plochách například v méně žádaných lokalitách, 
což však může přinést jiné komplikace, třeba z hle-
diska horší dopravní dostupnosti nebo větší vzdá-
lenosti od místa reálného podnikání dané fi rmy. 
V úvahu pak zejména u větších společností se spe-
cifi ckými požadavky na logistický provoz přichází 
výstavba nového skladu.

KRÁTKODOBÁ NUTNOST VERSUS 
DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ
Je-li fi rma pod tlakem a hledá nové sklady třeba 
právě v Praze a okolí v horizontu týdnů, obvykle 
nyní nenalezne žádné volné či vhodné prostory. 
„Pokud se jí je přece jen podaří nalézt, budou pod 
tlakem poptávky jiných fi rem, tudíž poroste cena 
nájmu a fi rma bude muset dělat různé kompro-
misy ohledně kvality, velikosti, rozvržení, technic-
kého stavu a podobně,“ upozorňuje Jiří Kristek, 
partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch 
ve společnosti Cushman & Wakefi eld. Radí proto, 
aby se společnosti na možný růst svých sklado-
vých potřeb připravovaly v dostatečném časovém 
předstihu.

JAK DNES HLEDAT (A NAJÍT) 
NOVÉ SKLADOVÉ PROSTORY?

Článek připravil David Čapek

Naprostý nedostatek volných skladových prostor na tuzemském trhu představuje problém, který 
„brzdí v rozletu“ řadu fi rem. Hledání vhodných skladů je především v exponovaných regionech, 
jako jsou Praha a okolí, v současnosti nadmíru složité. Co lze v tomto ohledu doporučit?

„Vše záleží na konkrétní situaci dané fi rmy. Za běž-
ných okolností platí, že pokud potřebuji akutně pro-
stor, musím vybírat z již dokončených nemovitostí 
a svůj provoz tomu přizpůsobit,“ vysvětluje David 
Plzák, country manager společnosti VGP pro Čes-
kou republiku, a pokračuje: „Naopak nový sklad si 
nechám postavit, pokud je moje potřeba plánova-
ná dlouhodobě.“ Díky tomu lze pak využít i výhody 
většího přizpůsobení prostor na míru.

V dnešní době akutního nedostatku skladovacích 
kapacit v lokalitách, jako jsou Praha či Brno, mno-
ha fi rmám nezbývá nic jiného než dělat kompro-
misy v čase, lokalitě, velikosti nebo kvalitě skladu 
a jeho zázemí, potvrzuje Roman Kučera, ředitel 
společnosti Sklady.cz. „Výhodou stávající haly je, 
že se obvykle nemusí nájemce vázat na tak dlou-

hou dobu jako v případě nové výstavby a někdy se 
může nastěhovat celkem rychle,“ dodává Roman 
Kučera.

OTEVŘENOST K RŮZNÝM MOŽNOSTEM
Firmy nezřídka začínají aktivně pracovat na vyhle-
dání nových prostor příliš pozdě, a přicházejí tak 
o příležitosti, které by pro ně mohly být vhodné 
a dostupné. Dále by měly být otevřené k více mož-
nostem, které se jim naskytnou. „Tím, že budete 
od začátku zvažovat více lokalit, přinejmenším 
lépe porozumíte danému trhu a v nejlepším pří-
padě se vám může podařit najít příležitost, která 
nejlépe odpovídá vaším požadavkům, ačkoli to 
tak na začátku nemusí vůbec vypadat,“ podotýká 
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Chris LaRue, ředitel – vedoucí oddělení pronájmu 
průmyslových prostor ve společnosti Savills pro ČR 
a Slovensko.

Vyplatí se mít také předem připravený souhrn tech-
nických požadavků a informací o klíčových potře-
bách. „To, že jde společnost na trh hledat novou 
nemovitost, aniž by měla shrnuty své nejdůležitější 
požadavky, obvykle patří mezi značná zdržení,“ do-
plňuje Chris LaRue. Připravenost v tomto ohledu 
může ušetřit drahocenný čas a udržet celkovou 
dynamiku projektu.

ZÁLEŽÍ I NA TYPU PROVOZU
Vyřešení otázky, zda raději využít již hotové skla-
dové prostory, nebo si spíše nechat postavit nový 
sklad, závisí v podstatné míře na způsobu využití 
prostor. „Pokud se jedná o paletové hospodářství, 
tak se do existujících prostor postaví regálový sys-
tém a fi rma může začít fungovat. Pokud se jedná 
o sofi stikovanou výrobu nebo fi rmy z oblasti e-co-

mmerce, tak zde to už tak jednoduché není. Tyto 
fi rmy mají svá specifi ka z hlediska únosnosti pod-
lah v případě, kdy se staví mezaniny,“ přibližuje 
Michal Barthell, partner industrial ve společnosti 
Space Brokers. Rovněž požadavky na zajištění 
denního světla pro stálá pracovní místa a vyšší 
požadavky na dodatečné osvětlení znamenají ne-
malé náklady. Tedy upravovat již existující prostory 
zkolaudované a stavěné primárně na skladování 
může být mnohem fi nančně náročnější, než pokud 
se řeší výstavba přesně podle požadavků dané fi r-
my. „Tedy obecně, pokud chcete sklad používat pro 
jednoduché skladování, je existující prostor výho-
dou. Pokud máte sofi stikovanou výrobu, doporu-
čuji výstavbu podle potřeby,“ specifi kuje Michal 
Barthell. Dalším samostatným bodem je i případ-
ná rekolaudace existujících prostor pro jiný provoz.

„Obecně největší výhodou nové výstavby je fl exi-
bilita v úpravě prostor přesně podle požadavků 
nájemce,“ poznamenává Jan Hřivnacký, vedoucí 
pronájmů industriálních nemovitostí ve společnos-
ti CBRE. Nájemce získává nejen provozní fl exibilitu, 

ale dostane také budovu v nejnovějším standardu, 
například z hlediska energetické úspornosti i vy-
užití pokročilých technologií.

Zvažuje-li ovšem fi rma pronájem nového skladu 
postaveného na míru, musí zohlednit více fakto-
rů – především stav povolovacích procesů (platné 
územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) a sta-
vební připravenost projektu. „I v těch nejrychlejších 
scénářích je v dnešní době developery nejčastě-
ji indikováno dodání budovy do osmi měsíců od 
podpisu nájemní smlouvy (v případě platného sta-
vebního povolení), přičemž na jednání o smlouvě 
samotné jsou nejčastěji potřeba dva až tři měsíce. 
Pokud má projekt pouze územní rozhodnutí, je na 
dodání budovy potřeba až 12 měsíců od podpisu 
smlouvy,“ zdůrazňuje Robert Sgariboldi, vedoucí 
oddělení pronájmu průmyslových a logistických 
nemovitostí ve společnosti 108 Agency. V každém 
případě by podle něj měla fi rma potřebu nových 
skladových prostor řešit s daleko větším předsti-
hem, než tomu bylo ještě nedávno v době „předco-
vidové“. Poptávka je aktuálně vysoká, dostupných 
prostor málo, chybějí stavební materiály i pracovní 
síla. „Včasná a profesionální příprava nového skla-
du je tedy dnes daleko důležitější, než tomu bylo 
dříve,“ uzavírá Robert Sgariboldi.

„Včasné plánování 
zamezí kapacitním 

problémům ve skladu“

Bonami plánuje rozšířit skladové plochy pro 
nadrozměrné položky – sedačky, křesla, za-
hradní nábytek, deskový nábytek a podobně. 
Využívá primárně sklad v Jenči u Prahy, dále 
disponuje pomocnými sklady pro nadzáso-
bu produktů a pro sedačky. Koncem prvního 
kvartálu tohoto roku cílíme na otevření našeho 
druhého skladu v Dobrovízi, což je nedaleko 
toho současného. Tím získáme včetně nově in-
stalovaných pochozích plošin skladovou kapa-
citu přibližně 68 tisíc metrů čtverečních. Díky 
včasně plánované výstavbě pochozích plošin 
a paletových regálů se s kapacitními problémy 
Bonami nepotýká.

JAN KLIČKA
ředitel logistiky

Bonami

Jaký časový 
horizont je podle 

vás nezbytný 
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„V nové výstavbě se uplatňuje 
trend udržitelnosti“

 Využití již dokončených prostor je vhodné, když klient potřebuje prostory pro 
svoji činnost téměř okamžitě. V dnešní době je ovšem neobsazenost průmys-
lových a logistických ploch na rekordním minimu – neobsazenost činí pouze 
1‚6 procenta ze součtu všech ploch. Z toho plyne, že volné prostory, které by 
byly zároveň pro danou společnost vhodné, nejsou často k dispozici, a proto je 
nutné se dívat po nové výstavbě. U té je naopak výhoda, že ji lze navrhnout podle 
konkrétních požadavků klienta. Velkou výhodou nových staveb je také uplat-
nění nejnovějších trendů ve výstavbě. Moderní haly mají výrazně nižší provozní 
náklady a zároveň jsou daleko šetrnější k životnímu prostředí než starší budovy.

JIŘÍ ZITA
commercial director

Panattoni

FOTO: Kaufl and Česká republika

Development

Nová výstavba odpovídá 
aktuálním legislativním 
požadavkům i striktnějším 
nárokům vycházejícím 
z „dobrovolné“ certifi kace typu 
BREEAM či LEED. Proto o nové 
budovy projevují zájem nájemci, 
kteří většinou mají nastavené 
přísné parametry z hlediska 
ESG. Jistou alternativu při 
hledání energeticky úspornější 
haly může skýtat úprava 
budovy, která byla postavena už 
v porevoluční době, ale vyžaduje 
rekonstrukci a vylepšení. Starší 
budovy tohoto typu vlastníci 
nemovitostí postupně renovují.

MMožným řešením je poohlédnout se po skladových 
plochách například v méně žádaných lokalitách, 
což však může přinést jiné komplikace, třeba z hle-
diska horší dopravní dostupnosti nebo větší vzdá-
lenosti od místa reálného podnikání dané fi rmy. 
V úvahu pak zejména u větších společností se spe-
cifi ckými požadavky na logistický provoz přichází 
výstavba nového skladu.

KRÁTKODOBÁ NUTNOST VERSUS 
DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ
Je-li fi rma pod tlakem a hledá nové sklady třeba 
právě v Praze a okolí v horizontu týdnů, obvykle 
nyní nenalezne žádné volné či vhodné prostory. 
„Pokud se jí je přece jen podaří nalézt, budou pod 
tlakem poptávky jiných fi rem, tudíž poroste cena 
nájmu a fi rma bude muset dělat různé kompro-
misy ohledně kvality, velikosti, rozvržení, technic-
kého stavu a podobně,“ upozorňuje Jiří Kristek, 
partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch 
ve společnosti Cushman & Wakefi eld. Radí proto, 
aby se společnosti na možný růst svých sklado-
vých potřeb připravovaly v dostatečném časovém 
předstihu.

JAK DNES HLEDAT (A NAJÍT) 
NOVÉ SKLADOVÉ PROSTORY?

Článek připravil David Čapek

Naprostý nedostatek volných skladových prostor na tuzemském trhu představuje problém, který 
„brzdí v rozletu“ řadu fi rem. Hledání vhodných skladů je především v exponovaných regionech, 
jako jsou Praha a okolí, v současnosti nadmíru složité. Co lze v tomto ohledu doporučit?

„Vše záleží na konkrétní situaci dané fi rmy. Za běž-
ných okolností platí, že pokud potřebuji akutně pro-
stor, musím vybírat z již dokončených nemovitostí 
a svůj provoz tomu přizpůsobit,“ vysvětluje David 
Plzák, country manager společnosti VGP pro Čes-
kou republiku, a pokračuje: „Naopak nový sklad si 
nechám postavit, pokud je moje potřeba plánova-
ná dlouhodobě.“ Díky tomu lze pak využít i výhody 
většího přizpůsobení prostor na míru.

V dnešní době akutního nedostatku skladovacích 
kapacit v lokalitách, jako jsou Praha či Brno, mno-
ha fi rmám nezbývá nic jiného než dělat kompro-
misy v čase, lokalitě, velikosti nebo kvalitě skladu 
a jeho zázemí, potvrzuje Roman Kučera, ředitel 
společnosti Sklady.cz. „Výhodou stávající haly je, 
že se obvykle nemusí nájemce vázat na tak dlou-

hou dobu jako v případě nové výstavby a někdy se 
může nastěhovat celkem rychle,“ dodává Roman 
Kučera.

OTEVŘENOST K RŮZNÝM MOŽNOSTEM
Firmy nezřídka začínají aktivně pracovat na vyhle-
dání nových prostor příliš pozdě, a přicházejí tak 
o příležitosti, které by pro ně mohly být vhodné 
a dostupné. Dále by měly být otevřené k více mož-
nostem, které se jim naskytnou. „Tím, že budete 
od začátku zvažovat více lokalit, přinejmenším 
lépe porozumíte danému trhu a v nejlepším pří-
padě se vám může podařit najít příležitost, která 
nejlépe odpovídá vaším požadavkům, ačkoli to 
tak na začátku nemusí vůbec vypadat,“ podotýká 



Případová studie č. 245

DDatart je jedním z největších prodejců elektroniky 
v ČR a SR a jen v Česku provozuje přes stovku 
prodejen. Firma působící na trhu od roku 1990 
posledních pět let náleží do skupiny HP Tronic. Ta 
zahrnuje značky Eta, Euronics, Hej.sk nebo Kasa.
cz, zaměstnává 3000 lidí a v roce 2020 realizo-
vala obrat ve výši 21 miliard korun.

PŘES 20 000 BALÍKŮ ZA DEN
Na konci loňského roku Datart zprovozňoval novou 
automatickou linku, která zabalí více než 20 000 
balíků denně, resp. až 900 krabic za hodinu. Zaří-
zení Panotec dodané fi rmou Packung vyrábí kra-
bice z lepenkového přířezu (tři vlny). Největší kra-
bice mají rozměry 600 × 500 × 440 mm, nejmenší 
200 × 150 × 50 mm, což představuje až 96 % veš-
kerých B2C zakázek Datartu. V rámci nastavených 
rozměrových limitů a při hmotnosti zboží do 30 kg 
lze vyrobit prakticky jakýkoliv obal.

Automat dokáže balit jednokusové i vícekusové 
zásilky a operátor, který je připravuje na začátku 
linky, má přibližně 8–10 sekund pro naskládání 
na dopravník. Všechny procesy uvnitř stroje probí-
hají kontinuálně. Box je nejdříve vyseknut (délka 
a dvě šířky) a následně ve stroji slepen. Na rozlo-
ženou krabici se automaticky vloží faktura, poté je 
umístěno zboží, krabice se předzavře, aplikuje se 
lepidlo na vrchní klopy, dojde k uzavření a zásilka 
odchází ze stroje. Nyní se zboží manuálně ukládá 

na různé palety v závislosti na zvolené přepravní 
společnosti. Do budoucna bude odběr probíhat 
automaticky pomocí dopravníků. Ve stroji je umís-
těno sedm kamer a veškeré popsané procesy 
sleduje operátor na dvou monitorech. Datově je 
zařízení propojeno se SAP.

Pandemie podpořila rozvoj e-commerce, 
což vedlo k tomu, že mnoho e-shopů 
masivně investovalo do nových prostor 
nebo skladových technologií. Výraznou 
investici ve svém skladovém areálu reali-
zoval prodejce Datart. Automatický balicí 
stroj Opera rozšiřuje zdejší portfolio moder-
ních technologií, díky nimž logistické cen-
trum v Jirnech zvládne expedovat až tři 
 milio ny kusů za měsíc.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Podle dodavatele byla Opera instalována v Česku 
vůbec poprvé. „Stroj má patentovaný způsob 
vysekávání lepenky na míru zboží, což zajišťuje 
nízkou spotřebu materiálu a minimalizuje odpad. 
Z odpadu navíc řeže malé kousky, které se dají 
využít jako výplňový materiál pro křehké zboží,“ 
říká Jiří Hlávka, obchodní zástupce společnosti 
Packung, který vyzdvihuje také skutečnost, že stroj 
je uzavřený, což představuje výhodu z hlediska 
bezpečnosti a hlučnosti.

Od schválení záměru po ostrý provoz neuplynul 
ani rok. Po prvotním sondování možností na trhu 
začal projekt v lednu 2021 standardním výběro-
vým řízením. V tendru hrály roli tři základní faktory 
– provozní náklady, což předpokládá především 
efektivní ořez lepenky, ale také úsporné lepení, 
umístění stroje do stávajícího layoutu (velmi 

AUTOMATICKÁ BALICÍ LINKA 
ZRYCHLUJE LOGISTICKÉ 
PROCESY DATARTU

„Listopad jako celý rok“

Pro investici do automatizovaného balicího stroje jsme se rozhodli v roce 2020, 
kdy jsme v pandemické době čelili enormnímu nárůstu online objednávek. To 
způsobilo obrovský tlak na logistiku, především na balení zásilek. Jen za listo-
pad roku 2020 jsme zabalili stejný objem zboží jako za celý rok 2019.

LIBOR KŘÍŽKA, ředitel logistiky, Datart



sevřené prostory) a možnost dalšího rozšíření. Po 
zvolení dodavatele technologie následovala refe-
renční návštěva v Itálii. Koncem června byla pode-
psána smlouva včetně zahrnutí kostumizačních 
požadavků. V září byl stroj předán, poté probíhal 
zkušební a od prosince 2021 ostrý provoz. Inves-
tice do balicí linky se pohybovala kolem jednoho 
milionu eur. Kalkulovaná návratnost ze strany 
Datartu je tři roky při 20% meziročním růstu.

NEVYHNUTELNÁ AUTOMATIZACE
Kromě zrychlení balení a expedice je s novou 
investicí spojena nemalá úspora na mzdách. 
V čase listopadové a prosincové špičky nahra-
dila Opera 20 balicích operátorů, resp. Datart 
mohl část z nich převést na další operace, pro-

tože na trhu panuje nedostatek pracovní síly. Ve 
druhé fázi, která Datart čeká na jaře, bude stroj 
propojen se stávající skladovou technologií. Plá-
nem je, aby jednokusové zásilky, které jsou nyní 
baleny manuálně, vstupovaly do stroje automa-
ticky. Tento krok by měl zrychlit proces ve skladu 
natolik, aby bylo možné posunout časový limit 
pro sběr objednávek od zákazníků v daný den 
z 16.00 na 18.00. Propojení s interními systémy 
skladu doplní automatický tisk a lepení přeprav-
ního štítku také o automatické vkládání nákup-
ních dokladů do balíků. Lepenky budou také 
předtištěné logem prodejce.

Automatizace je pro Datart klíčová. Michal Prádl, 
logistics project manager Datartu, říká, že se 
snaží automatizovat všechny procesy, které jsou 
jen možné. V tomto směru sklad v Jirnech využívá 
několik technologií: například OSR shuttle (od 
fi rmy Knapp) pro vysokohustotní skladování drob-
ného zboží, čtyřpatrovou galerii pick to belt (posílá 
se na B2B dispatch; B2C zajišťuje již Opera), 
3‚5 km dopravníků, VNA vozíky, spádové regály či 
automatické páskovačky.

VÝRAZNÉ ROZŠÍŘENÍ 
V HORNÍCH POČERNICÍCH
Na konci ledna 2022 Datart oznámil novinky i ve 
svém dalším skladu. Konkrétně v rámci hornopo-
černického skladu v areálu P3 Logistic Parks rozši-
řuje skladovou plochu na 50 000 m2. Bude fungo-

vat v největší budově zdejšího areálu, o kterou se 
doposud dělil se společností MD logistika. Cílem je 
zvětšit prostor pro zásoby, které budou okamžitě 
disponibilní pro zákazníky. „Rozšířením prostor 
o 38 000 čtverečních metrů připravujeme sklado-
vou kapacitu pro další růst v následujících letech. 
Současně tím koncentrujeme stávající skladové 
plochy do jednoho místa, což také zrychlí logistické 
a expediční procesy,“ komentuje plán Libor Křížka, 
ředitel logistiky Datartu. A pokračuje: „Nové pro-
story nám umožní zvýšit skladovou zásobu velkých 
domácích spotřebičů a televizorů a poskytnou vel-
kou míru volnosti. Budeme moci pohotověji vykrýt 
případné výpadky dodávek od výrobců a zákazník 
bude mít zboží okamžitě k dispozici.“

Ve druhé polovině letošního roku tak prodejce 
zkoncentruje své logistické procesy a vymístí je ze 
současných menších skladů. Počítá se i se zave-
dením AGV, jež budou zboží přibližovat ze sklado-
vacího místa na expediční rampu. „S ohledem na 
velkou rozlohu skladu budeme dlouhé přejezdy 
řešit automatickými vozíky. První dva budeme tes-
tovat již v dubnu v Jirnech, další poté zavedeme 
v rozšířeném skladu,“ dodává Libor Křížka.

Uvažujete 
o automatickém 

balení?
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Datart v Jirnech provozuje novou 
automatickou balicí linku.

FOTO (3×): Stanislav D. Břeň

Automatická balicí 
linka v číslech

20 000 balíků denně je maximální kapacita 
linky (900 balíků za hodinu).

30 kg je maximální hmotnost balené zásilky.

20 operátorů, kteří měli na starosti balení, 
nahradila linka Opera.

3 roky je návratnost investice při započítání 
mezd, nižších provozních nákladů a očekáva-
ného 20%  růstu tržeb.

Výstup ze shuttlu od společnosti Knapp.

LOG-IN od roku 2004 podporuje inovace 
v české a slovenské logistice.Případová studie č. 245

DDatart je jedním z největších prodejců elektroniky 
v ČR a SR a jen v Česku provozuje přes stovku 
prodejen. Firma působící na trhu od roku 1990 
posledních pět let náleží do skupiny HP Tronic. Ta 
zahrnuje značky Eta, Euronics, Hej.sk nebo Kasa.
cz, zaměstnává 3000 lidí a v roce 2020 realizo-
vala obrat ve výši 21 miliard korun.

PŘES 20 000 BALÍKŮ ZA DEN
Na konci loňského roku Datart zprovozňoval novou 
automatickou linku, která zabalí více než 20 000 
balíků denně, resp. až 900 krabic za hodinu. Zaří-
zení Panotec dodané fi rmou Packung vyrábí kra-
bice z lepenkového přířezu (tři vlny). Největší kra-
bice mají rozměry 600 × 500 × 440 mm, nejmenší 
200 × 150 × 50 mm, což představuje až 96 % veš-
kerých B2C zakázek Datartu. V rámci nastavených 
rozměrových limitů a při hmotnosti zboží do 30 kg 
lze vyrobit prakticky jakýkoliv obal.

Automat dokáže balit jednokusové i vícekusové 
zásilky a operátor, který je připravuje na začátku 
linky, má přibližně 8–10 sekund pro naskládání 
na dopravník. Všechny procesy uvnitř stroje probí-
hají kontinuálně. Box je nejdříve vyseknut (délka 
a dvě šířky) a následně ve stroji slepen. Na rozlo-
ženou krabici se automaticky vloží faktura, poté je 
umístěno zboží, krabice se předzavře, aplikuje se 
lepidlo na vrchní klopy, dojde k uzavření a zásilka 
odchází ze stroje. Nyní se zboží manuálně ukládá 

na různé palety v závislosti na zvolené přepravní 
společnosti. Do budoucna bude odběr probíhat 
automaticky pomocí dopravníků. Ve stroji je umís-
těno sedm kamer a veškeré popsané procesy 
sleduje operátor na dvou monitorech. Datově je 
zařízení propojeno se SAP.

Pandemie podpořila rozvoj e-commerce, 
což vedlo k tomu, že mnoho e-shopů 
masivně investovalo do nových prostor 
nebo skladových technologií. Výraznou 
investici ve svém skladovém areálu reali-
zoval prodejce Datart. Automatický balicí 
stroj Opera rozšiřuje zdejší portfolio moder-
ních technologií, díky nimž logistické cen-
trum v Jirnech zvládne expedovat až tři 
 milio ny kusů za měsíc.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Podle dodavatele byla Opera instalována v Česku 
vůbec poprvé. „Stroj má patentovaný způsob 
vysekávání lepenky na míru zboží, což zajišťuje 
nízkou spotřebu materiálu a minimalizuje odpad. 
Z odpadu navíc řeže malé kousky, které se dají 
využít jako výplňový materiál pro křehké zboží,“ 
říká Jiří Hlávka, obchodní zástupce společnosti 
Packung, který vyzdvihuje také skutečnost, že stroj 
je uzavřený, což představuje výhodu z hlediska 
bezpečnosti a hlučnosti.

Od schválení záměru po ostrý provoz neuplynul 
ani rok. Po prvotním sondování možností na trhu 
začal projekt v lednu 2021 standardním výběro-
vým řízením. V tendru hrály roli tři základní faktory 
– provozní náklady, což předpokládá především 
efektivní ořez lepenky, ale také úsporné lepení, 
umístění stroje do stávajícího layoutu (velmi 

AUTOMATICKÁ BALICÍ LINKA 
ZRYCHLUJE LOGISTICKÉ 
PROCESY DATARTU

„Listopad jako celý rok“

Pro investici do automatizovaného balicího stroje jsme se rozhodli v roce 2020, 
kdy jsme v pandemické době čelili enormnímu nárůstu online objednávek. To 
způsobilo obrovský tlak na logistiku, především na balení zásilek. Jen za listo-
pad roku 2020 jsme zabalili stejný objem zboží jako za celý rok 2019.

LIBOR KŘÍŽKA, ředitel logistiky, Datart
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PV loňském roce oslavila malé pracovní ju-
bileum. Už deset let působí ve společnosti 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka na 
pozici manažerky nákupu. K  logistice 
se však Petra Třešková dostala mnohem 
dříve, a jak už to tak většinou bývá, její 
kariéru odstartovala náhoda.

Článek připravila Martina Vampulová

„Po škole jsem hledala práci, kde bych se zdo-
konalila v angličtině, a proto jsem nastoupila na 
asistentskou pozici ke kanadskému šéfovi ve spo-
lečnosti Pepsi Cola. Jeho nástupce mi pak nabídl 
pozici v nákupním týmu, kde se uvolnila pozice,“ 
vzpomíná dnes Petra Třešková na období v polo-
vině 90. let. První zkušenosti z logistiky, kon-
krétně nákupu, získala ve výrobním závodě Pepsi 
v Praze 9 (dnes je to Mattoni). Tam také zatím ve 
své profesní dráze působila nejdéle. „Zkušenosti 
z asistentské pozice se mi hodily. Znala jsem díky 
nim všechny kolegy, administrativní procesy, fungo-
vání výroby, obalové materiály i suroviny. V nákup-
ním oddělení jsem se učila zejména obchodní 
jazyk, a to jak v češtině, tak v angličtině, principy 
a taktiky vyjednávání a poznávala jsem lidské cha-
raktery. S některými dodavateli z té doby jsem stále 
v kontaktu, i když již ne obchodně, ale zůstali jsme 

přáteli,“ říká Petra Třešková. Již v Pepsi vedla tým 
několika pracovníků, kteří měli na starosti objed-
návky obalů a surovin do výroby. A na této pozici 
ji také zastihlo sloučení se společností Toma, což 
s sebou přineslo další cenné zkušenosti.

ŠKOLA ŽIVOTA 
V COCA-COLE
Nápojovému průmyslu i logistice zůstala věrná i ve 
svém dalším působišti. Ačkoli práce v Coca-Cole 
byla teprve jejím druhým zaměstnáním, považuje 
ji za školu života. „Bylo to první srovnání fi remních 
kultur a zavedených procesů. Stala jsem se ostra-
žitější vůči lidskému jednání. Co mě však v té době 
naprosto uchvátilo, byly fungující procesy napříč 
celou společností a manažeři na svých místech. 
Po půl roce jsem byla schopna přinášet skvělé 
výsledky a budovat tým,“ říká.

Dnes má ve společnosti Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka na starosti především tvorbu krátko-
dobé a dlouhodobé nákupní strategie a její uplat-
nění v praxi. Společně se svým týmem se stará 
o organizaci a zabezpečení nákupu veškerých 
surovin, obalů a ostatních materiálů pro výrobu. 
Jsou to především lahve, kartonáž, uzávěry, ale 
i etikety či cukr. Tým organizuje a zabezpečuje také 
nákup POS materiálů pro potřeby oddělení marke-
tingu a trade marketingu. Součástí její práce je 
i organizace výběrových řízení materiálů a služeb. 
Na základě požadavků oddělení marketingu, trade 
marketingu a oddělení exportu musí její tým zajistit 
veškeré materiály pro výrobu hotových výrobků pro 
promoční akce. Vyjednává a uzavírá dlouhodobé 
smlouvy pro dodávky zboží a služeb a vyřizuje veš-
kerou nezbytnou administrativu spojenou s náku-
pem. Namátkou jmenujme například kontrolu 
vedení reklamačních řízení nebo systémovou evi-
denci materiálů a dodavatelů. Do její kompetence 
ovšem patří i vedení projektů value engineeringu 
pro všechny obaly a suroviny, řízení hodnocení 
dodavatelů a jejich společenské zodpovědnosti či 
organizace auditů druhou stranou.

TÝM FUNGUJE JAKO 
PROPRACOVANÝ STROJ
„V týmu jsme celkem tři, vedu dva nákupčí. 
Kolegyně v Karlových Varech úzce spolupracuje 
s výrobním oddělením a zásobuje výrobu obaly 
a surovinami podle plánů. Kolega v Praze má na 
starosti výběr dodavatelů a nákup materiálů pro 

Petra Třešková:
„VĚŘÍM, ŽE V BECHEROVCE 
MOJE NÁKUPNÍ STOPA ZŮSTANE“

FOTO (2×): Maria Makarenko
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ZMĚNY SE NEBOJÍ
Pro někoho může být představa změny pracovní 
pozice po deseti letech doslova noční můrou. Petra 
Třešková to ale vnímá jinak. Změn se nebojí a je 
vděčná za to, že ve své kariéře měla možnost pra-
covat pro více společností. První změna práce po 
více než deseti letech sice podle ní obtížná byla, 
ale teď už ví, že pokud bude třeba nebo bude chtít, 
dokáže změnit práci bez větších obav. „Z každé 
práce mi zůstali celoživotní přátelé, a to jak ze 
strany kolegů, tak ze strany dodavatelů. A toho si 
velice vážím. Navíc díky srovnání dokážu rozpoznat 
a ocenit například férového šéfa, vstřícné kolegy či 
pracovitý tým,“ uzavírá Petra Třešková.

„Petra Třešková v datech“

1995  V únoru nastoupila do společnosti PepsiCo CZ 
(Mattoni 1873), kde pracovala až do listopadu 
2006.

2006 Zahájila svou kariéru u společnosti 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

2010  Ukončila studium na Provozně ekonomické 
fakultě České zemědělské univerzity. 
Vystudovala obor provoz a ekonomika.

2011 Od tohoto roku pracuje ve společnosti 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka.

podporu prodeje a výběr dodavatelů pro některé 
služby,“ upřesňuje Petra Třešková a velice svůj tým 
oceňuje: „Díky tomu, že pracujeme ve stabilním 
týmu, dlouhodobě a plynule tvoříme, zlepšujeme 
a samozřejmě šetříme. Žádné procesy a znalosti 
se neztrácejí, vidíme si navzájem pod ruce. Díky 
tomu, že jsme malý tým, známe nákupní procesy 
a můžeme se zastoupit. Jsem moc ráda, že se 
mohu na oba kolegy spo-
lehnout, jsou loajální, inteli-
gentní a kooperativní.“

Petra Třešková tráví nejvíce 
pracovního času komunikací. 
Jednání s kolegy z výroby 
v Karlových Varech, dodavateli i s ostatními kolegy 
z jiných týmů, kterým ten její poskytuje nákupní 
služby, jsou téměř na denním pořádku. Jedná 
také s kolegy z centrálního nákupu Pernod Ricard 
v Paříži, v tomto případě hlavně prostřednictvím 
e-mailu nebo telefonicky. Příprava reportů a pre-
zentací sice má v pracovním čase Petry Třeškové 
své nezastupitelné místo, ovšem této činnosti se 
nevěnuje příliš často, což také s povděkem oce-
ňuje. To však neznamená, že by se administrativě 
úplně vyhnula. Nezbytná je vedle zpracování pře-
hledů nákladů a úspor i příprava smluv s dodava-
teli či jejich hodnocení.

„Na své práci mám nejraději zajímavá jednání 
s dodavateli, řešení nestandardních situací nebo 
nastavování procesů spolupráce. Ráda také 
navštěvuji výrobní závody našich dodavatelů, kde 
vidím vznik obalů, surovin či propagačních mate-
riálů z primárních komodit. Sleduji a seznamuji 
se s novými výrobky a technikami na trhu vůbec, 
protože nikdy nevím, kdy a s jakým požadavkem 
nás interní zákazníci osloví. Novinky pak často sou-
visejí i s vývojem nového produktu a nákupní tým 
v Becherovce má v takových případech na starosti 
kompletní vývoj obalu,“ dodává.

VÝZVOU JE LEPŠÍ 
FUNGOVÁNÍ NÁKUPNÍCH 
APLIKACÍ
Pokud se mezi manažery stočí hovor k úspěchům, 
bývají většinou spojeny s dosažením určité pozice. 
Z tohoto úhlu pohledu je podle slov Petry Třeškové 
jejím pracovním úspěchem už samotný fakt, že se 
stala manažerkou nákupu v Becherovce. Osobně 
ovšem získává pocit dobře vykonané práce až v pří-
padě, že nastavené nákupní postupy fungují deset 
nebo dvacet let poté, co ze společnosti manažer, 
který je zaváděl, odejde. Případně pokud vybraný 

dodavatel stejnou dobu se společností stále spolu-
pracuje. „Myslím, že obojí se mi podařilo, a věřím, 
že i v Becherovce moje nákupní stopa zůstane,“ 
říká. Určitě tomu tak bude, i když ona sama ambice 
získat v Becherovce jinou pozici nemá. Na stáva-
jícím postu by pro Petru Třeškovou bylo zajímavé 
vést větší tým spolupracovníků a možná i jinak 
nastavit logistické kompetence, které úzce souvi-

sejí s nákupem. Výzvou pak pro 
ni zůstává také lepší fungování 
některých nových nákupních 
aplikací či změny výrobních, 
logistických či kvalitativních 
procesů dodavatelů na základě 
výsledků auditů.

S VÁŠNÍ PRO POHYB, 
AUDIOKNIHY I KOČKY
Vedoucí nákupu v Becherovce je manažerka, která 
ráda odpočívá pohybem. Ten je totiž opakem její 
sedavé práce u počítače. „Bydlím na vesnici za Pra-
hou a každý den ujdu několik kilometrů v přírodě. 
Baví mě pěstovat pokojové rostliny, které rozdá-
vám. Ráda fotografuji a pro svoji rodinu a přátele 
vytvářím fotoknihy,“ vyjmenovává své záliby a zmi-
ňuje i další. Při cestování autem do práce poslou-
chá audio krimi knihy, které jsou její velkou vášní. 
Aby také ne, v její audioknihovně bychom napočí-
tali skoro stovku titulů. „Kromě toho mám tři kočky, 
které mě pobaví mnohem víc než jakýkoliv televizní 
pořad,“ doplňuje s úsměvem.

Ptejte se 
Petry Třeškové

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„DÍKY TOMU, ŽE JSME MALÝ 
TÝM, ZNÁME NÁKUPNÍ PROCESY 

A MŮŽEME SE ZASTOUPIT.“

„Zajímavosti z praxe“

Počet kusů nakoupených materiálů na podporu prodeje (POS) z jednocestných plastů.

Nákupní tým Becherovky tvoří tři členové.

Chod plnicí linky a výrobu tekutých produktů v Karlových Varech zajišťuje pouze 15 stálých 
zaměstnanců.

V procentech vyjádřený počet hodnocených dodavatelů surovin a obalů do výroby 
a dodavatelů dodávajících POS materiály.

Množství aktivních dodavatelů dodávajících zboží, materiály a poskytujících služby.

Tolik se v Becherovce vystaví ročně objednávek na zboží, materiály a služby.

Muzeum Becherovky v Karlových Varech před pandemií covidu-19 navštívilo ročně 
40 000 lidí.

Celkový počet kusů POS materiálů dodaných za rok na sklad.
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PV loňském roce oslavila malé pracovní ju-
bileum. Už deset let působí ve společnosti 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka na 
pozici manažerky nákupu. K  logistice 
se však Petra Třešková dostala mnohem 
dříve, a jak už to tak většinou bývá, její 
kariéru odstartovala náhoda.

Článek připravila Martina Vampulová

„Po škole jsem hledala práci, kde bych se zdo-
konalila v angličtině, a proto jsem nastoupila na 
asistentskou pozici ke kanadskému šéfovi ve spo-
lečnosti Pepsi Cola. Jeho nástupce mi pak nabídl 
pozici v nákupním týmu, kde se uvolnila pozice,“ 
vzpomíná dnes Petra Třešková na období v polo-
vině 90. let. První zkušenosti z logistiky, kon-
krétně nákupu, získala ve výrobním závodě Pepsi 
v Praze 9 (dnes je to Mattoni). Tam také zatím ve 
své profesní dráze působila nejdéle. „Zkušenosti 
z asistentské pozice se mi hodily. Znala jsem díky 
nim všechny kolegy, administrativní procesy, fungo-
vání výroby, obalové materiály i suroviny. V nákup-
ním oddělení jsem se učila zejména obchodní 
jazyk, a to jak v češtině, tak v angličtině, principy 
a taktiky vyjednávání a poznávala jsem lidské cha-
raktery. S některými dodavateli z té doby jsem stále 
v kontaktu, i když již ne obchodně, ale zůstali jsme 

přáteli,“ říká Petra Třešková. Již v Pepsi vedla tým 
několika pracovníků, kteří měli na starosti objed-
návky obalů a surovin do výroby. A na této pozici 
ji také zastihlo sloučení se společností Toma, což 
s sebou přineslo další cenné zkušenosti.

ŠKOLA ŽIVOTA 
V COCA-COLE
Nápojovému průmyslu i logistice zůstala věrná i ve 
svém dalším působišti. Ačkoli práce v Coca-Cole 
byla teprve jejím druhým zaměstnáním, považuje 
ji za školu života. „Bylo to první srovnání fi remních 
kultur a zavedených procesů. Stala jsem se ostra-
žitější vůči lidskému jednání. Co mě však v té době 
naprosto uchvátilo, byly fungující procesy napříč 
celou společností a manažeři na svých místech. 
Po půl roce jsem byla schopna přinášet skvělé 
výsledky a budovat tým,“ říká.

Dnes má ve společnosti Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka na starosti především tvorbu krátko-
dobé a dlouhodobé nákupní strategie a její uplat-
nění v praxi. Společně se svým týmem se stará 
o organizaci a zabezpečení nákupu veškerých 
surovin, obalů a ostatních materiálů pro výrobu. 
Jsou to především lahve, kartonáž, uzávěry, ale 
i etikety či cukr. Tým organizuje a zabezpečuje také 
nákup POS materiálů pro potřeby oddělení marke-
tingu a trade marketingu. Součástí její práce je 
i organizace výběrových řízení materiálů a služeb. 
Na základě požadavků oddělení marketingu, trade 
marketingu a oddělení exportu musí její tým zajistit 
veškeré materiály pro výrobu hotových výrobků pro 
promoční akce. Vyjednává a uzavírá dlouhodobé 
smlouvy pro dodávky zboží a služeb a vyřizuje veš-
kerou nezbytnou administrativu spojenou s náku-
pem. Namátkou jmenujme například kontrolu 
vedení reklamačních řízení nebo systémovou evi-
denci materiálů a dodavatelů. Do její kompetence 
ovšem patří i vedení projektů value engineeringu 
pro všechny obaly a suroviny, řízení hodnocení 
dodavatelů a jejich společenské zodpovědnosti či 
organizace auditů druhou stranou.

TÝM FUNGUJE JAKO 
PROPRACOVANÝ STROJ
„V týmu jsme celkem tři, vedu dva nákupčí. 
Kolegyně v Karlových Varech úzce spolupracuje 
s výrobním oddělením a zásobuje výrobu obaly 
a surovinami podle plánů. Kolega v Praze má na 
starosti výběr dodavatelů a nákup materiálů pro 

Petra Třešková:
„VĚŘÍM, ŽE V BECHEROVCE 
MOJE NÁKUPNÍ STOPA ZŮSTANE“

FOTO (2×): Maria Makarenko
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VÝZVOU PRO SHUTTLE SYSTÉMY JE MOŽNOST 
PŘEPRAVY A KOMBINACE VÍCE TYPŮ PALET

JJak shuttle systémy fungují? Základní princip je 
jednoduchý a zároveň efektivní. Vozík vyloží náklad 
na vstupu do kanálu. Náklad pak vyzvedne systém 
shuttle a automaticky jej přesune na konec kanálu 
nebo na další volné skladové místo. Palety jsou opa-
trně ukládány na nosné lišty a shuttle se vrací ke 
vstupu kanálu, aby vyzvedl další paletu. Díky tomu 
je skladování a vychystávání rychlejší a bezpečněj-
ší, protože obsluha nemusí zajíždět až k regálu, ale 
pouze břemena připraví na začátek regálového sys-
tému, kde si je následně vyzvedne shuttle.

Z popsaného principu je jasné, že se shuttle sys-
témy nehodí do úplně každého skladu. Často se 
například používají v potravinářském nebo spo-
třebním průmyslu, kde se při skladování velkého 
množství homogenních palet uplatňuje tzv. vyso-
kohustotní skladování. „Obecně lze shuttle systém 
doporučit pro výrobní nebo vyrovnávací a zásob-
ní skladové provozy, a to včetně chladírenských 
i mrazírenských,“ doporučuje Lukáš Novotný, pro-

Nedostatek skladových prostor nutí logistické i výrobní fi rmy hledat jiná řešení, jak využít 
sklady stávající. Namísto budování nových hal lze v některých případech investovat do 
shuttle systému, který zajistí uskladnění většího počtu palet a tím i zboží.

Článek připravila Martina Vampulová

jektový manažer společnosti Jungheinrich. Shuttle 
systém dobře funguje i při teplotách až do −30 °C, 
kde je každá úspora skladové plochy znát. „Ope-
račně by mělo jít spíše o menší až střední počet 
druhů zboží s nižší a střední obrátkou,“ dodává 
Lukáš Novotný a poukazuje i na možnost integrace 
vychystávacího tunelu.

RYCHLÉ A VÝKONNÉ ŘEŠENÍ
Podle Jaroslava Leuna, vedoucího oddělení pro 
intralogistická řešení společnosti Still, mohou 
být shuttle systémy vhodným řešením pro menší 
sklady, kde je třeba větší zahuštění, a pro fi rmy, 
které hledají optimální řešení pro úsporu místa. 
Přepravní rychlost systému se pohybuje od 0‚9 do 
1‚1 metru za sekundu, takže jsou nejen rychlé, ale 
i extrémně výkonné. „S nosností 1500 kilogramů 
také umožňují rychlé a bezpečné ukládání i těžkých 
přepravních prostředků,“ dodává Jaroslav Leun.

„SYSTÉMY JSOU 
VHODNÉ PRO 
VYSOKOHUSTOTNÍ 
SKLADOVÁNÍ“

MARIAN GONO
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SSI SCHÄFER SYSTEMS INTERNATIONAL

Velkou výhodou shuttle systémů je možnost 
jejich uplatnění při vysoké hustotě zasklad-
nění, s čímž souvisí i vyšší efektivita využití 
skladových prostor. Naopak tyto systémy 
nejsou vhodné do provozů, kde se skladuje 
velké množství produktů s nízkými zásobami 
jednotlivých položek.

BEZPEČNÉ PRO ZBOŽÍ 
I OBSLUHU
Systém se zbožím 
manipuluje v kontrolovaném 
a automatizovaném prostředí, 
takže palety a zboží do sebe 
nenarážejí. Pro obsluhu je 
bezpečnost zajištěna i díky 
ochranným krytům instalovaným 
na bočních stranách regálu. 
Zabraňují přístupu přes boční 
stranu systému během provozu.

LEPŠÍ KOLEČKA A LOŽISKA
Inovace se zaměřují na lepší 
kapacitu a výdrž baterie či kvality 
a trvanlivosti koleček a ložisek. 
Výrobci také usiluji o zvyšování 
kvality zařízení tak, aby se 
snižovaly nároky na servis.

FOTO: Still

VHODNÉ 
PRO VYSOKOHUSTOTNÍ 
SKLADOVÁNÍ
Shuttle systémy se nehodí do 
úplně každého skladu. Často se 
používají v potravinářském nebo 
spotřebním průmyslu, kde se 
při skladování velkého množství 
homogenních palet uplatňuje 
vysokohustotní skladování.
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POTŘEBUJETE NOVÝ 
SLBOOK I PRO KOLEGU?
POŠLEME.

V České republice se zvyšuje poptávka po automa-
tizaci, zákazníci tedy nejvíce poptávají poloautoma-
tické systémy. Využívají se hlavně v kompaktních 
kanálových vysokohustotních skladech, které pra-
cují na principu skladování FIFO nebo LIFO. Nej-
častěji se tam můžeme setkat s variantou podjízd-
ných přepravních vozíků. „Pro urychlení skladových 
operací existuje možnost propojení na nadřazený 
systém řízení skladu WMS, jiná poloautomatizova-
ná varianta umožňuje programování potřebného 
počtu vyskladněných palet či převoz palet k mís-
tu odběru. K dispozici je i funkce počítání palet 
a inventura nebo také kombinace v provozu s AGV 
a VNA vozíky,“ popisuje Lukáš Novotný.

UTILIZACE JE KLÍČOVÝM FAKTOREM
Při výběru vhodného shuttle systému není vhodné 
se zaměřit pouze na jeden parametr, je nezbytné 
zohlednit více vlastností. „V úvahu je třeba vzít 
typ a rozměry skladovaného zboží, počet SKU, ale 
třeba i typ a kvalitu palet,“ vypočítává generální 
ředitel SSI Schäfer Systems International Marian 
Gono. Pečlivě je třeba také analyzovat účel nasa-
zení shuttle systému a odhalit, jaké výhody jeho 
využití může přinést. Klíčovým faktorem je i tzv. uti-
lizace neboli stupeň zaplnění skladu. „U kompakt-
ních skladovacích systémů je vždy důležité najít 
optimální počet palet v kanálu za sebou tak, aby 
bylo možné teoretickou maximální kapacitu skladu 
plně využít. Podcenění tohoto faktu při plánování 
skladu vede k žalostným pohledům na zpola nebo 
zcela prázdné regály,“ připomíná Lukáš Novotný.

BEZPEČNOST OBSLUHY 
I USKLADNĚNÉHO ZBOŽÍ
Výrobci shuttle systémů pochopitelně kladou vel-
ký důraz nejen na rozhodující parametry, ale i na 
bezpečnost obsluhy. Shuttle systémy lze pro pří-
pad nebezpečí kolize s manuální obsluhou vybavit 

některým ze zařízení pro ochranu osob. Některé 
systémy pak mají tato zařízení již ve standardní 
výbavě. „Kromě toho je bezpečnost zajištěna i díky 
ochranným krytům instalovaným na bočních stra-
nách regálu. Zabraňují přístupu přes boční stranu 
systému během provozu. A v neposlední řadě bez-
pečnost jak obsluhy, tak zboží posiluje naopak nižší 
provoz vozíků. Snižuje se tak totiž riziko případných 
nehod,“ vypočítává Jaroslav Leun.

Ale nejde jen o bezpečnost obsluhy a zboží či sní-
žení kolizí a z nich vyplývajících škod na manipu-
lační technice. Shuttle systémy mohou přispět i ke 
snížení nákladů na skladování, a to díky tomu, že 
dochází k menšímu opotřebení a poškození rámu 
regálu či k menšímu vytížení vozíků. Jednoduše ře-
čeno, v rámci těchto systémů se se zbožím manipu-
luje v kontrolovaném a automatizovaném prostředí, 
takže palety a zboží do sebe nenarážejí. „Shuttle je 
vybaven bezpečnostním systémem, který identifi -
kuje další palety v kanálu a včas, bez nárazu zasta-
ví,“ vysvětluje Marian Gono. A to se pochopitelně 

promítá i do nákladů nejen na opravy a servis mani-
pulační techniky, ale i v rámci paletového manage-
mentu. Jak už bylo řečeno, díky shuttle systémům 
lze významně navýšit kapacitu uskladněných palet 
a využít i malé skladovací prostory na maximum. 
V případě potřeby je též možné v rámci skladu úpl-
ně oddělit příjmovou a expediční část.

Poptávka po shuttle systémech se v posledních le-
tech příliš nemění, možná mírně roste v souvislosti 
se snahou o větší automatizaci. Nicméně výrobci 
se i v tomto segmentu snaží o inovace. Zaměřují se 
například na to, aby systém dokázal sám rozpoznat 
přesahy zboží z palety. Zajímavým inovačním prvkem 
je i snaha o udržování předepsaného odstupu mezi 
paletami nebo zbožím. To oceňují především v po-
travinářském průmyslu, kdy je třeba zajistit přístup 
vzduchu pro dozrávání ovoce a zeleniny uložených 
na paletách. Výrobci se také soustřeďují na ještě 
větší zahuštění kanálů, aby bylo možné skladový 
prostor využít opravdu na maximum a bezpečnost 
skladovaného zboží i obsluhy zůstala zachována 
na vysoké úrovni. Výzvou je také možnost přepravy 
a kombinace více typů palet či oddělení kanálů FIFO 
a LIFO. V neposlední řadě výrobci posilují bezpečný 
provoz shuttle systému, například připojením hasicí-
ho média, které zasáhne v případě požáru. Inovace 
se týkají i lepší kapacity a výdrže baterie či kvality 
a trvanlivosti koleček a ložisek. „Dlouhodobě také 
usilujeme o zvyšování kvality zařízení tak, aby se 
snižovaly nároky na servis,“ uzavírá Marian Gono.

„ŘEŠENÍ NA MÍRU 
PODLE POTŘEB 
SKLADU I KLIENTA“

JAROSLAV LEUN
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
PRO INTRALOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
STILL

Každý sklad potřebuje jiný systém skladování, 
proto je dobré nechat si vytvořit řešení na 
míru podle aktuálních potřeb skladu i klienta. 
Na to mívají výrobci shuttle systémů své od-
borné poradce a většinou jsou schopni zajistit 
odborné poradenství přizpůsobené na míru 
každému odvětví.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE: 
TABLETY PRO INTRALOGISTIKU

Využíváte ve vašem 
skladu shuttle 

systém?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ S DALŠÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKOU“

LUKÁŠ NOVOTNÝ
PROJEKTOVÝ MANAŽER
JUNGHEINRICH

Shuttle systémy lze provozovat v kombinaci s konvenční manipulační technikou, například s vozíky s výsuv-
ným sloupem, s VNA vozíky pro další zvýšení kapacity nebo i v plně automatizovaných ASRS celcích s jeřábo-
vými zakladači.

FOTO: Jungheinrich
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VÝZVOU PRO SHUTTLE SYSTÉMY JE MOŽNOST 
PŘEPRAVY A KOMBINACE VÍCE TYPŮ PALET

JJak shuttle systémy fungují? Základní princip je 
jednoduchý a zároveň efektivní. Vozík vyloží náklad 
na vstupu do kanálu. Náklad pak vyzvedne systém 
shuttle a automaticky jej přesune na konec kanálu 
nebo na další volné skladové místo. Palety jsou opa-
trně ukládány na nosné lišty a shuttle se vrací ke 
vstupu kanálu, aby vyzvedl další paletu. Díky tomu 
je skladování a vychystávání rychlejší a bezpečněj-
ší, protože obsluha nemusí zajíždět až k regálu, ale 
pouze břemena připraví na začátek regálového sys-
tému, kde si je následně vyzvedne shuttle.

Z popsaného principu je jasné, že se shuttle sys-
témy nehodí do úplně každého skladu. Často se 
například používají v potravinářském nebo spo-
třebním průmyslu, kde se při skladování velkého 
množství homogenních palet uplatňuje tzv. vyso-
kohustotní skladování. „Obecně lze shuttle systém 
doporučit pro výrobní nebo vyrovnávací a zásob-
ní skladové provozy, a to včetně chladírenských 
i mrazírenských,“ doporučuje Lukáš Novotný, pro-

Nedostatek skladových prostor nutí logistické i výrobní fi rmy hledat jiná řešení, jak využít 
sklady stávající. Namísto budování nových hal lze v některých případech investovat do 
shuttle systému, který zajistí uskladnění většího počtu palet a tím i zboží.

Článek připravila Martina Vampulová

jektový manažer společnosti Jungheinrich. Shuttle 
systém dobře funguje i při teplotách až do −30 °C, 
kde je každá úspora skladové plochy znát. „Ope-
račně by mělo jít spíše o menší až střední počet 
druhů zboží s nižší a střední obrátkou,“ dodává 
Lukáš Novotný a poukazuje i na možnost integrace 
vychystávacího tunelu.

RYCHLÉ A VÝKONNÉ ŘEŠENÍ
Podle Jaroslava Leuna, vedoucího oddělení pro 
intralogistická řešení společnosti Still, mohou 
být shuttle systémy vhodným řešením pro menší 
sklady, kde je třeba větší zahuštění, a pro fi rmy, 
které hledají optimální řešení pro úsporu místa. 
Přepravní rychlost systému se pohybuje od 0‚9 do 
1‚1 metru za sekundu, takže jsou nejen rychlé, ale 
i extrémně výkonné. „S nosností 1500 kilogramů 
také umožňují rychlé a bezpečné ukládání i těžkých 
přepravních prostředků,“ dodává Jaroslav Leun.

„SYSTÉMY JSOU 
VHODNÉ PRO 
VYSOKOHUSTOTNÍ 
SKLADOVÁNÍ“

MARIAN GONO
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SSI SCHÄFER SYSTEMS INTERNATIONAL

Velkou výhodou shuttle systémů je možnost 
jejich uplatnění při vysoké hustotě zasklad-
nění, s čímž souvisí i vyšší efektivita využití 
skladových prostor. Naopak tyto systémy 
nejsou vhodné do provozů, kde se skladuje 
velké množství produktů s nízkými zásobami 
jednotlivých položek.

BEZPEČNÉ PRO ZBOŽÍ 
I OBSLUHU
Systém se zbožím 
manipuluje v kontrolovaném 
a automatizovaném prostředí, 
takže palety a zboží do sebe 
nenarážejí. Pro obsluhu je 
bezpečnost zajištěna i díky 
ochranným krytům instalovaným 
na bočních stranách regálu. 
Zabraňují přístupu přes boční 
stranu systému během provozu.

LEPŠÍ KOLEČKA A LOŽISKA
Inovace se zaměřují na lepší 
kapacitu a výdrž baterie či kvality 
a trvanlivosti koleček a ložisek. 
Výrobci také usiluji o zvyšování 
kvality zařízení tak, aby se 
snižovaly nároky na servis.

FOTO: Still

VHODNÉ 
PRO VYSOKOHUSTOTNÍ 
SKLADOVÁNÍ
Shuttle systémy se nehodí do 
úplně každého skladu. Často se 
používají v potravinářském nebo 
spotřebním průmyslu, kde se 
při skladování velkého množství 
homogenních palet uplatňuje 
vysokohustotní skladování.
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SHUTTLE SYSTÉMY JSOU NEJEN RYCHLÉ, 
ALE I EXTRÉMNĚ VÝKONNÉ

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých výrobci/dodavateli.

SPECIFIKACE:
Shuttle systém 
pro paletové zboží

VÝROBCE: Jungheinrich AG Dexion Still SSI Schäfer

DODAVATEL V ČR: Jungheinrich (ČR) Dexion Still ČR SSI Schäfer Systems 
International

WEB DODAVATELE: www.jungheinrich.cz www.dexion.cz www.still.cz www.ssi-schaefer.com

NÁZEV 
SHUTTLE SYSTÉMU:

UPC SAT.0812 Paletový regál typu shuttle SSI Orbiter

POHON: elektrický – lithium-iontová 
baterie

elektrický motor 600 W servomotor 0,5 kW / pohon 
všech kol

2 DC servomotory

NOSNOST (kg) 1500 1500 1500 1500

VÝŠKA ZDVIHU (mm): 27 30 55 30

DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY 
(mm):

800–1200 (podle potřeby) 800 870 / 1035 / 1175 / 1235 1163 / 1363

ŠÍŘKA LOŽNÉ PLOCHY 
(mm):

840–1010 (podle potřeby) 1200 963 / 1023 886 / 986

ROZVOR KOL (mm): 782–952 600 v závislosti na rozměru 
břemen

1000 / 1200
v závislosti na délce stroje

RYCHLOST POJEZDU 
S NÁKLADEM / 
BEZ NÁKLADU (m/s)

0,81 / 1,0 - 0,96 / 1,1 1 / 1,4 

RYCHLOST ZDVIHU 
S NÁKLADEM / 
BEZ NÁKLADU (m/s)

0,01 / 0,01 0,58 / 1,16 0,72 / 1,0 větší než 0,01

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (TÝDNY):

13 8 6–9 24
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SPONZOROVANÁ SEKCE

JAK NA BEZPEČNOSTNÍ 
ZNAČENÍ VE SKLADECH?

〉 ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNÉ ZNAČENÍ
Při výběru dodavatele značení je rozhodně 
namístě vsadit na odborníky, kteří se tomuto 
tématu věnují profesionálně. Stále se najdou 
provozy, kde se ve značení spoléhá na místní 
údržbáře, ale v čím dál větším množství pro-
vozů zajišťují značení odborné fi rmy. Ty mají 
příslušné kompetence i reference, dokážou 
zákazníkovi poradit a sdílet s ním zkušenosti. 
Stejně tak dokážou nést odpovědnost za 
správnost značení a například jej zakreslit 
jako layout v elektronické podobě do daného 
projektu ve formátu DWG. Často je pro klienta 
naprosto zásadní rychlost provedení a je nutné 
neomezit provoz. To také hraje při výběru doda-
vatele značení důležitou roli.

Tento článek byl zpracován ve spolupráci 
s Jiřím Janoušem, jednatelem společnosti 
J.A.Clean.

Hlavní zásady a pravidla pro podlahové zna-
čení ve skladech můžeme rozdělit do několika 
oblastí. Jde zaprvé o splnění legislativy, kdy 
fi rma s logistickým provozem musí respekto-
vat příslušné vyhlášky, normy a zákony. Dru-
hou oblastí je kvalita nátěrů, tj. fi rmy potřebují 
takové značení, které odolá zátěži způso-
bené manipulační technikou a bude dlouhou 
dobu plnit svou funkci. Zároveň bude možné 
jej někdy v budoucnu odstranit, na což se 
nezřídka zapomíná. Třetí oblast představuje 
funkčnost značení, které má kromě zajištění 
bezpečnosti zajistit i přehlednost provozu 
a jasné uspořádání, a přispívá tak k celkové 
efektivitě výrobních či logistických provozů.

〉 TECHNIKA VERSUS LIDÉ
V každém provozu s pohybem osob je zásadní 
vymezit manipulační prostor pro techniku 
a osoby. Ideálně tyto prostory oddělit, pokud 
to provoz umožňuje. Cílem značení je i jasné 
vyřešení předností, tedy kde má přednost cho-
dec a kde naopak manipulační technika. Nej-
větší chyby mohou případně vzniknout hned na 
začátku, kdy se provede značení tzv. na první 
dobrou a nebere se ohled na konkrétní provoz. 
Každý je totiž unikátní a značení by se mělo 
přizpůsobit místním podmínkám.

Nezbytné je označit pevné překážky, jako napří-
klad volné sloupy, nakládací rampy, nabíjecí 
místa pro manipulační techniku, dále únikové 
východy a místa, kde je zakázáno stohovat 
například palety. Tam, kde hrozí potenciálně 
největší nebezpečí střetu vozíku s osobami, se 
používá kombinace přechodů a podlahových 
značek.

〉 NEKOMPLIKOVANÉ A INTUITIVNÍ
Poměrně často se stává, že fi rmy řeší obnovu 
značení před důležitou návštěvou nebo audi-
tem. I z toho je vidět, že značení má vliv na 
celkové vnímání provozu jako takového, jeho 
pořádku a přehlednosti. Některé požadavky 
mohou být v tomto ohledu až předimenzované. 
Vyplatí se používat selský rozum a uvědomit 
si, podle jakého jednoduchého klíče se pozná 
vhodně zvolené značení. Tím je systém, který 
intuitivně chápe příchozí generální ředitel, ale 
například i zahraniční pracovník. Všem musí 
být okamžitě jasné, kde a jakým způsobem se 
v provozu mohou pohybovat.

?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání:
JAK HLEDAT PRACOVNÍKY 

DO LOGISTIKY?

Navrhněte téma 
pro tuto rubriku.

Podlahové značení v logistických provozech musí splňovat legislativní normy 
i požadavky na bezpečnost, kvalitu a funkčnost. Podstatným aspektem je také 
intuitivnost systému značení, tedy aby zejména pracovníci skladu okamžitě věděli, 
jak se v provozu mají pohybovat.

Článek připravila redakce SL

Co se vám 
osvědčilo při 

značení podlah 
ve skladu?
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Benchmarking č. 189

SHUTTLE SYSTÉMY JSOU NEJEN RYCHLÉ, 
ALE I EXTRÉMNĚ VÝKONNÉ

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých výrobci/dodavateli.

SPECIFIKACE:
Shuttle systém 
pro paletové zboží

VÝROBCE: Jungheinrich AG Dexion Still SSI Schäfer

DODAVATEL V ČR: Jungheinrich (ČR) Dexion Still ČR SSI Schäfer Systems 
International

WEB DODAVATELE: www.jungheinrich.cz www.dexion.cz www.still.cz www.ssi-schaefer.com

NÁZEV 
SHUTTLE SYSTÉMU:

UPC SAT.0812 Paletový regál typu shuttle SSI Orbiter

POHON: elektrický – lithium-iontová 
baterie

elektrický motor 600 W servomotor 0,5 kW / pohon 
všech kol

2 DC servomotory

NOSNOST (kg) 1500 1500 1500 1500

VÝŠKA ZDVIHU (mm): 27 30 55 30

DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY 
(mm):

800–1200 (podle potřeby) 800 870 / 1035 / 1175 / 1235 1163 / 1363

ŠÍŘKA LOŽNÉ PLOCHY 
(mm):

840–1010 (podle potřeby) 1200 963 / 1023 886 / 986

ROZVOR KOL (mm): 782–952 600 v závislosti na rozměru 
břemen

1000 / 1200
v závislosti na délce stroje

RYCHLOST POJEZDU 
S NÁKLADEM / 
BEZ NÁKLADU (m/s)

0,81 / 1,0 - 0,96 / 1,1 1 / 1,4 

RYCHLOST ZDVIHU 
S NÁKLADEM / 
BEZ NÁKLADU (m/s)

0,01 / 0,01 0,58 / 1,16 0,72 / 1,0 větší než 0,01

DOBA DODÁNÍ OD 
OBJEDNÁNÍ (TÝDNY):

13 8 6–9 24
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OBJEVTE TO, CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU. PONOŘTE SE 
DO DIGITÁLNÍHO SVĚTA ČASOPISU SYSTÉMY LOGISTIKY!

SYSTEMYLOGISTIKY.CZ/JAK-SE-SPOJIT

TIŠTĚNÝ ČASOPIS 
SYSTÉMY LOGISTIKY:
•  Podrobnější analýzy
•  Obsáhlé rozhovory
•  60–70 stran každé dva měsíce

E-MAILOVÝ  
ZPRAVODAJ 
SL NEWS:
•  jednou za týden
•  zaslán přímo do vašeho e-mailu
•  aktuality ze světa logistiky

PROFILY ČASOPISU 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
•  všechny aktuality a zprávy 

přímo na vaši timeline
•  možnost sdílení, lajkování 

a komentářů
•  aktivní komunity profesionálů 

z vašeho oboru

WEB SYSTEMYLOGISTIKY.CZ:
•  aktualizován 

několikrát denně
•  exkluzivní 

online rubriky
•  čerstvé zprávy
•  rozšířené články 

z časopisu
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Toyota Autopilot 
Leader v automatizaci

Zkušenosti, 
financování, 
lokální servis 
i IT podpora
Automatické vozíky pracují bez obsluhy a ukazují, jak může být 
manipulace nákladově výhodná, a přitom absolutně bezpečná 
a ohleduplná k lidem, k prostředí skladu i k vlastnímu vozíku. 

Bezobslužné stroje zajistí přesný horizontální transport, 
zakládání nebo vychystávání v aplikacích, kde dochází k čas-
tému opakování běžných manipulačních operací, obvykle tému opakování běžných manipulačních operací, obvykle tému opakování běžných manipulačních operací
ve vícesměnných provozech.

Co je vhodné automatizovat?
Automatizace se může na první pohled zdát složitá, ale:

• Materiálové toky jsou vždy logické, bez ohledu na to, jestli se 
jedná o výrobní proces nebo sklad.

• Díky systematickému přístupu můžeme v každém procesu 
najít základní opakující se funkce a oddělit je od unikátních 
toků.

• Ty dokážeme zautomatizovat. To je způsob práce Toyoty.

Efektivní snížení provozních nákladů
Aktuální boom automatizace má několik důvodů:

• Nedostatek levné pracovní síly ve všech oblastech.
• Náročnost provozů se zhoršenými pracovními podmínkami 

(prach, vlhko, mráz) nebo zvýšená fyzická náročnost 
potenciální pracovníky nepřitahuje.

• Z pohledu uživatele se jedná o zvýšené provozní a mzdové 
náklady.

• Nezvyšujte je a zvolte efektivní řešení - automatizaci procesů.
• Toyota zajistí:  manipulaci s materiálem, propojení 

s robotickými manipulátory nebo automatickou paletizaci 
a balení.

Dlouhodobý pronájem až 7 let - klient nenese žádné riziko

• Minimalizace rizika nesprávného rozhodnutí nebo změny 
podmínek.

• Realizace na náklady Toyoty.
• Splácení až po uvedení do provozu podle domluveného 

scénáře.

Aleš Hušek
Manažer Automatizace 

& Regálové systémy
Toyota Material Handling CZ

ales.husek@cz.toyota-industries.eu

toyota-forklifts.cz


