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Představujeme Jungheinrich AMR
(Autonomous Mobile Robot).
Další úroveň automatizace od Jungheinrich.
Vysoká míra flexibility · Snadné propojení 
s dalšími systémy AGV.

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

Přidání arculee AMR (Autonomního Mobilního Robota) Jungheinrich rozšiřuje portfolio automatizačních řešení a umožňuje jejich 
využití v oblastech, jako je přeprava pod nákladem a vychystávání zboží na objednávku na bázi autonomních robotů. Jde zejména 
o využití ve spodních úrovních skladu. Nyní Vám můžeme nabídnout mobilní roboty, které splní všechny Vaše požadavky.
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nosti. Tuto pravdu si musíme v rychlém sledu – po 
covidu – připomínat už podruhé. Před dvěma lety 
začal celý svět bojovat s neviditelným nepřítelem, 
nyní značná část světa tak či onak bojuje s dosta-

tečně velkým a viditelným agresorem, 
který dostal chuť na svého menšího 
 souseda.

Vždy u toho sehrávala svou nezpochyb-
nitelnou roli právě logistika, kterou 
může běžný člověk vnímat jen skrze 
negativní projevy, jakými jsou kolony 
kamionů na dálnici nebo zastavování 

půdy skladovými halami. Poslední dva roky zcela 
jasně nasvítily, že logistika je naprosto nezastupitelná 
disciplína nejen v době války, ale i míru.

Při sledování války na Ukrajině si musí člověk opět 
připomenout, že logistika se jako obor rodila z vojen-
ského prostředí. Přesuny obrovského množství lidí 
a techniky na dlouhé vzdálenosti nebo na velmi 
dlouhou dobu vedly k problémům, 
které dokázala uspokojivě řešit 
teprve moderní logistika.

Přísun vojenského materiálu pro 
napadenou Ukrajinu by nebyl 
možný, pokud by dobře nefungo-
val systém skladů, prověřených 
dopravních módů, spolehlivé 
dopravní techniky, překladišť, dočasných úložišť, 
manipulační techniky a kvalitních a standardizova-
ných obalů. Bez logistiky se neobejde ani dobře orga-
nizovaná humanitární pomoc. A nakonec i přijímání 
uprchlíků, rozdělování pomoci a hledání nových kapa-
cit jsou úkoly pro navýsost zkušené logistiky.

Když jsem pozoroval, jak české i evropské logistické 
fi rmy nabízejí různé formy pomoci, měl jsem rozpol-
cené pocity. Na jednu stranu by se války v tom sou-
časném putinovském rozsahu nedaly bez logistiky 
vůbec realizovat. Na druhou stranu pomoc ze strany 
dopravců, speditérů, majitelů skladů či různých logi-
stických a přepravních platforem vyvolávala pocit 
hrdosti na obor, který tvoří páteř současné společ-
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Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

… a logistika je
zase u toho

Systémy Logis-
tiky jsme 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.

„Nezastupitelná 
logistika v době 
války i míru.“

Jak vnímáte roli 
logistiky v moderní 

společnosti?
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Covid střídá válka…
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JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK KONGRESU EASTLOG PŘEDSTAVUJE...

Jedním z nejsilnějších „průmyslů“ ve střední Evropě je logistika. Neobejde se bez ní 
skoro nic, kde je nutný pohyb „hmoty“. A logistika se pořád neobejde bez člověka. 

Řidiči, skladníci, plánovači, dispečeři, kurýři nebo pickeři tvoří páteř moderní společnosti. 
Logistiku a dodavatelské řetězce těžce zasáhla pandemie, a na kongresu EASTLOG 2022 
si proto položíme otázku, jak předefinovala roli člověka. Změnila pandemie trvale způsob, 

jak člověk vykonává práci v logistice? Urychlila se automatizace, digitalizace a robotizace? 
Na jaké pozice směřují lidé, kterým vzal práci stroj nebo software? Co jsou nové potřebné 

kompetence v logistice? Jak přilákat nové řidiče a kurýry? Kterou práci v logistice lze a bude 
možné vykonávat trvale na dálku? Jak dlouho ještě potrvá majestát člověka v logistice? 

A skončí vůbec někdy?

HOMO  LOGISTICUS
HLAVNÍ TÉMA:

12–13/05/2022, O2 UNIVERSUM, PRAHA

www.eastlog.cz UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY
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12–13/05/2022 
O2 UNIVERSUM, PRAHA

DALŠÍ PREZENTACE PŘIBUDOU. SLEDUJTE WWW.EASTLOG.CZ/PROGRAM!

12. 5. 2022 CELODENNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM
SPOLEČNÝ DOPOLEDNÍ BLOK: HOMO LOGISTICUS  

DVA POHLEDY NA AUTOMATIZACI 
A LIDSKÉ ZDROJE

V úvodní části programu vystoupí předseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů Josef Středula a vice-
prezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. V sou-
ladu s hlavním tématem letošního ročníku – Homo logisticus 
– se blíže seznámíme s názory obou řečníků na současnou 
i budoucí pozici člověka v logistice a průmyslu.

•  Proč potřebují průmysl a logistika automatizovat a co to 
přinese z pohledu zaměstnanosti a produktivity práce?

•  Jak připravit sociální a důchodové systémy na to, aby 
se společnost v budoucnu vyhnula šokům z nedostatku 
placené práce?

•  Jak automatizace, digitalizace a robotizace ovlivní budoucí 
koupěschopnost obyvatelstva a sociální status modrých 
i bílých límečků?

•  Budou za patnáct let některé obory (např. skladování) ještě 
potřebovat lidské pracovníky?

•  Co se musí dnes učit děti ve školách, aby byly zítra úspěšné 
na trhu práce i v životě?

Na odpovědi na tyto a další otázky se můžete těšit během 
unikátního zahajovacího bloku 25. ročníku kongresu EASTLOG.

Moderátor: Stanislav Břeň, 
šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Proč je v logistice stále nutný tak velký podíl lidské práce? Jaké typy logistických provozů lze plně automatizovat nebo 
robotizovat? Má smysl jít při robotizaci a digitalizaci cestou postupných kroků, nebo spíše sázet na komplexní řešení? 
Změnila pandemie způsob, jak člověk vykonává práci v logistice? Na jaké pozice směřují lidé, kterým vzal práci stroj 
nebo software? Jaké nové lidské kompetence je třeba rozvíjet pro budoucnost logistiky? Kde hledat nové řidiče a kurýry? 
Které logistické profese mohou pracovat trvale na dálku? Potrvá ještě dlouho majestát člověka v logistice a skončí vůbec 
někdy? Názory nejen na tyto otázky zazní exkluzivně ve velké dopolední panelové diskuzi, které se zúčastní přední zástupci 
poskytovatelů i uživatelů logistických služeb a produktů.

MICHAL 
HARÁSEK, 
TYMBE

JAN POLTER, 
DACHSER 
CZECH 
REPUBLIC

ROMAN KMEC, 
LIDL ČESKÁ 
REPUBLIKA

ŘEČNÍK BUDE 
UPŘESNĚN

JIŘÍ KRISTEK,
CUSHMAN&
WAKEFIELD

ŘEČNÍK BUDE 
UPŘESNĚN

PANELOVÁ DISKUZE: HOMO LOGISTICUS – ČLOVĚK LOGISTICKÝ

JOSEF STŘEDULA,
ČESKOMORAVSKÁ 
KONFEDERACE 
ODBOROVÝCH SVAZŮ

RADEK ŠPICAR, 
SVAZ PRŮMYSLU 
A DOPRAVY ČR

ROBOTIZACE LOGISTICKÝCH NEMOVITOSTÍ 
A JEJÍ VLIV NA ZAMĚSTNANCE

Společnost Amazon, pro kterou Panattoni v Kojetíně buduje moderní robotické centrum ve své první vícepodlažní bu-
dově v ČR, má se spoluprací lidí a techniky v logistickém provozu bohaté zkušenosti. Pracoviště zaměstnanců v logistice 
se za poslední dekádu změnilo k nepoznání. Nejen samotné skladové haly, ale i automatizované technologie uvnitř 
zásadním způsobem mění způsob práce a požadavky na zaměstnance. V čem se liší logistika a práce logistických 
pracovníků v tradičním distribučním centru, které má Amazon v Dobrovízi, od toho právě budovaného v Kojetíně? Změní 
robotizace a automatizace provozů rostoucí nároky na počty zaměstnanců v logistice či na jejich dovednosti?

MICHAL ŠMÍD,
AMAZON

PAVEL SOVIČKA,
PANATTONI

ODPOLEDNÍ WORKSHOP HRLOG

Situace v oblasti lidských zdrojů je přinejmenším turbulentní. Logistický 
trh trpěl nedostatkem pracovníků na mnoha úrovních, a nyní vše dále 
komplikuje válka na Ukrajině. Mnoho práceschopných mužů je povoláno 
bránit svou zemi a do Česka přicházejí převážně matky s dětmi, jejichž 
pracovní začlenění je pochopitelně limitováno nutností plnit i roli rodiče. 
Zdá se, že jediné, co brzdí silnému rozvoji logistického trhu, je právě 
nedostatek pracovních sil. 

Společnosti, které přikročí k automatizaci a robotizaci, zároveň čelí něko-
lika výzvám: Zmiňme aspekty jako finance, návratnost, nižší flexibilita, 
aktuální možnosti dodavatelů technologií či nutnost najít rovnováhu mezi 
stroji a lidskými pracovníky. Protože situace je takto složitá, rozhodli 
jsme se do programu vrátit jeden z dlouhodobě oblíbených workshopů – 
HRLOG. Nikoliv ale jako workshop prezentujících a posluchačů, ale jako 
kulatý stůl, ke kterému jsou přizváni všichni zájemci. Počítá se každý 
názor, inspirativní je každá případová studie.

KULATÝ STŮL PRO HR MANAŽERY A HR MANAŽERKY V LOGISTICE A DOPRAVĚ
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HOMO  LOGISTICUS
HLAVNÍ TÉMA:

SPOLEČNÝ ODPOLEDNÍ BLOK: GREENLOG

Jsou nově stavěné sklady opravdu „zelené“? Jak se 
firmy vypořádávají s požadavky na dopravu ohledu-
plnější k životnímu prostředí? Kde jsou největší 
rezervy při hledání úspor energií? Prospěje českému 
průmysl zelená tranzice, nebo jí bude spíše trpět? 
Jaké rychlé, efektivní a ekonomicky nenáročné 
kroky lze udělat pro „zelenější“ firmu? Kdy získají ob-
novitelné zdroje energií větší podíl v logistice nebo 
průmyslu? Jakou roli hrají přepravní obaly v zeleném 
logistickém mixu pro firmy? V hlavní panelové disku-
zi odpoledního programu zodpoví tyto a další otázky 
odborníci, kteří se zaměřují na udržitelnou logistiku.

MARTIN BALÁŽ, 
PROLOGIS

PETRA 
LIPPERTOVÁ, 
DS SMITH 
PACKAGING

GAËL GONZALEZ, 
LPR – LA PA-
LETTE ROUGE

PAVEL PÁNEK, 
BUDĚJOVICKÝ 
BUDVAR

JAN HYŤHA,
HOPI HOLDING

ŘEČNÍK BUDE 
UPŘESNĚN

PANELOVÁ DISKUZE: JDEME PO ZELENÉ

NET-ZERO LOGISTICS: CO TO ZNAMENÁ 
A JAK TOHOTO STAVU DOCÍLIT?

ALAN MCKINNON, 
KÜHNE LOGISTICS UNIVERSITY
Mnoho společností se snaží, aby z hlediska klimatu dosáhl jejich 
logistický provoz „čisté nuly“, a to do roku 2050 nebo ještě dříve. 
Co však přesně znamená „čistá nula“ v kontextu logistiky? O kolik 
můžeme – realisticky viděno – snížit emise do roku 2050? A (jak) 

může logistický sektor přispět k „negativním emisím“, tedy k odstranění skleníkových 
plynů, které se již v atmosféře nacházejí? Prezentace se pokusí zodpovědět vznesené 
otázky z evropského hlediska. 

UDRŽITELNÁ LOGISTIKA: TŘI PŘÍKLADY Z PRAXE
PROF. VLADIMÍR KOČÍ, VŠCHT PRAHA
Takzvaná ekologická řešení by měla být opravdu udržitelná, nikoliv 
pouze „zelená“, líbivá či marketingově zajímavá. Do této části 
kongresu proto zveme profesora Vladimíra Kočího, který je vedoucím 
Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha a mimo 
jiné se zabývá LCA, tedy analýzami, jež se snaží odhalit/spočítat 

skutečné dopady daného řešení na životní prostředí. Nejprve se podíváme na celkový 
význam logistiky a dopravy ve strategiích udržitelnosti ve společnostech a na to, jak 
mohou studie LCA pomoci společnostem dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnost. 
Následně se zaměříme na několik konkrétních logistických či obalových projektů 
a zhodnotíme, do jaké míry je lze považovat za udržitelné. Na praktické úrovni se tedy 
pokusíme odhalit, kde leží hranice mezi ekologicky i ekonomicky přínosným projektem 
a greenwashingem.

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY RETAILOG A DIGILOG

AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE 
LOGISTICKÝCH PROCESŮ
TOMÁŠ KUBICA, ŠKODA AUTO

MAXIMALIZACE EFEKTIVITY A VÝRAZNÉ ÚSPORY 
DÍKY AUTONOMNÍM VOZÍKŮM

PROPOJENÍ SYSTÉMU RADIOSHUTTLE A AUTOMATICKÝCH 
RETRAKŮ VE SPOLEČNOSTI LINEA NIVNICE

DIGITALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI DEXIS 
SLOVAKIA

STANISLAV 
ČAKOVSKÝ, 
GREINER 
PACKAGING

DUŠAN 
ŠUTKA, 
4IGV

JAROMÍR 
OLIVA, 
LINEA 
NIVNICE

ALEŠ HUŠEK, 
TOYOTA 
MATERIAL 
HANDLING CZ

MARCEL 
MITOŠINKA, 
DEXIS 
SLOVAKIA

PAVEL 
MOTAN, 
K2 ATMITEC

DAVID UDAL, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

CESTA PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE 
K AUTOMATIZACI V LOGISTICE

AUTOMATIZOVANÉ ŘEŠENÍ V KOMPLIKOVANÉM PROVOZU
PETR 
KUCHYŇA, 
KIEKERT-CS

FILIP ŠUSTEK, 
STILL ČR

DIGITALIZACE: VÝHRA V ODBĚRATELSKO-
-DODAVATELSKÝCH VZTAZÍCH

MICHAL 
PAVLOREK, 
ED’ SYSTEM

LUBOMÍR 
VESELÝ, GRIT

TOMÁŠ 
ANDĚL, 
ALZA.CZ

BARBORA 
HABĚTÍNKOVÁ, 
SHIPMONK

ALEŠ 
MALUCHA, 
ROHLIK.CZ

DANIEL 
MAREŠ, 
WE|DO

JAN PALEK, 
GLP

PAVEL 
VČELA,
GLS CZ

Kde získat nové kurýry a „nekrást“? Pomáhají výdejní boxy zásadně řešit výzvy 
spojené s logistikou poslední míle? Jaké jsou udržitelnější dopravní formy pro 
B2C doručování? Jaké výzvy vyvolávají fenomény jako same-hour delivery? 
Nakolik do logistiky e-shopů vstoupil strojový fullfilment? Jaké jsou překážky pro 
větší automatizaci a robotizaci logistických procesů v e-commerce? Jak může 
automatizace pomoci s logistikou zboží citlivého na čerstvost nebo zbytkovou 
exspiraci? Nejen tyto dotazy zodpovíme s odborníky na e-commerce v panelové 
diskuzi workshopu RETAILOG.

PANELOVÁ DISKUZE: PROKLATĚ DYNAMICKÁ E-COMMERCE
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12–13/05/2022 
O2 UNIVERSUM, PRAHA

DALŠÍ PREZENTACE PŘIBUDOU. SLEDUJTE WWW.EASTLOG.CZ/PROGRAM!

12. 5. 2022 CELODENNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM
SPOLEČNÝ DOPOLEDNÍ BLOK: HOMO LOGISTICUS  

DVA POHLEDY NA AUTOMATIZACI 
A LIDSKÉ ZDROJE

V úvodní části programu vystoupí předseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů Josef Středula a vice-
prezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. V sou-
ladu s hlavním tématem letošního ročníku – Homo logisticus 
– se blíže seznámíme s názory obou řečníků na současnou 
i budoucí pozici člověka v logistice a průmyslu.

•  Proč potřebují průmysl a logistika automatizovat a co to 
přinese z pohledu zaměstnanosti a produktivity práce?

•  Jak připravit sociální a důchodové systémy na to, aby 
se společnost v budoucnu vyhnula šokům z nedostatku 
placené práce?

•  Jak automatizace, digitalizace a robotizace ovlivní budoucí 
koupěschopnost obyvatelstva a sociální status modrých 
i bílých límečků?

•  Budou za patnáct let některé obory (např. skladování) ještě 
potřebovat lidské pracovníky?

•  Co se musí dnes učit děti ve školách, aby byly zítra úspěšné 
na trhu práce i v životě?

Na odpovědi na tyto a další otázky se můžete těšit během 
unikátního zahajovacího bloku 25. ročníku kongresu EASTLOG.

Moderátor: Stanislav Břeň, 
šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Proč je v logistice stále nutný tak velký podíl lidské práce? Jaké typy logistických provozů lze plně automatizovat nebo 
robotizovat? Má smysl jít při robotizaci a digitalizaci cestou postupných kroků, nebo spíše sázet na komplexní řešení? 
Změnila pandemie způsob, jak člověk vykonává práci v logistice? Na jaké pozice směřují lidé, kterým vzal práci stroj 
nebo software? Jaké nové lidské kompetence je třeba rozvíjet pro budoucnost logistiky? Kde hledat nové řidiče a kurýry? 
Které logistické profese mohou pracovat trvale na dálku? Potrvá ještě dlouho majestát člověka v logistice a skončí vůbec 
někdy? Názory nejen na tyto otázky zazní exkluzivně ve velké dopolední panelové diskuzi, které se zúčastní přední zástupci 
poskytovatelů i uživatelů logistických služeb a produktů.

MICHAL 
HARÁSEK, 
TYMBE

JAN POLTER, 
DACHSER 
CZECH 
REPUBLIC

ROMAN KMEC, 
LIDL ČESKÁ 
REPUBLIKA

ŘEČNÍK BUDE 
UPŘESNĚN

JIŘÍ KRISTEK,
CUSHMAN&
WAKEFIELD

ŘEČNÍK BUDE 
UPŘESNĚN

PANELOVÁ DISKUZE: HOMO LOGISTICUS – ČLOVĚK LOGISTICKÝ

JOSEF STŘEDULA,
ČESKOMORAVSKÁ 
KONFEDERACE 
ODBOROVÝCH SVAZŮ

RADEK ŠPICAR, 
SVAZ PRŮMYSLU 
A DOPRAVY ČR

ROBOTIZACE LOGISTICKÝCH NEMOVITOSTÍ 
A JEJÍ VLIV NA ZAMĚSTNANCE

Společnost Amazon, pro kterou Panattoni v Kojetíně buduje moderní robotické centrum ve své první vícepodlažní bu-
dově v ČR, má se spoluprací lidí a techniky v logistickém provozu bohaté zkušenosti. Pracoviště zaměstnanců v logistice 
se za poslední dekádu změnilo k nepoznání. Nejen samotné skladové haly, ale i automatizované technologie uvnitř 
zásadním způsobem mění způsob práce a požadavky na zaměstnance. V čem se liší logistika a práce logistických 
pracovníků v tradičním distribučním centru, které má Amazon v Dobrovízi, od toho právě budovaného v Kojetíně? Změní 
robotizace a automatizace provozů rostoucí nároky na počty zaměstnanců v logistice či na jejich dovednosti?

MICHAL ŠMÍD,
AMAZON

PAVEL SOVIČKA,
PANATTONI

ODPOLEDNÍ WORKSHOP HRLOG

Situace v oblasti lidských zdrojů je přinejmenším turbulentní. Logistický 
trh trpěl nedostatkem pracovníků na mnoha úrovních, a nyní vše dále 
komplikuje válka na Ukrajině. Mnoho práceschopných mužů je povoláno 
bránit svou zemi a do Česka přicházejí převážně matky s dětmi, jejichž 
pracovní začlenění je pochopitelně limitováno nutností plnit i roli rodiče. 
Zdá se, že jediné, co brzdí silnému rozvoji logistického trhu, je právě 
nedostatek pracovních sil. 

Společnosti, které přikročí k automatizaci a robotizaci, zároveň čelí něko-
lika výzvám: Zmiňme aspekty jako finance, návratnost, nižší flexibilita, 
aktuální možnosti dodavatelů technologií či nutnost najít rovnováhu mezi 
stroji a lidskými pracovníky. Protože situace je takto složitá, rozhodli 
jsme se do programu vrátit jeden z dlouhodobě oblíbených workshopů – 
HRLOG. Nikoliv ale jako workshop prezentujících a posluchačů, ale jako 
kulatý stůl, ke kterému jsou přizváni všichni zájemci. Počítá se každý 
názor, inspirativní je každá případová studie.

KULATÝ STŮL PRO HR MANAŽERY A HR MANAŽERKY V LOGISTICE A DOPRAVĚ
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REGISTRUJTE SE UŽ NYNÍ: WWW.EASTLOG.CZ/REGISTRACE
PRO UŽIVATELE LOGISTICKÝCH SLUŽEB VSTUP ZDARMA

DĚKUJEME PARTNERŮM ZA PODPORU 25. ROČNÍKU KONGRESU EASTLOG

12. května během obědové pauzy

BIZLOG
Nové kontakty za 10 minut

12. května večer

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER
Networking a zábava

13. května dopoledne

SEELOG
Pohled do zákulisí logistického provozu

HLAVNÍ PARTNEŘI WORKSHOPŮ:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI WORKSHOPŮ:

HR 
PARTNER:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: 

PARTNEŘI NÁPOJŮ: HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:PARTNER DESIGNU:PARTNER 
TECHNIKY:

PARTNER 
TŘÍDĚNÍ:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: PARTNER E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

ZÁŠTITA KONGRESU: ZÁŠTITA WORKSHOPŮ:

STŘÍBRNÍ 
PARTNEŘI:

ZLATÍ 
PARTNEŘI:

BRONZOVÍ 
PARTNEŘI:

12.–13. 5. 2022:  BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
HOMO  LOGISTICUS
HLAVNÍ TÉMA:
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Mezinárodní logistický kongres Eastlog se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. května 
v kongresovém centru O2 universum v pražských Vysočanech.

Připravil Stanislav D. Břeň

Z a  m ě s í c  j e  t u   E a s t l o g

Agenda

Homo logisticus nakráčí do O2 universa

12–13|05|2022

Jubilejní 25. ročník mezinárodního logistického 
kongresu Eastlog se po pandemii vrací do své ho 
obvyklého květnového termínu. Akce s letošním 
podtitulem Homo logisticus se zaměří na lidské 
zdroje v logistice, udržitelnost, automatizaci 
a robotizaci. Doprovodný program tvoří např. 
speed-datingová setkání v rámci inovované 
sekce BizLog, večírek se zábavným programem 

Logistický Business Mixer nebo návštěvy logi-
stických provozů. Jako každoročně je vstup na 
akci zdarma pro uživatele logistických služeb. 
I ti však musí provést registraci na níže uvede-
ném webu. 

Registrace na kongres: 
www.eastlog.cz

Kevin Turpin, 
Mark  Richardson
Povýšení – Colliers

Společnost Colliers povýšila 
 Kevina Turpina (na snímku  nahoře) 
na regionálního ředitele pro ka-
pitálové trhy ve střední a východ-
ní Evropě. Kevin Turpin, jenž dosud 
zastával pozici regionálního ředi-
tele pro výzkum v tomto  regionu, 
přináší odborné znalosti z oblas-

ti kapitálových trhů, které získal během své 
17leté praxe. Ve své nové funkci se zaměří na 
další rozvoj linie služeb společnosti Colliers 
v oblasti kapitálových trhů ve střední a východ-
ní Evropě.

Již v únoru byl nově jmenován Mark Richard-
son, aby vedl jak průmyslový, tak investič-
ní tým Colliers Česká republika. Kariéru zahá-
jil zhruba před dvaceti lety v pražské pobočce 
C&W jako vedoucí oddělení kapitálových trhů, 
poté přešel na pozici ředitele Pradery, kde do-
hlížel především na region střední a východ-
ní Evropy, následně se připojil k investičnímu 
týmu Colliers v Polsku a poté se vrátil zpět do 
Colliers v Praze.

Příchody/Odchody

LOGIS-
TICS

Sklady
Skladujeme vo všetkých teplotných režimoch 
od -18 do +25 stupňov Celzia

Senec – suchý a chladený sklad
Madunice – mrazený sklad
Ružomberok a Prešov – suchý, chladený 
a mrazený sklad

Doprava 
Vnútroštátna i medzinárodná FTL, LTL, Parcel
Všetky teplotné režimy (suchý, chladený, mrazený)

Michal Hajkovský
Head of Acquisition Office

+421 902 943 931
mhajkovsky@hopi.sk

Roman Bartal
Head of International Freight Forwarding dept. 

+421 903 993 967
rbartal@hopi.sk

Sklady

CEE pokrytí

Doprava

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

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

flotila

rozvoz

33 / 36 
palet

6 
palet

10 
palet

15 
palet

20 
palet

18 + 33 

TeplotníTeplotníT

Chlazen

JAN CHMELA
CEE Director of Business Analytics & Acquistion

+420 739 000 423
jchmela@hopiholding.eu

MAREK ŽEMLIČKA
Business Analytics & Acquistion Manager

+420 739 000 362
mzemlicka@hopiholding.eu
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Vidět a vědět



Vidět a vědět
tiky a 3PL logistiky. Tuto problematiku studo-
val na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity 
 Pardubice. Mezi své koníčky řadí rodinu, cesto-
vání a letectví, kterému se aktivně věnuje.

Jan Philipp Daun
Povýšení – Garbe

Jan Philipp Daun rozšířil vrcholové 
vedení společnosti Garbe Industri-
al Real Estate, a to v pozici výkon-

ný ředitel. Ve společnosti Garbe pracuje více 
než deset let, naposledy jako vedoucí investič-
ního týmu a předseda představenstva. Před ná-
stupem do Garbe šest let působil ve fi rmě EY.

Joanna Tomczyková
Příchod – GXO

Obchodní tým pro střední a vý-
chodní Evropu společnosti GXO po-
sílila Joanna Tomczyková, která je 

zodpovědná za vytváření a koordinaci nabídek 
v rámci týmu CEE Business Development pod 
vedením Arnauda Lainého. Joanna Tomczyko-
vá má mezinárodní znalosti v oblasti analytiky 
a řízení tendrů se zkušenostmi v Polsku a Velké 
Británii. Doposud působila ve společnosti Lidl 
Polska, Yusen Logistics nebo Dachser.

Kamil Holenda
Povýšení – PKP Cargo 
 International

Kamil Holenda je od března novým 
obchodním ředitelem společnosti 

PKP Cargo International. I nadále bude ve sku-
pině působit ve funkci předsedy představenstva 
dceřiné společnosti AWT Rekultivace. Na pozici 
obchodního ředitele nahradil Annu Różalskou, 
která bude ve společnosti pracovat jako vedoucí 
obchodního oddělení pro segmenty intermodal 
a automotive. Kamil Holenda v rámci své profes-
ní kariéry působil jako např. jednatel a ředitel 
fi rmy Keravit a později zastával pozici generál-
ního ředitele a předsedy představenstva společ-

Příchody/Odchody
Miroslav Köváry,
Patrik Jankovský
Povýšení – Alza.cz

Od března jsou Miroslav Köváry 
a Patrik Jankovský pověřeni říze-
ním logistiky ve společnosti Alza.
cz. Nahradili Michala Ondomiši-
ho, který byl ředitelem logistiky 
v Alze od ledna 2019 a ve funk-
ci skončil na počátku března. Mi-
roslav Köváry (na snímku naho-

ře) byl doposud provozním ředitelem logistiky 
a prodejní sítě, Patrik Jankovský vedl IT od-
dělení a byl odpovědný za projekty robotizace 
a automatizace. 

Petr Kovařík
Příchod – Trammell 
Crow Company

Společnost Trammell Crow 
 Company (TCC) jmenovala Petra 

Kovaříka do funkce vedoucího logistiky pro Čes-
kou republiku a Slovensko. Z pražské kancelá-
ře TCC bude dohlížet na obchodní a strategic-
ký rozvoj společnosti na lokálním trhu, jakož 
i na výběr, akvizice a fi nancování logistických 
projektů v regionu. Do fi rmy přichází s více než 
15letou zkušeností z českého trhu průmyslo-
vých a logistických nemovitostí. Dříve působil 
ve společnosti VGP, kde na pozici commercial 
offi cer zodpovídal za několik akvizic a develo-
perských projektů. Předtím pracoval jako mak-
léř ve společnosti DTZ. 

Jakub Jonáš
Povýšení – Ferag CZ

Jakub Jonáš se stal jednatelem 
společnosti Ferag CZ. Jeho úkolem 
je zvýšit podíl fi rmy v oblasti intra-

logistiky na českém a slovenském trhu. Logistice 
se věnuje přes 10 let, zkušenosti má z intralogis-

nosti Seeif Ceramic. Od dubna 2017 je členem 
představenstva AWT Rekultivace a od srpna 
2018 předsedou představenstva této společnos-
ti. Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Daniel Kubizňák
Příchod – Segro

Do čela společnosti Segro nastou-
pil Daniel Kubizňák, který je nově 
zodpovědný za další rozvoj portfolia 

společnosti Segro v zemi a vedení zdejšího týmu. 
Jeho hlavním cílem bude rozvoj Segro Logistics 
Park Prague a hledání nových developerských 
a investičních příležitostí v tuzemsku. Daniel 
 Kubizňák v minulosti působil ve společnostech 
P3 Logistic Parks nebo Cushman & Wakefi eld. 
Vystudoval České vysoké učení technické.

Martin Kubín
Příchod – VGP

Do funkce ředitele akvizic pozemků 
pro český trh společnosti VGP nově 
nastoupil Martin Kubín. Zodpoví-

dá za vyhledávání a nákup pozemků vhodných 
k budoucí výstavbě či redevelopmentu. Martin 
Kubín studoval ekonomii na Západočeské uni-
verzitě v Plzni a také na České zemědělské uni-
verzitě v Praze, kde získal titul inženýra. Od roku 
2010 působil ve společnosti Cushman & Wake-
fi eld jako člen industriálního týmu se zaměřením 
na nákupní parky a pozemkovou agendu v regio-
nu střední a východní Evropy, z toho poslední dva 
roky toto oddělení vedl na pozici head of retail 
warehousing and land transactions.

Máte nového 
kolegu či kolegyni? 

Informujte nás. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

INZERCE



11

Krátce:
Podpora překladišť
V září 2021 zahájila Česká republika noti-
fi kační proces s Evropskou komisí k pro-
dloužení veřejné podpory pro výstavbu 
a modernizaci překladišť kombinované do-
pravy v ČR. Dne 3. března 2022 schválila 
Evropská komise rozhodnutí „Státní podpora 
SA.100031 (2021/N) – Česká republika – 
„Znovuzavedení režimu podpory moderni-
zace a výstavby překladišť kombinované 
dopravy“. Komise shledala, že tato veřejná 
podpora je slučitelná s vnitřním trhem po-
dle článku 93 Smlouvy o fungování Evrop-
ské unie. V závislosti na stavu projednání 
Operačního programu Doprava 2021–2027 
(OPD3) s Evropskou komisí předpokládá 
Ministerstvo dopravy vypsat první výzvu 
v OPD3 ve druhé polovině letošního roku. 
Podmínky plánovaných výzev v OPD3 bu-
dou obdobné jako podmínky u výzev reali-
zovaných v Operačním programu Doprava 
2014–2020. Aktuálně se v rámci OPD3 pro 
oblast podpory multimodální dopravy před-
pokládá alokace ve výši zhruba 23 mil. eur 
(asi 570 mil. korun).

Pomoc pro UNICEF

Poté, co skupina Kuehne+Nagel oznámila 
svůj závazek poskytnout Ukrajině pomoc ve 
formě logistických služeb v hodnotě 10 milio-
nů švýcarských franků, se tým Emergency & 
Relief Logistics se sídlem v dánské Kodani 
spojil s velkými humanitárními organizace-
mi a zorganizoval pomocnou misi. Z emirátu 
Šardžá ve Spojených arabských emirátech 
29. března vzlétl ukrajinský Antonov An-124, 
jedno z největších nákladních letadel na 
světě, a přepravil 111 tun pomoci ze skladu 
UNICEF v Dubaji ještě téhož dne do Polska. 
Zboží bylo poté převezeno kamiony na Ukraji-
nu. Jean-Cédric Meeùs, šéf globální dopravy 
v oddělení zásobování UNICEF, říká: „Jedná 
se o aktuálně nejrychleji eskalující huma-
nitární krizi na světě. Pohotovost, s jakou 
reagujeme, je proto rozhodující. Vzhledem 
k tomu, že vzdušný prostor nad Ukrajinou 
zůstává uzavřen pro civilní lety, umožnil nám 
tento bezplatný charterový let přepravit ob-
rovské množství životně důležitých zásob bě-
hem několika hodin do Polska, odkud dále 
putovaly na Ukrajinu.“

Podrobnosti na webu
www.kuehne-nagel.com

Potravinářská společnost DMHermes Trade začala 
vyrábět v nových prostorech. Generální dodávku 
výrobního závodu s administrativním a logistickým 
zázemím realizovala společnost HSF System. No-
vostavba za přibližně 73 milionů korun bez DPH 
vyrostla v průmyslové zóně Červený dvůr v Krno-
vě. Kompletní realizace objektu na ploše okolo 
3635 m2 trvala necelých 12 měsíců. „Výrobně-
-skladovací objekt je provozně i konstrukčně rozdě-
lený na tři části. Na jednopodlažní výrobní a skla-
dovací část navazuje dvoupodlažní administrativní 
budova, která má některé neobvyklé exteriérové 
a interiérové prvky,“ popisuje Miroslav Krop, ve-
doucí střediska společnosti HSF System, který měl 

Vitesco nasazuje 
autonomní techniku
V trutnovské fi rmě Vitesco Technologies Czech Re-
public implementují autonomní manipulační tech-
niku značky Agilox. Vozíky jsou využívány v někte-
rých zahraničních závodech Vitesco Technologies, 
v Trutnově jde však o první plnohodnotné zavedení 
této technologie. Vozík bude obsluhovat dedikova-

Zvažujete pořízení autonomní 
techniky?

Budete stavět nový sklad?

Jiří Vítů
fi nanční ředitel
DMHermes Trade

Investice do nového závodu a skladovacích prostor 
nám přinesla dostačující kapacity, které využijeme pro 
další plánovaný rozvoj naší společnosti. V nových pro-
storech chceme zaměstnat až 70 pracovníků.

Díky senzorům bude autonomní vozík v provozu společ-
nosti Vitesco Technologies naprosto bezpečný. Různé 
senzory, jako je bezpečnostní laserový skener nebo 
systém pro vyhýbání se překážkám, pomáhají vozidlu 
přesně a bezpečně se pohybovat po okolí.

Miroslav Čiernik
projektový manažer

4IGV

Podrobnosti 
na webu www.mdcr.cz

ná místa ve výrobě. „Pracovníci ve výrobě zkom-
pletují paletu a umístí ji na místo k tomu určené. 
Když vozík pojede kolem, sám pomocí skenovací 
technologie rozpozná, že má paletu vzít a převézt 
na defi nované místo ve skladě. To vše se bude ode-
hrávat bez zásahu lidské ruky,“ říká Petr Sodomka, 
vedoucí logistiky trutnovského závodu společnosti 
Vitesco Technologies. Po příjezdu vozíku paletu 
přebírá skladník, který ji uloží do hlavního skladu. 
Opačným směrem bude vozík přepravovat obaly 
pro fi nální produkci zpět do výroby.
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celý projekt na starosti. Mezi prvky administrativní 
části patří provětrávaná dřevěná fasáda a proskle-
né hliníkové konstrukce.

DMHermes má nové 
prostory pro výrobu

FOTO: HSF System

Offline/Online newsVidět a vědět
tiky a 3PL logistiky. Tuto problematiku studo-
val na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity 
 Pardubice. Mezi své koníčky řadí rodinu, cesto-
vání a letectví, kterému se aktivně věnuje.

Jan Philipp Daun
Povýšení – Garbe

Jan Philipp Daun rozšířil vrcholové 
vedení společnosti Garbe Industri-
al Real Estate, a to v pozici výkon-

ný ředitel. Ve společnosti Garbe pracuje více 
než deset let, naposledy jako vedoucí investič-
ního týmu a předseda představenstva. Před ná-
stupem do Garbe šest let působil ve fi rmě EY.

Joanna Tomczyková
Příchod – GXO

Obchodní tým pro střední a vý-
chodní Evropu společnosti GXO po-
sílila Joanna Tomczyková, která je 

zodpovědná za vytváření a koordinaci nabídek 
v rámci týmu CEE Business Development pod 
vedením Arnauda Lainého. Joanna Tomczyko-
vá má mezinárodní znalosti v oblasti analytiky 
a řízení tendrů se zkušenostmi v Polsku a Velké 
Británii. Doposud působila ve společnosti Lidl 
Polska, Yusen Logistics nebo Dachser.

Kamil Holenda
Povýšení – PKP Cargo 
 International

Kamil Holenda je od března novým 
obchodním ředitelem společnosti 

PKP Cargo International. I nadále bude ve sku-
pině působit ve funkci předsedy představenstva 
dceřiné společnosti AWT Rekultivace. Na pozici 
obchodního ředitele nahradil Annu Różalskou, 
která bude ve společnosti pracovat jako vedoucí 
obchodního oddělení pro segmenty intermodal 
a automotive. Kamil Holenda v rámci své profes-
ní kariéry působil jako např. jednatel a ředitel 
fi rmy Keravit a později zastával pozici generál-
ního ředitele a předsedy představenstva společ-

Příchody/Odchody
Miroslav Köváry,
Patrik Jankovský
Povýšení – Alza.cz

Od března jsou Miroslav Köváry 
a Patrik Jankovský pověřeni říze-
ním logistiky ve společnosti Alza.
cz. Nahradili Michala Ondomiši-
ho, který byl ředitelem logistiky 
v Alze od ledna 2019 a ve funk-
ci skončil na počátku března. Mi-
roslav Köváry (na snímku naho-

ře) byl doposud provozním ředitelem logistiky 
a prodejní sítě, Patrik Jankovský vedl IT od-
dělení a byl odpovědný za projekty robotizace 
a automatizace. 

Petr Kovařík
Příchod – Trammell 
Crow Company

Společnost Trammell Crow 
 Company (TCC) jmenovala Petra 

Kovaříka do funkce vedoucího logistiky pro Čes-
kou republiku a Slovensko. Z pražské kancelá-
ře TCC bude dohlížet na obchodní a strategic-
ký rozvoj společnosti na lokálním trhu, jakož 
i na výběr, akvizice a fi nancování logistických 
projektů v regionu. Do fi rmy přichází s více než 
15letou zkušeností z českého trhu průmyslo-
vých a logistických nemovitostí. Dříve působil 
ve společnosti VGP, kde na pozici commercial 
offi cer zodpovídal za několik akvizic a develo-
perských projektů. Předtím pracoval jako mak-
léř ve společnosti DTZ. 

Jakub Jonáš
Povýšení – Ferag CZ

Jakub Jonáš se stal jednatelem 
společnosti Ferag CZ. Jeho úkolem 
je zvýšit podíl fi rmy v oblasti intra-

logistiky na českém a slovenském trhu. Logistice 
se věnuje přes 10 let, zkušenosti má z intralogis-

nosti Seeif Ceramic. Od dubna 2017 je členem 
představenstva AWT Rekultivace a od srpna 
2018 předsedou představenstva této společnos-
ti. Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Daniel Kubizňák
Příchod – Segro

Do čela společnosti Segro nastou-
pil Daniel Kubizňák, který je nově 
zodpovědný za další rozvoj portfolia 

společnosti Segro v zemi a vedení zdejšího týmu. 
Jeho hlavním cílem bude rozvoj Segro Logistics 
Park Prague a hledání nových developerských 
a investičních příležitostí v tuzemsku. Daniel 
 Kubizňák v minulosti působil ve společnostech 
P3 Logistic Parks nebo Cushman & Wakefi eld. 
Vystudoval České vysoké učení technické.

Martin Kubín
Příchod – VGP

Do funkce ředitele akvizic pozemků 
pro český trh společnosti VGP nově 
nastoupil Martin Kubín. Zodpoví-

dá za vyhledávání a nákup pozemků vhodných 
k budoucí výstavbě či redevelopmentu. Martin 
Kubín studoval ekonomii na Západočeské uni-
verzitě v Plzni a také na České zemědělské uni-
verzitě v Praze, kde získal titul inženýra. Od roku 
2010 působil ve společnosti Cushman & Wake-
fi eld jako člen industriálního týmu se zaměřením 
na nákupní parky a pozemkovou agendu v regio-
nu střední a východní Evropy, z toho poslední dva 
roky toto oddělení vedl na pozici head of retail 
warehousing and land transactions.

Máte nového 
kolegu či kolegyni? 

Informujte nás. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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Krátce:
Arete staví 
pro DB Schenker

Třetí fond skupiny Arete zahájil výstavbu 
logistického areálu ve Valašském Meziříčí. 
Park přinese nájemcům celkem 21 000 m2

nájemních ploch a investice přesáhnou 
15 milionů eur. Dokončení prvních dvou 
fází výstavby, které jsou již připravovány 
pro logistickou společnost DB Schenker, je 
plánováno do konce roku 2022. „V rámci 
výstavby budou také zbudovány obnovitel-
né zdroje energie a samozřejmostí bude 
také certifikace BREEAM celého parku. 
Pro nájemce jsou významné také další 
komponenty ESG strategie, přičemž celý 
park bude plně v souladu s požadovanými 
standardy. Projekt bude také realizován 
již v rámci Arete-ESG politiky, která bude 
ofi ciálně představena ve druhém kvartálu 
tohoto roku,“ říká Robert Ides, jeden ze za-
kladatelů skupiny Arete.

Nové sklady 
pro Hines
Realitní společnost Hines získala prostřed-
nictvím svého fondu Hines European Core 
Fund (HECF) portfolio čtyř logistických ne-
movitostí u Prahy s celkovou pronajíma-
telnou plochou 65 960 m2. Prodejcem je 
společnost CPI Property Group. Kompletně 
pronajaté nemovitosti se nacházejí v Bran-
dýse nad Labem, Vestci (dva areály) a Ja-
žlovicích. Hlavními nájemci jsou společnosti 
Continental Automotive, Boels a Mapei. Pro 
fond HECF představuje akvizice osmý nákup 
logistických nemovitostí.

Podrobnosti 
na webu www.hines.com

Podrobnosti 
na webu www.arete.eu

Budete rozšiřovat svůj sklad?

Milan Kratina
CEO
Accolade

Stále více společností si uvědomuje, že moderní logis-
tické a průmyslové prostory jsou naprosto nezbytným 
předpokladem pro udržitelnost evropského podni-
kání. Klíčovou výrobu je totiž nutné co nejvíce přiblížit 
motoru evropské ekonomiky, tedy Německu, ale i dal-
ším zemím, mezi nimiž fi guruje také Česko.

Architekt Vaší logistiky
TIME SLOT & YARD MANAGEMENT SOLUTIONS

www.timeslotcontrol.com

INZERCE

Zhodnocení Accolade Industrial Fundu loni dosáh-
lo 20 %, portfolio se rozrostlo o další průmyslové 
parky a celková plocha pronajímaných prostor pře-
kročila milion metrů čtverečních. Své prostředky do 
fondu vložilo přes 2200 kvalifi kovaných investorů. 
Pro vývoj fondu hovoří podle Accolade několik fak-
torů: Jedním z dlouhodobějších trendů, v posled-
ních dvou letech ještě umocněných pandemií ko-
ronaviru, byla změna ve spotřebitelském chování 
evropské populace, která v daleko větší míře nyní 
nakupuje online. To zvyšuje zájem o haly ze strany 
logistických fi rem a e-commerce. V minulém roce 
fond dokončil několik akvizic. Polské portfolio se 
rozrostlo o průmyslový park Minsk Mazowiecki, na 
Slovensku fond zakoupil areál v blízkosti košického 
letiště a do jeho vlastnictví přibyl i park v němec-
ké Bochumi. Také řada stávajících klientů kvůli za-

Accolade s milionem metrů

mýšlené expanzi podepsala nové nájemní smlouvy 
na dodatečné plochy v areálech patřících fondu. 
Skupina nájemců se rozšířila i o nové společnosti. 
Mezi významné uzavřené nájemní smlouvy patřila 
např. další spolupráce se společností DHL. Firma 
expandovala o dalších více než 20 000 m2 v indu-
striálním komplexu v Zelené Hoře, který se řadí 
mezi první polské investice fondu. Nové prostory 
tam převzala také logistická společnost Raben 
a fi rma InPost. InPost si vedle Zelené Hory prona-
jímá plochy v dalších pěti polských průmyslových 
parcích patřících Fondu Accolade – Goleniów, Bě-
lostok, Bydhošť, Štětín a Čenstochová. O logistické 
prostory je mezi nájemci zájem i v Česku. Např. 
v chebském parku loni expandovala společnost 
Tchibo. Celková rozloha rozšířeného distribučního 
centra Tchiba nyní přesahuje 100 000 m2.

Logistický areál společnosti 
Accolade v Chebu. 

FOTO: Stanislav D. Břeň

 Ideální řešení pro uskladnění, manipulaci drobných dílů 

 Perfektně stohovatelné 

 Vnitřní rozdělení pomocí přepážek 

 Integrované držáky etiket 

 K dispozici v různých  
výškách a délkách

REGÁLOVÉ BOXY DLOUHÉ
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Dopravci bojují s cashfl ow Josef Melzer
prezident
Sdružení Česmad Bohemia

Silniční doprava je strategickým odvětvím státu, což 
prokázala v uplynulých dvou letech koronaviru. Kromě 
své nezastupitelnosti (realizuje až 80 procent objemu 
všech přeprav) přináší státu i nemalé fi nanční pří-
spěvky. Jeden český kamion generuje ročně asi 800 
tisíc korun na daních a odvodech, ovšem v případě 
nahrazení zahraničním dopravcem, získává stát jen 
70 tisíc korun na mýtu. Požadované snížení spotřební 
daně o 1‚60 koruny by při současné úrovni cen výrazně 
příjem státu neohrozilo, neboť nyní při vyšších cenách 
za PHM získává na DPH o 2‚50 až 3‚20 koruny z litru 
více ve srovnání s průměrem roku 2021. Nižší daň ale 
dopravcům dá šanci v soutěži se zahraniční konkurencí 
i po ukončení konfl iktu.
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Od začátku ruské agrese na Ukrajině výrazně 
stouply ceny nafty a dopravci si stěžují na vysoké 
ceny pohonných hmot. Vláda zatím pro dopravce 
připravila opatření ve formě odkladů některých pla-
teb, což může podpořit jejich cashfl ow. Sdružení 
Česmad Bohemia se na konci března obrátilo na 

stát s žádostí o přímou a rychlou fi nanční pomoc 
dopravcům k překlenutí období růstu cen a se 
žádostí o snížení spotřební daně z nafty na mini-
mum EU. „Sledujeme i osobní příběhy dopravců, 
kteří jsou ze vzniklých komplikací po zdražení znač-
ně znepokojení. Dodávkář Jaroslav Kalous, který 

dosud situaci zvládal sám se svou dodávkou, se 
například raději rozhodl přejít pod větší skupinu,“ 
říká Jaroslav Ton, CEO společnosti 4Trans. A po-
kračuje: „Plošným řešením situace na trhu práce 
autodopravců je buď výrazné zdražení, které ale 
není možné okamžitě převést do zákaznické ceny, 
nebo lepší plánování cashfl ow, které skokové zdra-
žení vstupů společně s dlouhou splatností v zása-
dě vynucuje.“

Offline/Online news

Krátce:
Arete staví 
pro DB Schenker

Třetí fond skupiny Arete zahájil výstavbu 
logistického areálu ve Valašském Meziříčí. 
Park přinese nájemcům celkem 21 000 m2

nájemních ploch a investice přesáhnou 
15 milionů eur. Dokončení prvních dvou 
fází výstavby, které jsou již připravovány 
pro logistickou společnost DB Schenker, je 
plánováno do konce roku 2022. „V rámci 
výstavby budou také zbudovány obnovitel-
né zdroje energie a samozřejmostí bude 
také certifikace BREEAM celého parku. 
Pro nájemce jsou významné také další 
komponenty ESG strategie, přičemž celý 
park bude plně v souladu s požadovanými 
standardy. Projekt bude také realizován 
již v rámci Arete-ESG politiky, která bude 
ofi ciálně představena ve druhém kvartálu 
tohoto roku,“ říká Robert Ides, jeden ze za-
kladatelů skupiny Arete.

Nové sklady 
pro Hines
Realitní společnost Hines získala prostřed-
nictvím svého fondu Hines European Core 
Fund (HECF) portfolio čtyř logistických ne-
movitostí u Prahy s celkovou pronajíma-
telnou plochou 65 960 m2. Prodejcem je 
společnost CPI Property Group. Kompletně 
pronajaté nemovitosti se nacházejí v Bran-
dýse nad Labem, Vestci (dva areály) a Ja-
žlovicích. Hlavními nájemci jsou společnosti 
Continental Automotive, Boels a Mapei. Pro 
fond HECF představuje akvizice osmý nákup 
logistických nemovitostí.

Podrobnosti 
na webu www.hines.com

Podrobnosti 
na webu www.arete.eu

Budete rozšiřovat svůj sklad?

Milan Kratina
CEO
Accolade

Stále více společností si uvědomuje, že moderní logis-
tické a průmyslové prostory jsou naprosto nezbytným 
předpokladem pro udržitelnost evropského podni-
kání. Klíčovou výrobu je totiž nutné co nejvíce přiblížit 
motoru evropské ekonomiky, tedy Německu, ale i dal-
ším zemím, mezi nimiž fi guruje také Česko.

Architekt Vaší logistiky

www.timeslotcontrol.com

INZERCE

Zhodnocení Accolade Industrial Fundu loni dosáh-
lo 20 %, portfolio se rozrostlo o další průmyslové 
parky a celková plocha pronajímaných prostor pře-
kročila milion metrů čtverečních. Své prostředky do 
fondu vložilo přes 2200 kvalifi kovaných investorů. 
Pro vývoj fondu hovoří podle Accolade několik fak-
torů: Jedním z dlouhodobějších trendů, v posled-
ních dvou letech ještě umocněných pandemií ko-
ronaviru, byla změna ve spotřebitelském chování 
evropské populace, která v daleko větší míře nyní 
nakupuje online. To zvyšuje zájem o haly ze strany 
logistických fi rem a e-commerce. V minulém roce 
fond dokončil několik akvizic. Polské portfolio se 
rozrostlo o průmyslový park Minsk Mazowiecki, na 
Slovensku fond zakoupil areál v blízkosti košického 
letiště a do jeho vlastnictví přibyl i park v němec-
ké Bochumi. Také řada stávajících klientů kvůli za-

Accolade s milionem metrů

mýšlené expanzi podepsala nové nájemní smlouvy 
na dodatečné plochy v areálech patřících fondu. 
Skupina nájemců se rozšířila i o nové společnosti. 
Mezi významné uzavřené nájemní smlouvy patřila 
např. další spolupráce se společností DHL. Firma 
expandovala o dalších více než 20 000 m2 v indu-
striálním komplexu v Zelené Hoře, který se řadí 
mezi první polské investice fondu. Nové prostory 
tam převzala také logistická společnost Raben 
a fi rma InPost. InPost si vedle Zelené Hory prona-
jímá plochy v dalších pěti polských průmyslových 
parcích patřících Fondu Accolade – Goleniów, Bě-
lostok, Bydhošť, Štětín a Čenstochová. O logistické 
prostory je mezi nájemci zájem i v Česku. Např. 
v chebském parku loni expandovala společnost 
Tchibo. Celková rozloha rozšířeného distribučního 
centra Tchiba nyní přesahuje 100 000 m2.

Logistický areál společnosti 
Accolade v Chebu. 

FOTO: Stanislav D. Břeň
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Jak ekologizujete svou dopravu?

Kam se bude dále vyvíjet segment 
e-commerce?

Stefan Hohm
CDO
Dachser

Sériově vyráběny eActros je důležitou součástí našeho 
konceptu pro zásobování měst Dachser Emission-
-Free Delivery, který v současné době rozšiřujeme do 
jedenácti evropských metropolitních regionů. eActros 
ve Stuttgartu prokázal svůj význam pro každodenní 
praxi, především v bezemisní přímé distribuci paletizo-
vaného zboží k našim zákazníkům. Kromě toho vidíme 
potenciál tohoto plně elektrického 19tunového vozu 
i v kyvadlových přepravách. Vycházíme z toho, že vozi-
dlo najde v udržitelné sběrné službě široké uplatnění.

Skladová logistika

 Strategická poloha skladů

 Predikovatelné náklady

 Konzultace a poradenství

Díky strategickému umístění našich skladů na dopravních tepnách s širokým týmem kmenových 
zaměstnanců a vlastním IT řešením jsme schopni klientovi zajistit spolehlivou a cenově efektivní službu 
v oblasti skladování a value added services. Zajistíme návrh řešení, investice a kompletní realizaci. 
Zákazníkovi účtujeme jen předem danou cenu za variabilní položky. 
 
Spolehněte se na logistického partnera s nejlepším řešením.

E-commerce pohání 
aktivitu developerů

FOTO: Dachser

eActros pro Dachser i DB Schenker

Dachser a DB Schenker v uplynulých týdnech pře-
vzaly do svých fl otil první elektrické bateriové vozidlo 
ze sériové výroby Mercedes-Benz eActros. Dachser 
testoval tento vůz od roku 2019 v městské logistice 
ve Stuttgartu (více v SL 184). V centru Stuttgartu 
přepravuje fi rma s eActrosem kusové a paletové 
zásilky sběrné služby, které jsou velké a těžké pro 
balíkovou distribuci. eActros navíc také společně 
s Fuso eCanter (7,5tunové elektrické vozidlo) zá-
sobuje mikrohub v centru města zásilkami, které 

jsou na poslední míli rozvezeny pomocí nákladních 
elektrokol. DB Schenker ověřoval vlastnosti vozu 
od roku 2020 v centru Lipska, kde si fi rma potvrdi-
la, že s odhadovaným dojezdem 200 km dokázal 
eActros zajistit všechny denní úkoly na jedno nabití. 
Baterie kamionu se pak každý večer dobíjely v dobí-
jecí stanici. Ve své zprávě DB Schenker dále uvedl 
specifi ka vozu: „Bateriový systém vozu eActros 300 
se skládá ze tří sad baterií, které mají využitelnou 
kapacitu přibližně 97 kWh. Technologickým zlatým 

FOTO: Skladon

hřebem elektrického nákladního vozu je pohonný 
systém, který tvoří pevná elektronická náprava se 
dvěma integrovanými elektromotory a dvoustupňo-
vou převodovkou. Dva kapalinou chlazené motory 
generují stálý výkon 330 kW, který se může nára-
zově vyšplhat až na 400 kW. Elektrickou energii lze 
také získat zpět pomocí rekuperace.“

Krátce:
Ve znamení 
automatizace

Od začátku roku společnost T-LED používá 
ERP systém K2. Nový ERP systém by jim 
měl pomoci především se zjednodušením 
správy skladů a obchodních procesů. „Do-
savadní řešení nám nedovolovala v dosta-
tečné míře takový rozvoj, jaký bychom si 
představovali. Navíc jsme naráželi často na 
limity nebo nevhodnou fi lozofi i, která šla pro-
ti našim myšlenkám a procesům, které se 
nám osvědčily,“ komentuje změnu provozní 
ředitel společnosti T-LED Libor Novotný. Im-
plementace nového ERP se nesla především 
ve znamení automatizace. „Chceme zauto-
matizovat maximální množství procesů, aby-
chom tím uvolnili ruce našim lidem. Zároveň 
chceme, aby pracovníkům systém pomáhal 
a oni se tak mohli plně věnovat požadavkům 
a přáním zákazníka, aniž by je ERP omezova-
lo nebo brzdilo,“ říká Libor Novotný. 

Podrobnosti na webech 
www.t-led.cz a www.k2.cz

Podle společnosti Savills boom e-commerce na-
dále zvyšuje poptávku po průmyslových a logistic-
kých nemovitostech v celé Evropě, přičemž v roce 
2021 bylo dosaženo nových rekordů jak v oblasti 
investic, tak i pronájmu. Do průmyslových nemovi-
tostí bylo v Evropě investováno přibližně 62 miliard 
eur, což představuje 79% nárůst oproti průměru za 
předchozích pět let. Velká Británie (19‚5 mld. eur) 
překonala zbytek kontinentu a na celkové investič-

ní aktivitě se podílela 31 %. Vysoký objem investic 
zaznamenalo také Německo (8‚6 mld. eur), Fran-
cie (6‚5 mld. eur), Švédsko (5‚8 mld. eur) a Nizo-
zemsko (5‚7 mld. eur). V průzkumu společnosti 
Savills se také uvádí, že investice do průmyslových 
aktiv v roce 2021 představovaly 66 % celkového 
evropského objemu investic do nemovitostí spa-
dajících do omnikanálové distribuční strategie 
(tedy maloobchodní a logistické prostory), což je 
značný nárůst oproti 47 % v roce 2019, a značí, že 
si investoři byli ochotni připlatit, aby získali pozici 
v tomto sektoru.Mike Barnes

associate director 
– European Research
Savills

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.

Foto: DB Schenker



15

Kion Group: Poprvé 
přes deset miliard eur

Jakou značku manipulační 
techniky využíváte?

Skladová logistika

 Strategická poloha skladů

 Predikovatelné náklady

 Konzultace a poradenství

Díky strategickému umístění našich skladů na dopravních tepnách s širokým týmem kmenových 
zaměstnanců a vlastním IT řešením jsme schopni klientovi zajistit spolehlivou a cenově efektivní službu 
v oblasti skladování a value added services. Zajistíme návrh řešení, investice a kompletní realizaci. 
Zákazníkovi účtujeme jen předem danou cenu za variabilní položky. 
 
Spolehněte se na logistického partnera s nejlepším řešením.

INZERCE

eActros pro Dachser i DB Schenker Krátce:
Logistická certifi kace
Česká logistická asociace nabízí zájemcům 
možnost ověření svých odborných znalostí 
v logistice, a to získáním certifi kace ELA – 
ECBL pro rok 2022. Certifi kace ECBL bude 
probíhat podle standardů European Logi-
stics Association (ELA), jež byly harmoni-
zovány s evropskými kvalifi kačními rámci 
(EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci 
celoživotního vzdělávání. Národní certifi kač-
ní rada vyhlásila pro tento rok následující 
termíny certifi kace: 26.–27. dubna, 20.–21. 
září, 22.–23. listopadu. Certifi kaci lze získat 
ve dvou kategoriích – po splnění kvalifi kač-
ních a odborných požadavků stanovených 
ECBL: EJlog – European Junior Logistician 
(Supervisory/Operational Management Le-
vel); ESlog – European Senior Logistician 
(Senior Management Level). Obě kategorie 
se liší v požadavcích kladených na uchazeče, 
zejména z hlediska současného funkčního 
postavení, kvality a délky odborné praxe, 
úrovně a rozsahu znalostí. 

Podrobnosti na webu
czech-logistics.eu/
certifi kacni-zkousky

Rob Smith
generální ředitel
Kion Group

Kion Group zaznamenala v roce 2021 rychlý růst a více 
než vykompenzovala nepříznivý dopad koronaviru 
z roku 2020 téměř ve všech oblastech.

Německá skupina Kion Group zveřejnila hospodář-
ské výsledky za loňský rok. Hodnota přijatých za-
kázek dosáhla 12‚482 miliardy eur, což bylo téměř 
o třetinu více než v předchozím roce (2020: 9‚443 
miliardy eur). Nárůst byl podle fi rmy způsoben pře-
devším segmentem Industrial Trucks & Services, 
jehož objem přijatých zakázek meziročně vzrostl 
o 40‚9 procenta a překonal úroveň objednávek 
před pandemií z roku 2019. Objem přijatých zaká-
zek v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) také 
vzrostl, a to o 18‚5 procenta na 4‚329 miliardy eur 
(2020: 3‚655 miliardy eur). Objem rozpracovaných 
zakázek skupiny se ke konci roku 2021 zvýšil na 
6‚659 miliardy eur (31. prosince 2020: 4‚441 mi-

liardy eur), částečně díky zákazníkům ze segmen-
tu ITS. Konsolidovaný obrat vzrostl v roce 2021 
o 23‚4 procenta na 10‚294 miliardy eur (2020: 
8‚342 miliardy eur), čímž poprvé překročil hranici 
10 miliard eur.

FOTO: Kion Group

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň
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Dachser a DB Schenker v uplynulých týdnech pře-
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ze sériové výroby Mercedes-Benz eActros. Dachser 
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s Fuso eCanter (7,5tunové elektrické vozidlo) zá-
sobuje mikrohub v centru města zásilkami, které 
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elektrokol. DB Schenker ověřoval vlastnosti vozu 
od roku 2020 v centru Lipska, kde si fi rma potvrdi-
la, že s odhadovaným dojezdem 200 km dokázal 
eActros zajistit všechny denní úkoly na jedno nabití. 
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hřebem elektrického nákladního vozu je pohonný 
systém, který tvoří pevná elektronická náprava se 
dvěma integrovanými elektromotory a dvoustupňo-
vou převodovkou. Dva kapalinou chlazené motory 
generují stálý výkon 330 kW, který se může nára-
zově vyšplhat až na 400 kW. Elektrickou energii lze 
také získat zpět pomocí rekuperace.“
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automatizace

Od začátku roku společnost T-LED používá 
ERP systém K2. Nový ERP systém by jim 
měl pomoci především se zjednodušením 
správy skladů a obchodních procesů. „Do-
savadní řešení nám nedovolovala v dosta-
tečné míře takový rozvoj, jaký bychom si 
představovali. Navíc jsme naráželi často na 
limity nebo nevhodnou fi lozofi i, která šla pro-
ti našim myšlenkám a procesům, které se 
nám osvědčily,“ komentuje změnu provozní 
ředitel společnosti T-LED Libor Novotný. Im-
plementace nového ERP se nesla především 
ve znamení automatizace. „Chceme zauto-
matizovat maximální množství procesů, aby-
chom tím uvolnili ruce našim lidem. Zároveň 
chceme, aby pracovníkům systém pomáhal 
a oni se tak mohli plně věnovat požadavkům 
a přáním zákazníka, aniž by je ERP omezova-
lo nebo brzdilo,“ říká Libor Novotný. 

Podrobnosti na webech 
www.t-led.cz a www.k2.cz

Podle společnosti Savills boom e-commerce na-
dále zvyšuje poptávku po průmyslových a logistic-
kých nemovitostech v celé Evropě, přičemž v roce 
2021 bylo dosaženo nových rekordů jak v oblasti 
investic, tak i pronájmu. Do průmyslových nemovi-
tostí bylo v Evropě investováno přibližně 62 miliard 
eur, což představuje 79% nárůst oproti průměru za 
předchozích pět let. Velká Británie (19‚5 mld. eur) 
překonala zbytek kontinentu a na celkové investič-

ní aktivitě se podílela 31 %. Vysoký objem investic 
zaznamenalo také Německo (8‚6 mld. eur), Fran-
cie (6‚5 mld. eur), Švédsko (5‚8 mld. eur) a Nizo-
zemsko (5‚7 mld. eur). V průzkumu společnosti 
Savills se také uvádí, že investice do průmyslových 
aktiv v roce 2021 představovaly 66 % celkového 
evropského objemu investic do nemovitostí spa-
dajících do omnikanálové distribuční strategie 
(tedy maloobchodní a logistické prostory), což je 
značný nárůst oproti 47 % v roce 2019, a značí, že 
si investoři byli ochotni připlatit, aby získali pozici 
v tomto sektoru.Mike Barnes

associate director 
– European Research
Savills

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.

Foto: DB Schenker
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Jedním z dopadů pandemie koronaviru je urychlení 
automatizace a robotizace ve fi rmách, shoduje se 
většina expertů. V řadě společností je však tento 
trend, respektive jeho naplnění, dosud na úplném 
začátku, nebo dokonce ještě před ním. K celko-
vé automatizaci procesů a pracovních činností, 
včetně využití robotů, bude i v blízké budoucnosti 
docházet především u velkých (mezinárodních) 
fi rem. Přesto se na trhu objevuje například stále 
více start-upů, jejichž obchodní model je právě na 

využití či poskytování pokročilých technologií auto-
matizace a robotiky založen. 

Jak ukázaly výsledky ankety na LinkedIn profi lu 
Systémů Logistiky, investovat do nasazení robotů 
ve skladech plánují v nejbližších dvou letech bez-
mála dvě třetiny společností, z toho 45 % fi rem 
„rozhodně“ a 18 % „spíše ano“. Naopak podobné 
investice neplánuje 23 % fi rem a 14 % s investová-
ním do robotizace prozatím váhá. 

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Aleš Malucha
ředitel pro automatizaci
Rohlik Group

Investice do automatizace jsou klíčovým motorem pro 
růst a vyšší efektivitu našeho dodavatelského řetězce 
a zajistí ještě rychlejší dodávky a lepší budoucí služby 
zákazníkům. K hlavním výhodám bude patřit rychlejší 
příprava objednávky a vyšší produktivita vychystání 
a přípravy dodávek. Logistické procesy v rámci online 
supermarketu Rohlik.cz budou celkově více automatizo-
vané a v tomto trendu budeme pokračovat dál s nástu-
pem nových technologií. Pokud je mi známo, žádný 
jiný hráč v oblasti doručování potravin objednaných po 
internetu neinvestuje do automatizace skladů na tak 
široké evropské úrovni.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Jsou podle vás ekonomické sankce uvalené na Rusko kvůli agresi vůči Ukrajině dostatečné?

Plánuje vaše fi rma 
v nejbližších dvou letech investovat 
do robotizace ve skladech?

Anketa:

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

Ještě nejsme rozhodnuti. 
14 %

Rozhodně ano. 
45 %

Spíše ano. 
18 %

Neplánuje.
23 %

Jesper Sonne Thimsen
obchodní ředitel pro region CEE
Mobile Industrial Robots

Cílem mnoha společností bude automatizace logis-
tiky do takové míry, aby fungovala pokud možno 
bez potřeby lidské práce. Takže vedle samotných 
mobilních robotů navíc dojde k dalšímu vývoji nad-
stavbových modulů třetích stran, které zajišťují nejen 
autonomní přepravu z místa A do místa B, ale také 
automatizovanou nakládku a vykládku převáženého 
zboží. Výhody takové automatizace jsou jasné: vyšší 
efektivita a přesnost, méně provozních výpadků, větší 
bezpečnost a rychlejší návratnost investic do techno-
logie mobilních robotů.

INZERCE

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 
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Komerční prezentace

www.wedo.cz

SUPERHUB ZMĚNÍ ÚPLNĚ VŠECHNO
WE|DO v Ostředku otvírá svůj SuperHUB. „Je schopen zpracovat a roztřídit až 100 tisíc zásilek za jednu noční směnu, vstupujeme tím do úplně nové kapitoly naší práce,“ 
říká Daniel Mareš, CEO společnosti WE|DO.

Právě jste dokončili velk    ý hub v Ostředku, jenž se 
v současnosti stává velmi zajímavou lokalitou, která je 
považována téměř za součást pražské aglomerace. Čím je 
hub, kromě lokality na D1, zajímavý?
Pro nás je otevření centrálního překladiště v Ostředku kro-
kem do úplně nové kapitoly naší práce. Máme za sebou rok 
rychlého růstu. Zároveň se soustředíme na neustálé zlepšo-
vání zákaznické zkušenosti. A superHUB je dalším krokem, 
který nám umožní další expanzi. A to nejen za rok nebo dva, 
ale v dlouhodobém horizontu. Zcela se změní organizace 
celé přepravní sítě a souvisejících provozních procesů. 
Hlavní změny jsou dvě. Jednak až na výjimky přestaneme 
ručně přetřiďovat zásilky na odesílacích depech a proces 
třídění centralizujeme a automatizujeme do objektu super-
HUBu. A jednak postupně změníme způsob nakládky zási-
lek do takzvaných linehaulů, páteřních linek spojujících 
depa a superHUB. Dosud jsme zásilky paletizovali a v line-
haulech přepravovali na paletách, nově budeme využívat 
výměnné nástavby a zásilky nakládat na volno. Díky těmto změnám budeme 
schopni dodávat zboží efektivněji, rychleji a s výrazně nižší chybovostí. Vybu-
dování superHUBu nás stojí zhruba půl miliardy, je to možná největší logis-
tická investice v ČR v poslední době. Ale jsou to dobře vynaložené peníze.

Jaká je plánovaná náběhová křivka výkonu nového hubu a o kolik bude vaše 
síť v Česku efektivnější při plném provozu?
SuperHUB je schopen zpracovat a roztřídit až 100 tisíc zásilek za jednu noční 
směnu. Vzhledem ke komplexnosti změny v přepravním systému k tomu 
dojde „přes noc“, najednou. Obecně ale samozřejmě kapacity nevyužijeme 
od počátku naplno, ale prakticky okamžitě se dostaneme na dvojnásobek 
našich současných kapacit. Do budoucna mohou být díky této investici naše 
kapacity až pětinásobné.

V posledních dvou letech se velmi dobře rozvíjela e-commerce, což jen 
potvrzuje správnost strategického rozhodnutí stavět nový hub. Jaký objem 
e-commerce zásilek by měl přes hub protékat?
Maximální kapacita superHUBu v jedné směně je zhruba 100 tisíc zásilek 
a zpočátku jím bude procházet až 80 procent všech zásilek WE|DO. Počí-
táme s tím, že e-commerce se bude dále rozvíjet. Češi patří v Evropě mezi 
ty, kteří jsou při nákupech na internetu nejaktivnější, na nákupy on-line si 
rychle zvykli a do kamenných obchodů se moc vracet nebudou. Chceme být 
na tento další růst včas připraveni. S rostoucím počtem zásilek v síti budeme 
rozšiřovat provozní okno HUBu a zavádět více směn. Dále počítáme s tím, že 
bude růst počet zásilek přepravovaných přímo mezi odesílacím a doručova-

cím depem, a tím se snižovat podíl zásilek procházejících 
přes HUB. Kombinací těchto dvou trendů očekáváme, že 
celková kapacita přepravní sítě bude až pětinásobná oproti 
objemu námi rozvezených zakázek v loňském roce.

Změní hub fungování celé sítě WE|DO CZ v Česku? Bude se 
jinak pracovat na depech v regionech?
Ano, naše práce se tím úplně promění. Téměř všechny 
zásilky budou sváženy do jednoho místa a tam budou cen-
trálně a automaticky tříděny. Odpadne tak nutnost ručního 
třídění na každém depu, výrazně se sníží potenciální chy-
bovost, zvýší se naše kapacity i rychlost doručení. Trendem 
do budoucna bude ještě větší tlak na doručení v den objed-
návky, nejpozději den poté. I na to budeme díky superHUBu 
připraveni. Nicméně neznamená to, že klesne význam regi-
onálních dep, jen se změní způsob jejich využití.

Než byl hub dokončen, změnilo se vlastnictví fi rmy WE|DO 
CZ a nyní náležíte do polské skupiny Allegro. Zároveň jste na začátku roku 
spustili provoz na Slovensku. Mění to nějakým způsobem nastavení logistiky 
a rozvozových tras?
Na tyto otázky je ještě brzy. Allegro vědělo, proč nás kupuje, věří v náš byznys 
i obchodní model. Ale zatím je předčasné mluvit o tom, jak silnou roli bude 
hrát WE|DO v další expanzi Allegra.

Bez ohledu na ohlášenou změnu vlastníka pokračujeme v našich zahranič-
ních plánech. V únoru jsme otevřeli své první zahraniční zastoupení – depo 
v Bratislavě. Zatím bude sloužit výhradně pro zasílání objednávek sloven-
ských zákazníků z českých e-shopů. Ale služby na slovenském trhu budeme 
rozšiřovat a do konce příštího roku tam chceme nabízet stejný rozsah, na 
jaký jsou zvyklí zákazníci v ČR – doručení na adresu, na výdejní místa i do 
vlastních výdejních boxů na celém území.

Jak se mění struktura doručovacích míst pro B2C zásilky?
Zatím se příliš nemění. Po covidu stále zůstává řada kanceláří uzavřená, 
lidé nadále z velké míry pracují na home offi ce. To se projevuje i v tomto 
sektoru. Zhruba tři čtvrtiny zásilek míří na adresu. Do výdejních boxů zasí-
láme v tuto chvíli méně než 10 procent zásilek, zbytek míří na výdejní místa. 
Do budoucna počítáme s tím, že poroste především obliba výdejních boxů. 
Alternativní způsoby doručení zatím zkoušíme spíše ve formě alternativních 
dopravních prostředků (kola, elektrokola), která míří na adresu. Je to zatím 
pilotní provoz v objemu několika tisíc zásilek měsíčně.

Co dalšího plánujete v tomto roce?
SuperHUB v Ostředku je naší největší, ale zdaleka ne jedinou letošní 
investicí, celkem investujeme do rozvoje více než miliardu korun. 
Investice budou pokračovat do posilování a modernizace sítě dep, 
aktuálně se díváme na možnosti zejména na Moravě a v okolí Prahy. 
Další investice budou mířit především do vylepšení zákaznické zku-
šenosti. Připravujeme úplně novou klientskou aplikaci, kterou před-
stavíme už za několik týdnů. Spoustu dílčích novinek už jsme spustili 
– např. chatbota na našem webu, mapu se semaforem vytíženosti 
jednotlivých dep nebo formulář hodnocení doručení zákazníkem. Jsou 
to možná jen drobné inovace, ale všechny směřují k většímu komfortu 
a informovanosti zákazníků. Kromě toho se hodně zabýváme i ekolo-
gickými aspekty a hledáme alternativní způsoby dopravy. V Praze jsme 
se připojili k provozu cyklodepa Anděl na Smíchově, zkoušíme i rozvoz 
prostřednictvím nákladních elektrokol v centru Prahy.

DANIEL MAREŠ, 
CEO společnosti WE|DO
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Jedním z dopadů pandemie koronaviru je urychlení 
automatizace a robotizace ve fi rmách, shoduje se 
většina expertů. V řadě společností je však tento 
trend, respektive jeho naplnění, dosud na úplném 
začátku, nebo dokonce ještě před ním. K celko-
vé automatizaci procesů a pracovních činností, 
včetně využití robotů, bude i v blízké budoucnosti 
docházet především u velkých (mezinárodních) 
fi rem. Přesto se na trhu objevuje například stále 
více start-upů, jejichž obchodní model je právě na 

využití či poskytování pokročilých technologií auto-
matizace a robotiky založen. 

Jak ukázaly výsledky ankety na LinkedIn profi lu 
Systémů Logistiky, investovat do nasazení robotů 
ve skladech plánují v nejbližších dvou letech bez-
mála dvě třetiny společností, z toho 45 % fi rem 
„rozhodně“ a 18 % „spíše ano“. Naopak podobné 
investice neplánuje 23 % fi rem a 14 % s investová-
ním do robotizace prozatím váhá. 
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Rohlik Group

Investice do automatizace jsou klíčovým motorem pro 
růst a vyšší efektivitu našeho dodavatelského řetězce 
a zajistí ještě rychlejší dodávky a lepší budoucí služby 
zákazníkům. K hlavním výhodám bude patřit rychlejší 
příprava objednávky a vyšší produktivita vychystání 
a přípravy dodávek. Logistické procesy v rámci online 
supermarketu Rohlik.cz budou celkově více automatizo-
vané a v tomto trendu budeme pokračovat dál s nástu-
pem nových technologií. Pokud je mi známo, žádný 
jiný hráč v oblasti doručování potravin objednaných po 
internetu neinvestuje do automatizace skladů na tak 
široké evropské úrovni.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Jsou podle vás ekonomické sankce uvalené na Rusko kvůli agresi vůči Ukrajině dostatečné?

Plánuje vaše fi rma 
v nejbližších dvou letech investovat 
do robotizace ve skladech?

Anketa:

Výsledek ankety z LinkedIn profi lu časopisu Systémy Logistiky 
na www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky
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obchodní ředitel pro region CEE
Mobile Industrial Robots

Cílem mnoha společností bude automatizace logis-
tiky do takové míry, aby fungovala pokud možno 
bez potřeby lidské práce. Takže vedle samotných 
mobilních robotů navíc dojde k dalšímu vývoji nad-
stavbových modulů třetích stran, které zajišťují nejen 
autonomní přepravu z místa A do místa B, ale také 
automatizovanou nakládku a vykládku převáženého 
zboží. Výhody takové automatizace jsou jasné: vyšší 
efektivita a přesnost, méně provozních výpadků, větší 
bezpečnost a rychlejší návratnost investic do techno-
logie mobilních robotů.
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Pronajímatelná plocha 52.000 m²
jednotky od 5.000 m²
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DDříve jsme měli v televizi dva kanály, na které 
jsme se mohli dívat, také platívalo, že když si 
chtěl spotřebitel něco koupit, musel do „sámoš-
ky“ na rohu, případně ještě zalistoval katalogem 
a „zmagnetizovaně“ vybral zboží, které se mu za 
několik týdnů objevilo na spádové poště. Dnes 
máme televizních kanálů tolik, že jen jejich se-
znam by zabral tyto dvě strany. A podobně je to 
s variantami nákupu – zákazník může v podstatě 
nonstop nakupovat v různých typech kamenných 
i virtuálních obchodů, a to pomocí rozmanitých 
technických prostředků. Navíc jsou tu různé typy 
zákazníků, v základu B2C a B2B (samozřejmě 
i C2C), ale i tyto hlavní skupiny se dále dělí a jed-
notlivé kategorie mají rozličné charakteristiky, 
s nimiž je třeba počítat.

HOUPACÍ KONĚ
Aby obchodníci mohli reagovat na nákupní „teku-
tost“, potřebují vícekanálový (omnichannel) pří-
stup v oblasti marketingu, obchodních strategií, 
ale také logistiky. Jinak se vychystává zboží pro 

Hlavní téma

AŽ PŘÍLIŠ CEST KE SPOTŘEBITELI
O omnichannel logistice se psalo dlouhá léta před pandemií. Teprve zkušenost s koronavirem a nemožnost doručovat na obvyklá místa, 
resp. nemožnost prodávat v mnoha kamenných obchodech a s tím spojená nutnost hledat nové cesty k zákazníkovi, dostaly omnicha-
nnel do centra dění. Logistické sítě na to nebyly, a často ani nemohly být připraveny. Myšlenka vícekanálového prodeje a logistiky se 
tím zase o velký kus posunula k realitě.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Omnichannel 
vyžaduje � exibilitu 

a rychlost. Nutností je 
automatizace logistiky

To, zda jsou společnosti úspěšné při zvládání ví-
cekanálové logistiky, se většinou odvíjí od míry 
automatizace a robotizace nejen fyzických, ale 
také softwarových logistických procesů. V této 
souvislosti můžeme zmínit dva zajímavé pro-
jekty z poslední doby, jež spoléhají na vysoko-
hustotní robotické zaskladnění i vyskladnění. 
Alza.cz investuje více než miliardu korun do roz-
voje svého logistického centra v Chrášťanech 
u Prahy (reportáž z centra v Chrášťanech najde-
te na LinkedInu Systémů Logistiky). Jde o dosud 
nejvyšší jednorázovou investici v historii fi rmy. E-
-shop zde kromě rozšíření stávající plochy o dal-
ších 15 000 m2 implementuje novou technologii 
Autostore. Tím výrazně zvýší efektivitu skladu 
a zkrátí dobu odeslání zboží k zákazníkovi. Do-
davatelem technického řešení je společnost 
Element Logic Czech Republic.

A jeden příklad ze zahraničí: Omnikanálová 
aukční platforma 1-2-3.tv digitalizuje své doda-
vatelské řetězce a skladové logistiky, a to rov-
něž za pomoci Autostoru. Implementací pověřila 
logistického partnera, společnost DHL Supply 
Chain. Plně automatizovaný sklad se nachází 
v německém Brunšviku, umožňuje skladování 
drobných dílů a zcela automatické vychystávání 
až 18 milionů položek ročně.

vlastní prodejnu ve větší síti, trochu jinak pro „cizí“ 
obchod, zase jinak pro školu, která si pomocí e-
-mailu objedná 30 balíků kancelářského papíru, 
a odlišně pro rodiče, který se večer posadí k inter-
netu a hledá houpacího koně pro své dítě, protože 
narozeniny má už pozítří. Vše bylo ještě docela jed-
noduché, než přišla covidová krize, která zavřela 
jeden z hlavních kanálů, kamenné obchody, a při-
nutila mnoho spotřebitelů objednat si svůj první 
chléb po internetu.

Šok to nebyl pouze pro některé spotřebitele. Pani-
ka zafungovala také v centrálách mnohých fi rem, 
které se doposud opíraly téměř výhradně o prodej 
v síti svých kamenných prodejen a tomu měly při-
způsobeny logistické toky. Byla polovina roku 2020 
a všem už začínalo být jasné, že covid nezmizí tím, 

že tři týdny budeme nosit roušky. Vidina padajících 
obratů v kamenných obchodech, ve stovkách pro-
cent rostoucí objemy prodejů u konkurence, která 
byla na elektronický prodej připravena lépe, a na-
startovaný trend hromadného úprku spotřebitelů 
k e-shopům musely být noční můrou.

Vedlo to k tomu, že řada obchodníků začala svou 
omnichannel éru narychlo postavenými e-shopy 
s logistikou, která počítala s prodejnami jako výdej-
ní sítí. Spontánně budovaný systém click&collect 
se některým obchodníkům osvědčil, ale s koncem 
(věřme) pandemie stejně začali přemýšlet, jak se 
přenést z „guerillového“ do klasického logistické-
ho modelu. To vyžaduje a bude vyžadovat mnoho 
změn a investic a trvalé vylaďování i hledání logi-
stických cest.

FOTO: Shutterstock
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Rohlik Group nasadí ve svých skladech automatizovanou kompletaci objednávek. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

STÁLE NÁROČNĚJŠÍ LOGISTIKA
Pokud si představíme prodejní síť o desítkách 
větších prodejen ve městech nad 10 000 obyva-
tel, můžeme vyjít z předpokladu, že takové fi rmě 
stačí na Čechy jeden centrální sklad, na Moravě 
případně druhý, resp. nějaká forma cross-docku. 
To platí za podmínky, že vychystáváte vlastně jen 
paletové zboží, ne nutně homogenní jednotky, ale 
stále palety. Situace se však změní, pokud najed-
nou pětinu nebo čtvrtinu objemu je třeba vychystat 
pro odběratele z řad fyzických osob.

Předně významně naroste plocha, kterou je potře-
ba pro skladové operace, fullfi lment internetových 
zásilek. Z míst pro replenishment se v podstatě 
odebírá po kusech, je třeba konsolidovat zboží pro 
danou zakázku, v logistice se pohybuje hodně lidí, 
vznikají buffery s polopřipravenými zásilkami, kte-
ré čekají na doplnění, vše se dá dělat jen do určité 
výšky (zpravidla kam dosáhne člověk, nebo na me-
zaninech), významně rostou potřeby v oblasti pac-
kagingu (na materiál, lidské zdroje, automatizaci), 
přibude také administrativa. Developeři odhadují, 
že v porovnání s klasickou paletovou logistikou, 
kterou lze do značné míry realizovat za použití ver-

Kam se bude dál 
ubírat vývoj B2C 

logistiky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

obhospodařují balíkoví přepravci, přičemž tento 
segment se během koronakrize v Česku poměr-
ně konsolidoval. Pak jsou tu různé formy výdejen, 
které dnes existují všude – od dedikovaných výde-
jen, jež plní i úlohu showroomů, přes trafi ky, ma-
loobchodní prodejny až po sázkařské kanceláře. 
Rostoucí oblibu si získávají výdejní boxy. A pak tu 
samozřejmě máme kamenné prodejny, které je 
třeba rovněž zásobovat.

Omnichannel znamená také to, že zboží je odesí-
láno z jiných míst než pouze skladů. Zásilky z e-
-shopů mohou být k zákazníkovi doručeny přímo 
od výrobce či dodavatele bez „zastávky“ ve skla-
du daného elektronického prodejce (někteří své 
sklady ani nemají). Podobně si může zákazník přát 
zaslat zboží, jež viděl nebo si vyzkoušel v kamenné 
prodejně či showroomu. Omnichannel přináší také 
to, že zboží může být v rámci zrychlení zasláno zá-
kazníkovi z meziskladu.

HLAVNĚ NE DO SLEPÉ ULIČKY
Jen na základě tohoto letmého nástinu lze odtušit, 
jakou komplexitu omnichannelový přístup přináší. 
Nemluvě o tom, pokud do celé logistické pavučiny 
vložíme další komplikace a proměnné jako nut-
nost dodržování teplotního řetězce, hygienické 
požadavky nebo reverzní logistiku. Z cesty zboží 
k zákazníkovi se stává velmi komplikovaná mise 
s velkým množstvím – obrazně vyjádřeno – nad-
jezdů, podjezdů, zatáček či křižovatek. V žádném 
případě však nesmí obsahovat slepé uličky.

tikálního skladování, vyžadují fullfi lmentová centra 
pro e-shopy dvakrát tolik skladové plochy.

Další obtíž nastává s tím, jak doručit zboží zákaz-
níkům. I zde už neexistuje pouze jedna cesta zá-
vozu balíků. Silným hráčem je stále Česká pošta 
se svými pobočkami, na které bylo zvyklých dost 
spotřebitelů, kteří během pandemie začali naku-
povat v e-shopech. Významnou část segmentu 

„Pokrok v RPA bude rozhodující“

 V příštích letech se toho v obchodě změní více než jen poměr online a offl ine 
tržeb. Proto je pokrok v digitalizaci a automatizaci nedílnou součástí naší dlou-
hodobé strategie. Při objednávkách v sezonních špičkách jsme stále častěji 
naráželi na kapacitní limity. Vykrývat je brigádníky bylo vždy náročné a při růstu 
prodeje přes internet hrozilo, že některé požadavky nedokážeme naplnit v do-
statečně krátkých lhůtách. Dnes tyto úkony za zaměstnance provádí automa-
tizovaně robot, a ti jsou díky tomu dostupnější pro řešení specifi ckých dotazů 
či podnětů zákazníků.

MARTIN OHRADZANSKÝ, generální ředitel, Nay GroupDDříve jsme měli v televizi dva kanály, na které 
jsme se mohli dívat, také platívalo, že když si 
chtěl spotřebitel něco koupit, musel do „sámoš-
ky“ na rohu, případně ještě zalistoval katalogem 
a „zmagnetizovaně“ vybral zboží, které se mu za 
několik týdnů objevilo na spádové poště. Dnes 
máme televizních kanálů tolik, že jen jejich se-
znam by zabral tyto dvě strany. A podobně je to 
s variantami nákupu – zákazník může v podstatě 
nonstop nakupovat v různých typech kamenných 
i virtuálních obchodů, a to pomocí rozmanitých 
technických prostředků. Navíc jsou tu různé typy 
zákazníků, v základu B2C a B2B (samozřejmě 
i C2C), ale i tyto hlavní skupiny se dále dělí a jed-
notlivé kategorie mají rozličné charakteristiky, 
s nimiž je třeba počítat.

HOUPACÍ KONĚ
Aby obchodníci mohli reagovat na nákupní „teku-
tost“, potřebují vícekanálový (omnichannel) pří-
stup v oblasti marketingu, obchodních strategií, 
ale také logistiky. Jinak se vychystává zboží pro 

Hlavní téma

AŽ PŘÍLIŠ CEST KE SPOTŘEBITELI
O omnichannel logistice se psalo dlouhá léta před pandemií. Teprve zkušenost s koronavirem a nemožnost doručovat na obvyklá místa, 
resp. nemožnost prodávat v mnoha kamenných obchodech a s tím spojená nutnost hledat nové cesty k zákazníkovi, dostaly omnicha-
nnel do centra dění. Logistické sítě na to nebyly, a často ani nemohly být připraveny. Myšlenka vícekanálového prodeje a logistiky se 
tím zase o velký kus posunula k realitě.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Omnichannel 
vyžaduje � exibilitu 

a rychlost. Nutností je 
automatizace logistiky
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také softwarových logistických procesů. V této 
souvislosti můžeme zmínit dva zajímavé pro-
jekty z poslední doby, jež spoléhají na vysoko-
hustotní robotické zaskladnění i vyskladnění. 
Alza.cz investuje více než miliardu korun do roz-
voje svého logistického centra v Chrášťanech 
u Prahy (reportáž z centra v Chrášťanech najde-
te na LinkedInu Systémů Logistiky). Jde o dosud 
nejvyšší jednorázovou investici v historii fi rmy. E-
-shop zde kromě rozšíření stávající plochy o dal-
ších 15 000 m2 implementuje novou technologii 
Autostore. Tím výrazně zvýší efektivitu skladu 
a zkrátí dobu odeslání zboží k zákazníkovi. Do-
davatelem technického řešení je společnost 
Element Logic Czech Republic.

A jeden příklad ze zahraničí: Omnikanálová 
aukční platforma 1-2-3.tv digitalizuje své doda-
vatelské řetězce a skladové logistiky, a to rov-
něž za pomoci Autostoru. Implementací pověřila 
logistického partnera, společnost DHL Supply 
Chain. Plně automatizovaný sklad se nachází 
v německém Brunšviku, umožňuje skladování 
drobných dílů a zcela automatické vychystávání 
až 18 milionů položek ročně.

vlastní prodejnu ve větší síti, trochu jinak pro „cizí“ 
obchod, zase jinak pro školu, která si pomocí e-
-mailu objedná 30 balíků kancelářského papíru, 
a odlišně pro rodiče, který se večer posadí k inter-
netu a hledá houpacího koně pro své dítě, protože 
narozeniny má už pozítří. Vše bylo ještě docela jed-
noduché, než přišla covidová krize, která zavřela 
jeden z hlavních kanálů, kamenné obchody, a při-
nutila mnoho spotřebitelů objednat si svůj první 
chléb po internetu.

Šok to nebyl pouze pro některé spotřebitele. Pani-
ka zafungovala také v centrálách mnohých fi rem, 
které se doposud opíraly téměř výhradně o prodej 
v síti svých kamenných prodejen a tomu měly při-
způsobeny logistické toky. Byla polovina roku 2020 
a všem už začínalo být jasné, že covid nezmizí tím, 

že tři týdny budeme nosit roušky. Vidina padajících 
obratů v kamenných obchodech, ve stovkách pro-
cent rostoucí objemy prodejů u konkurence, která 
byla na elektronický prodej připravena lépe, a na-
startovaný trend hromadného úprku spotřebitelů 
k e-shopům musely být noční můrou.

Vedlo to k tomu, že řada obchodníků začala svou 
omnichannel éru narychlo postavenými e-shopy 
s logistikou, která počítala s prodejnami jako výdej-
ní sítí. Spontánně budovaný systém click&collect 
se některým obchodníkům osvědčil, ale s koncem 
(věřme) pandemie stejně začali přemýšlet, jak se 
přenést z „guerillového“ do klasického logistické-
ho modelu. To vyžaduje a bude vyžadovat mnoho 
změn a investic a trvalé vylaďování i hledání logi-
stických cest.

FOTO: Shutterstock



O LOGISTICE KOSMETIKY A DROGERIE 
S TOMÁŠEM PIMPAROU, ROSSMANN

„Dodržujeme pro český retail netypické VDS standardy, což 
znamená mít nad každou paletou sprinkler, navíc se spe-

ciální hasicí pěnou. To zásadně ovlivňuje možnosti mani-
pulace s regály,“ říká Tomáš Pimpara, ředitel logistiky 
Rossmannu. V současné turbulentní době to však není 
to jediné, co představuje logistickou výzvu pro tento 
řetězec.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

O LOGISTICE KOSMETIKY A DROGERIE 
S TOMÁŠEM PIMPAROU, ROSSMANN

„Dodržujeme pro český retail netypické VDS standardy, což 
znamená mít nad každou paletou sprinkler, navíc se spe-

ciální hasicí pěnou. To zásadně ovlivňuje možnosti mani-
pulace s regály,“ říká Tomáš Pimpara, ředitel logistiky 
Rossmannu. V současné turbulentní době to však není 
to jediné, co představuje logistickou výzvu pro tento 
řetězec.

Rossmann působí v osmi zemích. 
Má váš centrální sklad nějakou 
interakci i s jinými státy?

Velmi úzce spolupracujeme s Německem a Ma-
ďarskem. S Německem kvůli logistice privátních 
značek, ze svých skladů pro nás připravují zboží. 
S Maďarskem sdílíme best practices. Máme iden-
tické struktury a systémy, takže se tam jezdíme 
učit a naopak.

Kolik je v obou skladech SKU?

Položek je mezi 16 a 17 tisíci, ale 20 procent z toho 
tvoří testery, které v rámci naší logistiky představují 
značný objem a musíme s nimi počítat.

Jaké je složení produktů 
z hlediska ABC analýzy?

Hodně záleží na promočních aktivitách a v průbě-
hu roku to tedy poměrně kolísá. Lze však říci, že 
„áčková“ skupina je u nás hodně široká a tvoří asi 
40 procent celkového sortimentu.

Má skladování tohoto typu zboží 
nějaká specifi ka? Skladujete 
například v režimu ADR?

Koncern Rossmann musí dodržovat VDS standar-
dy, což je v České republice pro retail absolutně 

Ocitáme se v centrálním skladu 
společnosti Rossmann v Úžicích 
na D8. Jakou roli hraje pro celou 
logistickou síť Rossmannu?

V areálu se nacházejí centrální sklady o rozloze 15 
tisíc metrů čtverečních, nedaleko máme k dispo-
zici dalších pět tisíc. Význam skladu je takový, že 
odtud zásobujeme celou Českou republiku s tím, 
že na Moravě máme ještě dva cross-docky pro pře-
kládky rollkontejnerů.

Proč nemáte 
centrální sklad 
pod jednou 
střechou?

Měli jsme málo místa a hleda-
li nové řešení. Jednou z cest 
byly mezaniny, pak nová hala 
nebo stěhování jinam. Během 
hledání se zde v areálu objevi-

lo oněch pět tisíc metrů v hale vzdálené asi 300 
metrů. Prologis nám nabídl výhodné podmínky, tak 
jsme to přijali.

Jsou budovy sortimentně rozdělené?

Menší halu využíváme pro dekorativní kosmetiku, 
sezonní produkty, technické vybavení prodejen 
a POS materiály. Ve velké je vše ostatní.

FOTO (6×): Stanislav D. Břeň

Interview

 Vlivem nižší
servisní úrovně
 dodavatelů
zvyšujeme
   zásoby

„Po invazi je to pro 
naše ukrajinské kolegy 

velmi těžké, snažíme 
se být tolerantnější 

a empatičtější.“



Martin Baláž (Prologis): Nájmy porostou o vyšší jednotky nebo nižší desítky 
procent. Více na www.systemylogistiky.cz.
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Kdy je vytvořena objednávka 
pro konkrétní prodejnu?

Systém ji generuje brzy ráno. Sklad otevíráme 
v šest, od tří do čtyř vzniká objednávka. V momen-
tě, kdy ji v pondělí ráno stáhneme, bude vše, co 
systém načte po šesté, vychystáno až příští den, 
respektive další dodací termín. Jak již bylo řečeno, 
prodejny nemohou objednávat zboží, dávají pouze 
avízo, že něco nefunguje. Naší zodpovědností je 
najít příčinu a napravit systém. Ruční objednávání 
jsme ukončili před dvěma lety a vyplatilo se to. Pro-
dejny, které dlouhodobě objednávaly a neinformo-
valy o potížích, se po ukončení objednávání musely 
ozvat a napravit vzniklé systémové chyby.

Jak systém ví, které položky 
má objednat?

Každý den sbíráme informace ze všech prodejen 
pro všechny artikly – kolik se prodalo či zda došlo 
k jiné korekci zásob. Do systému nahráváme i nej-
bližší promoce – na šest týdnů – a také podporu, 
například vystavení položky i jinde v prodejně než 
jen v regále. Systém zároveň zohledňuje kalendář 
prodejen, protože nepřijímají zboží ze skladu každý 
den, většinou jsou zásobeny třikrát týdně. Takže se 
systém „dívá“, na jak dlouho bude prodejna zboží 
potřebovat. Na základě všech těchto informací tvo-
ří forecast. Na základě forecastu, skladové zásoby 
a délky doručovacího skladu je spočítáno objedna- Proto jsou i naše logistická řešení inovativní a ekologická. 

Vyzkoušejte, že GW znamená pohyb.

Odpovědnost k naší planetě je pro nás důležitá.
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 netypické. Znamená to, že nad každou paletou 
máme sprinkler, navíc speciální hasicí pěnu, což 
velmi ovlivňuje možnosti manipulace s regály. Co-
koli měníme vertikálně, posouvá i sprinklerové vět-
ve. Je to velmi drahá záležitost, a proto pracujeme 
spíše horizontálně a „drobíme“ paletové pozice. 
Výhodou je, že díky pěně a četnosti sprinklerů mů-
žeme skladovat hořlaviny i na standardních pale-
tových místech. Historicky daná je ještě zóna pro 
parfémy, i když hořlavin obsahují stále méně.

Skladové zásoby plánujete 
automaticky?

Ano, prostřednictvím speciálního softwaru. Tok ze 
skladu do prodejen je plně automatický (prodejny 
si nemohou nic objednat), vstupujeme do něj jen 
úpravou parametrů. Tok ze strany dodavatelů do 
skladu je poloautomatický, stejný software vytvoří 
návrh, pak ho kontroluje tým lidí a zohledňuje zá-
ležitosti, u kterých to software nedokáže, protože 
nemá k dispozici data. Například budoucí promo-
ce, které ještě nemáme nahrané v systému, nebo 
vyšší riziko nárůstů nákupních cen při ročních 
jednáních. Jedním z hlavních principů systému je 
minimalizace zásob a eliminace výpadků na pro-
dejnách – never out of stock.

cí množství, které se ještě zaokrouhluje na výdejní 
jednotku – karton či kus.

O systému, například na principu 
RFID, který by hlásil skutečný stav 
přímo z regálů, jste neuvažovali?

Nic takového nemáme. Systémovou zásobu sle-
dujeme každý den a prodejna minimálně jednou 
za týden projde zboží a naskenuje ho. Zjišťujeme, 
kolik procent z toho, co má chybět, v obchodě na-
skenovali. Podle toho usuzujeme, zda dobře do-
plňují zboží do regálů. Pokud zboží pro doplnění 
nenajdou, přichází korekce zásob, aby je systém 
objednal.

Forecasting spadá pod logistiku?

Ano, řízení zásob máme na starosti v logistice. 
Kvalitní forecast máme pouze na šest týdnů, což 
je dáno tím, jak máme nastaven interně promoční 
cyklus. Historicky ve fi rmě panovala obava, že při 
dlouhodobějším plánování by se o obsahu promo-
ce mohla dozvědět konkurence. Měsíc a půl je 
samozřejmě málo a nepokrývalo by to ani výrob-
ní cyklus výrobce. S dodavateli tedy sdílíme naše 
představy daleko dříve, ale přesná čísla máme až 

později. Z hlediska logistiky i toho, jak jsou v po-
slední době zasaženy dodavatelské řetězce, by-
chom tu lhůtu chtěli nyní posunout ze šesti neděl 
na osm a později na deset.

Využíváte EDI při komunikaci 
s dodavateli? Pokud ano, 
tak v jaké míře?

Prostřednictvím EDI momentálně odesíláme ob-
jednávky. Pro letošní rok jsme ale rozpracovali 
projekt, díky němuž přidáme faktury a potvrzování 
dodacích listů.

Už jste říkal, že se snažíte držet 
minimální zásoby. Změnili jste tento 
přístup v reakci na poslední dva 
turbulentní roky?

Musíme být maximálně fl exibilní a řešit vše do 
většího detailu, než bývalo zvykem. S pandemií se 
servisní úroveň dodavatelů a výrobců výrazně sní-
žila. Na nižší spolehlivost reagujeme vyšší zásobou, 
čemuž ale zase nenahrává trend zdražování peněz. 
Očekáváme prudký nárůst vstupů, a tudíž i nákup-
ních cen. Připravujeme se na různé situace, ale 
všeobecně lze říci, že jde o velmi náročné období.

O LOGISTICE KOSMETIKY A DROGERIE 
S TOMÁŠEM PIMPAROU, ROSSMANN

„Dodržujeme pro český retail netypické VDS standardy, což 
znamená mít nad každou paletou sprinkler, navíc se spe-

ciální hasicí pěnou. To zásadně ovlivňuje možnosti mani-
pulace s regály,“ říká Tomáš Pimpara, ředitel logistiky 
Rossmannu. V současné turbulentní době to však není 
to jediné, co představuje logistickou výzvu pro tento 
řetězec.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

Rossmann působí v osmi zemích. 
Má váš centrální sklad nějakou 
interakci i s jinými státy?

Velmi úzce spolupracujeme s Německem a Ma-
ďarskem. S Německem kvůli logistice privátních 
značek, ze svých skladů pro nás připravují zboží. 
S Maďarskem sdílíme best practices. Máme iden-
tické struktury a systémy, takže se tam jezdíme 
učit a naopak.

Kolik je v obou skladech SKU?

Položek je mezi 16 a 17 tisíci, ale 20 procent z toho 
tvoří testery, které v rámci naší logistiky představují 
značný objem a musíme s nimi počítat.

Jaké je složení produktů 
z hlediska ABC analýzy?

Hodně záleží na promočních aktivitách a v průbě-
hu roku to tedy poměrně kolísá. Lze však říci, že 
„áčková“ skupina je u nás hodně široká a tvoří asi 
40 procent celkového sortimentu.

Má skladování tohoto typu zboží 
nějaká specifi ka? Skladujete 
například v režimu ADR?

Koncern Rossmann musí dodržovat VDS standar-
dy, což je v České republice pro retail absolutně 

Ocitáme se v centrálním skladu 
společnosti Rossmann v Úžicích 
na D8. Jakou roli hraje pro celou 
logistickou síť Rossmannu?

V areálu se nacházejí centrální sklady o rozloze 15 
tisíc metrů čtverečních, nedaleko máme k dispo-
zici dalších pět tisíc. Význam skladu je takový, že 
odtud zásobujeme celou Českou republiku s tím, 
že na Moravě máme ještě dva cross-docky pro pře-
kládky rollkontejnerů.

Proč nemáte 
centrální sklad 
pod jednou 
střechou?

Měli jsme málo místa a hleda-
li nové řešení. Jednou z cest 
byly mezaniny, pak nová hala 
nebo stěhování jinam. Během 
hledání se zde v areálu objevi-

lo oněch pět tisíc metrů v hale vzdálené asi 300 
metrů. Prologis nám nabídl výhodné podmínky, tak 
jsme to přijali.

Jsou budovy sortimentně rozdělené?

Menší halu využíváme pro dekorativní kosmetiku, 
sezonní produkty, technické vybavení prodejen 
a POS materiály. Ve velké je vše ostatní.

FOTO (6×): Stanislav D. Břeň

Interview

 Vlivem nižší
servisní úrovně
 dodavatelů
zvyšujeme
   zásoby

„Po invazi je to pro 
naše ukrajinské kolegy 

velmi těžké, snažíme 
se být tolerantnější 

a empatičtější.“



Způsobují narušené dodavatelské 
vztahy výpadky zboží v regálech 
prodejen?

Určitě způsobují. Před dvěma lety bylo zvykem, že 
výpadky způsobené nedodávkami do centrálního 
skladu tvořily maximálně šestinu všech výpadků. 
Dnes jde o více než třetinu. S největšími partnery 
se scházíme jednou za čtvrt roku, abychom plynu-
lost dodávek vylepšili i v současné obtížné situaci. 
Tlak to vyvíjí i na vedení – kde jsme se po dlouhých 
diskusích konečně rozhodli po-
sunout plánovací horizont na 
delší období.

Kdy máte nejvyšší 
sezonu během roku?

Obrovským peakem jsou Vánoce a zmiňované vý-
znamné promoce s až padesátiprocentními slevami 
na vybrané zboží, jež realizujeme osmkrát až deset-
krát ročně. Potom vyšší stovky až nižší tisíce pro-
duktů mohou zaznamenat nárůst prodejů v řádu 
stovek procent, na což musíme být připraveni.

Jaké sledujete KPI v rámci centrálního 
skladu i celé logistické sítě?

Monitorujeme dostupnost zboží na regále. To je 
zrcadlo, které vidí zákazník, což je pro nás nejdů-
ležitější. Chtěli bychom se pohybovat na úrovni 97 
výrobků ze 100, jež jsou k dispozici. Určitě jsme 
tohoto limitu dosahovali, nyní jsme lehce za ním. 
Dále se zaměřujeme na obrátku zásob, abychom 
eliminovali položky s obrátkou nad jeden rok. Ře-
šíme i servisní úrovně, tedy kvalitu dodávek od 
dodavatelů a z centrálního skladu do prodejen 
a nakonec včasnost závozu na prodejny.

Kolik kamionů denně přijmete?

Denně přijmeme 30 až 40 vozů a vychystáváme 
zboží pro asi 70 prodejen v přibližně 700 rollkon-
tejnerech. Do kamionu se vejde 33 palet, někdy 
vozíme i v režimu double. Layout prodejen je velmi 
různorodý a některý sortiment nabízíme v omeze-
ném množství, tudíž nepracujeme pouze s celo-
paletami. Naopak v druhé hale, kromě sezonního 
zboží, s celopaletami vůbec neoperujeme. Deko-
rativní kosmetiku vozíme na prodejny v namixova-
ných ALC přepravkách a její příjem na centrálním 
skladě prochází podrobnou kontrolou z naší strany.

Máte pro dodavatele nastavena 
vykládková okna?

Používáme je s tím, že největší dodavatele řešíme 
hned ráno, abychom zboží naskladnili co nejdříve 
a rozvezli ještě během dne.

Interview: TOMÁŠ PIMPARA

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



Implementovali jsme pick-by-voice, ale bez head-
setu, což není až tak rozšířené. Jedná se o pick-by-
-voice systém v podobě vesty se dvěma reproduk-
tory. Práce je bezpečnější než se sluchátky a není 
nutné dlouhé potvrzování. Předchozí technologie 
si musela půl hodiny „zvykat“ na hlas obsluhy, teď 
umí pracovat okamžitě. Nejdříve se pracovník do-
zví, do jaké má jít uličky a na které paletové místo, 
pak potvrdí, že je správně, a dostane informaci 
o počtu kusů. Znovu potvrdí a pokračuje dál.

Ani tak nemusí mít namluvený hlas?

Ne, tento systém reaguje podle daných povelů a je 
jedno, kdo na něj mluví.

Jaký evidujete podíl vlastních 
a agenturních pracovníků?

Kmenových zaměstnanců je 65 procent, agen-
turních zbylých 35, z nichž drtivá většina pochází 
z Ukrajiny. Po invazi Ruska na Ukrajinu je to pro ně 
velmi těžké a je třeba být k nim tolerantnější a em-
patičtější. Samozřejmě si cení toho, že mají práci, 
a my přemýšlíme, jak se postarat o jejich blízké, 
kteří sem dorazí. Nemůžeme zaměstnat všechny, 
ale pokoušíme se zařídit alespoň ubytování pro 

Co se děje se zbožím po příjmu?

Držíme jednosměnný provoz, tudíž v krátkém čase 
halu naplníme a do večera se ji snažíme vyklidit. 
Při příjmu namátkově kontrolujeme několik krabic 
na paletě – exspiraci nebo to, zda nechybí český 
text. Podle toho rozhodujeme, co s paletou dál. 
Buď přejde do regálu, nebo na copacking – etike-
tování. Provádíme také stripování bezpečnostními 
samolepkami, což je podobný proces.

Jakým způsobem 
zaskladňujete?

Ve větší hale využíváme pale-
tové a spádové regály, v druhé 
budově jsou pak většinově spá-
dové regály pro standardizova-

né krabice s dekorativní kosmetikou. Z hlediska 
samotné manipulační techniky používáme značku 
Jungheinrich – jde o klasické retraky, nízkozdvižné 
vozíky do jednoho metru pro vychystávání zboží, 
dále paletové vozíky a nízkozdvižné vozíky pro pří-
jem zboží.

Používáte nějakou pokročilejší 
pickovací metodu?

4 poznatky Tomáše Pimpary o logistice společnosti Rossmann Czech Republic

Rollkontejnery jsou pro nás 
důležité i proto, že používáme 

ochranné vaky, které se přes ně 
a napickované zboží přetáhnou. 

Po zavezení na prodejnu se 
rollkontejner i vak složí a odveze 

zpátky na centrální sklad 
nebo cross-dock.

Sledujeme trh 
a do budoucna 

zvažujeme automatický 
paletový sklad.

E-shop jsme 
odstartovali 

v listopadu a učíme 
se za chodu. Abychom 

tuto zákaznickou 
službu rychle 

zprovoznili, začali 
jsme vychystávat 

z prodejen.

Denně přijmeme 
30 až 40 vozů 

a vychystáváme zboží pro 
asi 70 prodejen v přibližně 

700 rollkontejnerech.

„Plánování toku zásob 
do prodejny je plně 
automatizováno.“
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rodinné příslušníky a ve spolupráci s agenturami 
nabídnout práci jinde.

Důvodem, proč třetina lidí přichází 
z agentur, je tok práce během roku, 
nebo si zaměstnance potřebujete 
nejdříve vyzkoušet?

U kmenových pracovníků nás těší velmi nízká fl uk-
tuace. Zapracovali jsme na školicím programu, kde 
jsme se inspirovali Amazonem, a funguje velmi 
dobře. S ukrajinskými pracovníky jsme v minulosti 
nezaznamenali problémy, pokud jsme je například 
požádali o přesčasy, což umožnilo vykrývat peaky. 
V případě, že nastal velký objem práce, přišli na dese-
ti- či dvanáctihodinovou směnu nebo i v sobotu. Proto 
máme podíl stálých a agenturních pracovníků takto 
nastaven. Se zapojováním ukrajinských lidí do kme-
ne teprve začínáme. Uvidíme, kolik jich přijmeme.

Nakolik se liší vychystávání 
pro prodejny a e-shop?

E-shop jsme odstartovali v listopadu a učíme se 
za chodu. Abychom tuto zákaznickou službu rych-
le zprovoznili, začali jsme vychystávat z prodejen. 
Nabízíme tudíž click&collect a rovněž doručení na 
adresu. Výhledově bychom pickování e-shopových 
objednávek pro domácí doručení přesunuli do cen-
trálního skladu, abychom uspokojili zákazníky, kte-
ří nakupují velký počet kusů od jednoho produktu.

Zvládají prodejny běžný provoz 
a současně přípravu zásilek 
z e-shopů?

Výhodami prodejen je, že pracují s jedním kusem 
bez rozbalování beden. I tak je to ale někdy nároč-
né, garantujeme zákazníkovi přípravu zboží dvě ho-
diny po objednání. Pro doručení na adresu máme 
v zázemí prodejny balicí linku, kde se připravují den-
ně desítky balíků. Kapacitně to zatím zvládáme, pří-
ští Vánoce ovšem plánujeme fungovat už ze skladu.

Kdo doručuje z prodejen 
k zákazníkům?

Doručení do domácností zajišťuje zatím pouze 
jedna prodejna, na to máme smluvního přeprav-
ce, ostatní prodejny fungují v režimu click&collect.

Do e-commerce jste vstoupili 
kvůli pandemii?

Z hlediska IT jsme měli naplánován upgrade 
ERP. Když přišel covid, byl projekt zastaven a priori-

Ptejte se 
Tomáše Pimpary

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Tomáš Pimpara 
v číslech

04/2020:  Začal řídit logistiku ve 
společnosti Rossmann 
Czech Republic. Předtím 
zde působil na pozicích 
warehouse manager 
a head of replenishment.

11/2014:  Působí na pozici 
replenishment 
support specialist 
u maloobchodního řetězce 
Ahold.

03/2012:  Ve společnosti Spar 
zastává pozici store 
replenishment specialist.

08/2010:   Vyučuje chemii 
a matematiku na teplickém 
gymnáziu.

tu dostala realizace e-shopu. Záměrem bylo spustit 
jej co nejdříve. Teď jsme ve fázi ladění a pracujeme 
na maximálním uživatelském komfortu, pak přijde 
fáze marketingové podpory. Nárůst teprve čekáme.

S kolika dopravci spolupracujete 
při obsluze centrálního skladu?

Se dvěma. WLS pokrývá Moravu a Slezsko, kdy ka-
miony zavážejí cross-docky, a dále je dedikovaná 
přeprava do prodejen, pro které máme stanovený 
lead time 48 hodin. České prodejny zásobujeme 
do 24 hodin odsud prostřednictvím Autodopravy 
Vladimír Hrubý.

Všechno převážíte rollkontejnery?

Ano. Historicky jsme se soustředili na pěší zóny 
a centra měst. Doručování je specifi cké dopravní-
mi omezeními, proto bychom se na většinu míst 
s paletami nedostali. A některé prodejny mají tak 
úzké vstupy, že bychom do nich na paletách jed-
noduše nedoručili i při větší benevolenci pro vjezd 
do center. Výhodou rollkontejnerů je, že nepotře-
bujeme strečovou fólii, a poškození zboží během 
přepravy je minimální. Je ale nutné počítat s vyšší 
počáteční investící do rollkotejnerů, které se nám 
osvědčily i díky tomu, že jsou 
složitelné a lehce opravitelné. 
Máme je od značky Hartwall 
a některé fungují už od roku 
2009. Před nakládku se na 
každý rollkontejner dá ještě 
bezpečnostní vak, slouží jak 
k ochraně zboží, tak před kon-
taminací potravin ostatními 
produkty. Po zavezení na prodejnu se rollkontejner 
i vak složí a odveze zpátky na centrální sklad nebo 
cross-dock. Spolu s ALC přepravkami jde o hezkou 
ukázku oběhového hospodářství vratných obalů.

Existují další specifi ka pro distribuci?

Velký počet dopravních omezení komplikující zá-
sobování. Kvůli tonáži jezdíme na některá místa 
s dodávkou a patří k nim prodejny, které jsou ve 
velké vzdálenosti od skladu – ve Vysokém Mýtě, 
Karlových Varech. Je to komplikované i proto, že 
některé z nich jsou hodně silné, a proto vezeme 
hodně rollkontejnerů. Dodávky provozujeme tři 
nebo čtyři. Vozový park je malý, pro Čechy máme 
14 aut a dispečink zajišťujeme ve vlastním reži-
mu. Donedávna to bylo systémem tužka – papír, 
nyní zkoušíme TMS Tashu. Pro Moravu odvádí WLS 
kompletní službu včetně plánování tras.

Mluvíme spolu v polovině března,
kdy jsou ceny pohonných hmot 
na svých maximech…

Dříve jsme byli hrdí, že třetina fl otily pro nás jezdí na 
CNG, což už tolik neplatí. (směje se) Není to jedno-
duché nejen ve vztahu k cenám PHM. Pokud jezdíte 
třeba právě na stlačený plyn, vznikají další omezení. 
Dvanáctitunka váží vlivem nádrží a další technolo-
gie o něco víc. S takovým vozem nemusíte projet 
třeba tunelem Blanka, problematické je zásobování 
prodejen obchodních center z podzemí a tak dále.

Budete se tím nějak zabývat? 
Třeba snahou přejít na elektřinu?

Zatím nemáme úplně jasno, situace se mění velmi 
rychle. Elektřina je u vyšších tonáží, než které po-
skytnou dodávky, problematická a také hodně dra-
há na pořízení. Chybí k ní i potřebná infrastruktura.

S dodavatelem CHEP spolupracujete 
v oblasti poolingu. O jaký jde objem?

Penetrace tvoří přes 60 procent palet na příjmu 
a disponujeme také paletami od LPR. Nebráníme 
se jakémukoli poolingu, protože efekti    vita při pří-
jmu zboží je mnohem lepší. Pokud je to možné, 
preferujeme další zapojení dodavatelů do obalové-
ho poolingu. V současnosti spolupracujeme s při-
bližně 400 až 500 dodavateli a v poolingu působí 
zhruba třetina.

U sekundárních a terciárních obalů 
se věnujete projektům udržitelnosti. 
Snižujete například objem 
používaných fólií?

Odbourat fólie se víceméně daří. Fólii, kterou zde 
uvidíte, je od dodavatelů. Nemáme jednorázové 
obaly a vše, co používáme v interní logistice, je 
vratné. Jako poslední budeme nahrazovat balení 
u dekorativní kosmetiky – jednu značku vychystá-
váme v sáčku kvůli zjednodušení pro prodejny. Ty 
nahrazuje obdobnými sáčky, jaké jsou nyní napří-
klad na ovoce a zeleninu, zůstanou pak v oběhu. Ji-
nak používáme už zmiňované rollkontejnery s vaky 
a také vícecestné ALC plastové  přepravky.

Tlačíte dodavatele 
ke snižování 
množství plastů?

V tomto ohledu je úplně nepře-
svědčujeme. Spíše se snaží-
me optimalizovat frekvenci ob-
jednávání – lepší je odebírat 

paletu měsíčně než vrstvu na týdenní bázi. Vzniká 
ale tlak ze strany zákazníků, takže se nám neu-
stále rozšiřuje portfolio výrobků bez mikroplastů.

Co plánujete pro následující období?

Z naší perspektivy je trendem digitalizace a auto-
matizace základních rutinních procesů. Momen-
tálně se soustředíme na tyto úkoly. Domlouváme, 
jak a kterými kanály komunikovat, aby to bylo efek-
tivní. V tomto roce se chceme zlepšit v základních 
procesech o jednotky procent, v celku by nás to ale 
mělo posunout o pořádný kus dále.

Zaměříte se více na automatizaci 
a robotizaci?

Sledujeme trh a do budoucna zvažujeme automa-
tický paletový sklad. Zatím nám ovšem taková in-
vestice nákladově nevychází, pracovní síla je pořád 
levnější. Nicméně kontrakt pro logistické prostory 
trvá do konce roku 2027 a strategicky uvažujeme, 
jak pokračovat dál. Vše je zatím otevřené. Varian-
tami jsou vlastní sklad, dlouhodobý pronájem, aby 
se automatizace vyplatila, nebo se budeme dále 
spoléhat na lidskou práci.

„Nemáme 
jednorázové obaly 

a vše, co používáme 
v logistice, je vratné.“

Způsobují narušené dodavatelské 
vztahy výpadky zboží v regálech 
prodejen?

Určitě způsobují. Před dvěma lety bylo zvykem, že 
výpadky způsobené nedodávkami do centrálního 
skladu tvořily maximálně šestinu všech výpadků. 
Dnes jde o více než třetinu. S největšími partnery 
se scházíme jednou za čtvrt roku, abychom plynu-
lost dodávek vylepšili i v současné obtížné situaci. 
Tlak to vyvíjí i na vedení – kde jsme se po dlouhých 
diskusích konečně rozhodli po-
sunout plánovací horizont na 
delší období.

Kdy máte nejvyšší 
sezonu během roku?

Obrovským peakem jsou Vánoce a zmiňované vý-
znamné promoce s až padesátiprocentními slevami 
na vybrané zboží, jež realizujeme osmkrát až deset-
krát ročně. Potom vyšší stovky až nižší tisíce pro-
duktů mohou zaznamenat nárůst prodejů v řádu 
stovek procent, na což musíme být připraveni.

Jaké sledujete KPI v rámci centrálního 
skladu i celé logistické sítě?

Monitorujeme dostupnost zboží na regále. To je 
zrcadlo, které vidí zákazník, což je pro nás nejdů-
ležitější. Chtěli bychom se pohybovat na úrovni 97 
výrobků ze 100, jež jsou k dispozici. Určitě jsme 
tohoto limitu dosahovali, nyní jsme lehce za ním. 
Dále se zaměřujeme na obrátku zásob, abychom 
eliminovali položky s obrátkou nad jeden rok. Ře-
šíme i servisní úrovně, tedy kvalitu dodávek od 
dodavatelů a z centrálního skladu do prodejen 
a nakonec včasnost závozu na prodejny.

Kolik kamionů denně přijmete?

Denně přijmeme 30 až 40 vozů a vychystáváme 
zboží pro asi 70 prodejen v přibližně 700 rollkon-
tejnerech. Do kamionu se vejde 33 palet, někdy 
vozíme i v režimu double. Layout prodejen je velmi 
různorodý a některý sortiment nabízíme v omeze-
ném množství, tudíž nepracujeme pouze s celo-
paletami. Naopak v druhé hale, kromě sezonního 
zboží, s celopaletami vůbec neoperujeme. Deko-
rativní kosmetiku vozíme na prodejny v namixova-
ných ALC přepravkách a její příjem na centrálním 
skladě prochází podrobnou kontrolou z naší strany.

Máte pro dodavatele nastavena 
vykládková okna?

Používáme je s tím, že největší dodavatele řešíme 
hned ráno, abychom zboží naskladnili co nejdříve 
a rozvezli ještě během dne.

Interview: TOMÁŠ PIMPARA

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



Implementovali jsme pick-by-voice, ale bez head-
setu, což není až tak rozšířené. Jedná se o pick-by-
-voice systém v podobě vesty se dvěma reproduk-
tory. Práce je bezpečnější než se sluchátky a není 
nutné dlouhé potvrzování. Předchozí technologie 
si musela půl hodiny „zvykat“ na hlas obsluhy, teď 
umí pracovat okamžitě. Nejdříve se pracovník do-
zví, do jaké má jít uličky a na které paletové místo, 
pak potvrdí, že je správně, a dostane informaci 
o počtu kusů. Znovu potvrdí a pokračuje dál.

Ani tak nemusí mít namluvený hlas?

Ne, tento systém reaguje podle daných povelů a je 
jedno, kdo na něj mluví.

Jaký evidujete podíl vlastních 
a agenturních pracovníků?

Kmenových zaměstnanců je 65 procent, agen-
turních zbylých 35, z nichž drtivá většina pochází 
z Ukrajiny. Po invazi Ruska na Ukrajinu je to pro ně 
velmi těžké a je třeba být k nim tolerantnější a em-
patičtější. Samozřejmě si cení toho, že mají práci, 
a my přemýšlíme, jak se postarat o jejich blízké, 
kteří sem dorazí. Nemůžeme zaměstnat všechny, 
ale pokoušíme se zařídit alespoň ubytování pro 

Co se děje se zbožím po příjmu?

Držíme jednosměnný provoz, tudíž v krátkém čase 
halu naplníme a do večera se ji snažíme vyklidit. 
Při příjmu namátkově kontrolujeme několik krabic 
na paletě – exspiraci nebo to, zda nechybí český 
text. Podle toho rozhodujeme, co s paletou dál. 
Buď přejde do regálu, nebo na copacking – etike-
tování. Provádíme také stripování bezpečnostními 
samolepkami, což je podobný proces.

Jakým způsobem 
zaskladňujete?

Ve větší hale využíváme pale-
tové a spádové regály, v druhé 
budově jsou pak většinově spá-
dové regály pro standardizova-

né krabice s dekorativní kosmetikou. Z hlediska 
samotné manipulační techniky používáme značku 
Jungheinrich – jde o klasické retraky, nízkozdvižné 
vozíky do jednoho metru pro vychystávání zboží, 
dále paletové vozíky a nízkozdvižné vozíky pro pří-
jem zboží.

Používáte nějakou pokročilejší 
pickovací metodu?

4 poznatky Tomáše Pimpary o logistice společnosti Rossmann Czech Republic

Rollkontejnery jsou pro nás 
důležité i proto, že používáme 

ochranné vaky, které se přes ně 
a napickované zboží přetáhnou. 

Po zavezení na prodejnu se 
rollkontejner i vak složí a odveze 

zpátky na centrální sklad 
nebo cross-dock.

Sledujeme trh 
a do budoucna 

zvažujeme automatický 
paletový sklad.

E-shop jsme 
odstartovali 

v listopadu a učíme 
se za chodu. Abychom 

tuto zákaznickou 
službu rychle 

zprovoznili, začali 
jsme vychystávat 

z prodejen.

Denně přijmeme 
30 až 40 vozů 

a vychystáváme zboží pro 
asi 70 prodejen v přibližně 

700 rollkontejnerech.

„Plánování toku zásob 
do prodejny je plně 
automatizováno.“



Skladování

bude sklad pracovat v režimu LI-FO. A také je ne-
zbytné dopředu zjistit, zda bude možné s ohledem 
na uskladněné zboží palety vzájemně tlačit. Pokud 
by to nešlo, potom je vhodnější volit třeba drive-in 
regály nebo shuttle systémy,“ doporučuje Martin 
Koudelka, vedoucí marketingu Jungheinrich.

Důležité je si také ověřit, že zboží, které bude v pro-
storu uskladněno, i používané palety jsou pro push-
-back regály vhodné. „A v neposlední řadě je třeba 
zajistit, aby zamýšlená manipulační technika dispo-
novala dostatečným zdvihem a výkonem pro mani-
pulaci,“ dodává Jan Novotný, sales manager spo-
lečnosti Dexion. Z ekonomického hlediska by měly 
fi rmy počítat s tím, že se jedná o vyšší počáteční 
investici než při pořízení konvenčního paletového re-
gálu. „Ekonomická návratnost je ovšem, při plném 

„Analyzujte budoucí 
procesy i používané 

palety“

 Při rozhodování, zda sklad vybavit push-back 
regály, je kromě porovnání běžných parametrů 
důležité naplánovat i budoucí procesy, které 
by měly ve skladu probíhat. Nezbytná je také 
analýza, zda skutečně bude sklad pracovat 
v režimu LI-FO. A navíc je potřeba dopředu 
zjistit, zda bude možné palety s ohledem na 
uskladněné zboží vzájemně tlačit. Pokud by to 
nešlo, potom je vhodnější volit třeba drive-in 
regály nebo shuttle systémy.

MARTIN 
KOUDELKA 

vedoucí 
marketingu 

Jungheinrich

PPush-back je systém vhodný výhradně pro sklado-
vání na principu LI-FO (Last in – First out). Kon-
strukčně se řeší nejčastěji buď jako válečkové 
dráhy nebo jako posuvné rámy. Válečkové tratě 
jsou podobné těm, které jsou známé ze spádo-
vých regálů, ale u push-back tratí se nepoužívají 
dynamické brzdy pod palety či separátory. Zatímco 
válečkové tratě jsou vhodné pro hlubší kanály a lze 
na nich uskladnit až deset palet v kanále za sebou, 
posuvné rámy, které jsou cenově výhodnější, se 
používají pro skladování nejvýše pěti palet.

Palety se na systém zakládají pomocí vysokozdviž-
ného vozíku, který musí splňovat určité parametry. 
V ukládací úrovni musí přetlačit palety, které jsou 
v kanále již uložené. To klade určité nároky na vý-
kon a stabilitu stroje a do značné míry to limituje 
hloubku kanálů a výšku regálů.

PRO ZBOŽÍ SE STŘEDNÍ OBRÁTKOVOSTÍ
Push-back regály se uplatňují tam, kde se skladu-
je větší množství palet se stejným druhem zboží 
alespoň v jednom kanále, který nevyžaduje FI-FO 
systém. Stejně dobře je možné je ale využít i pro do-
časné uskladnění palet před nakládkou. Většinou si 
push-back regály volí zákazníci, kteří skladují zboží 
se střední obrátkovostí. „Druh zboží není podstat-
ný, je ovšem potřeba myslet na to, že palety tlačí 
na sebe a tomu by mělo být přizpůsobeno i bale-
ní. Nejvhodnější palety jsou dřevěné, ale je mož-
né využít i jiné druhy. Rychlost expedice palety je 
pak srovnatelná s jinými druhy skladování, jelikož 

PUSH-BACK REGÁLY VYŽADUJÍ 
SPECIFICKÉ ŘÍZENÍ SKLADU 
I VÝKONNOU TECHNIKU
Push-back regály patří do skupiny dynamického, vysokohustotního skladování zboží na paletách, nicmé-
ně je možné tento systém použít i pro menší počet palet v jednom kanále. Nezřídka existují i případy se 
dvěma paletami za sebou. Na rozdíl od jiných regálových systémů využívají push-back regály manipulaci 
z jedné strany, čímž dochází ke zkrácení dopravních tras a času a v neposlední řadě je potřeba také méně 
místa pro skladování.

Článek připravila Martina Vampulová

je první paleta vždy na první pozici,“ říká obchodní 
ředitel Stow Petr Švejnoha. Naopak oproti konvenč-
ním paletovým regálům je při použití push-back 
regálů velkou výhodou fakt, že se kapacita skladu 
několikanásobně zvýší. U push-back regálů nejsou 
totiž potřeba manipulační uličky jako při klasickém 
čelním zakládání do regálu. „Některé studie uvádějí 
nárůst kapacity až kolem 70 procent. Navíc systém 
využívající posuvné vozíky umožňuje i rychlejší za-
skladňování, a to až o 30 procent proti jiným typům 
regálů, například drive-in,“ uvádí Milan Jenčo, ob-
chodní zástupce společnosti Proman.

BEZ DŮKLADNÉ ANALÝZY 
SE FIRMA NEOBEJDE
Rozhodnutí, zda využít push-back regály, nebo 
dát přednost konvenčnímu vybavení skladu, by 
měla předcházet důkladná analýza. Každý sklad 
je specifi cký a jeho provozovatelé nebo uživatelé 
mají individuální požadavky. Analýza by se měla 
rozhodně odvíjet od toho, jak vypadá prostor, do 
kterého bude systém instalován. Rozhodující je 
především plocha a výška pro volbu optimálního 
počtu úrovní. Kromě toho je třeba znát odpověď 
i na další otázky: zda bude skladovací kapacita 
dostatečná, zda bude sklad fl exibilní z hlediska 
zaskladňování a vyskladňování zboží, jaké budou 
nezbytné dodatečné stavební úpravy a s tím spoje-
né další náklady. „Kromě analýzy běžných parame-
trů je důležité naplánovat budoucí procesy, které 
by měly ve skladu probíhat, a zjistit, zda skutečně 
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„Push-back, nebo double deep?“

V případě skladování dvou palet za sebou je dobré se zamyslet, zda je vhodnější 
push-back systém, nebo zda není lepší použít manipulační techniku s telesko-
pickými vidlemi pro skladování dvou palet za sebou, tedy double deep, což 
je také často opomíjený způsob skladování. V každém případě doporučuji vše 
konzultovat se zkušenými obchodními zástupci.

PETR ŠVEJNOHA, obchodní ředitel, Stow
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využití skladu z hlediska kapacity a velkého objemu 
toku palet, velmi rychlá,“ dodává Jan Novotný. V pří-
padě, že se fi rma rozhodne pro využití push-back 
regálového systému, měla by oslovit odborníky, 
jejichž systémy jsou certifi kované, dokážou vypro-
jektovat optimální rozložení regálů, mají dostatek 
referencí a v neposlední řadě zajistí záruční i pozá-
ruční servis, a to včetně potřebných náhradních dílů.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 
JSOU SAMOZŘEJMOSTÍ
Bezpečnost bývá při práci ve skladu vždy na prvním 
místě. Proto je i u push-back regálů třeba zajistit ne-
jen ochranu uskladněného zboží, ale také obsluhy. 
Výrobci proto vybavují regálové systémy nejrůzněj-
šími ochrannými prvky. „Na regály s válečkovými 

dráhami jsou instalovány zarážky a blokovací prv-
ky, které zabraňují nekontrolované rychlosti pohybu 
palet. Kromě toho je možné snížit intenzitu dopravy 
palet nebo systém doplnit speciálním zařízením na 
vystředění palet,“ vyjmenovává Milan Jenčo.

O INOVACE PŘÍLIŠ NEJDE
Ani push-back regálům se jisté inovace nevyhýbají. 
I když, jak potvrdily oslovené fi rmy, rozhodně nesto-
jí v centru zájmu výzkumníků ani logistiků. Když už, 
tak podobně jako u všech ostatních typů skladová-
ní směřují také inovace push-back systémů přede-
vším k zajištění plynulého provozu skladu a snížení 
chybovosti. „Pokud bych měl být konkrétnější, jde 
o vytvoření řízeného procesu, implementaci WMS 
a výraznější propojení s informačními systémy,“ 
uzavírá Jan Novotný.

„Pro maximální 
využití skladové 

kapacity“

Push back regály se hodí všude tam, kde je po-
třeba využít skladovou kapacitu na co nejmen-
ší podlahové ploše. Díky push-back systému 
odpadá totiž nutnost uliček pro manipulační 
techniku, práce se zakládáním a vychystává-
ním palet jsou omezeny na minimum, výhodou 
je rychlý a snadný přístup ke všem kanálům. 
Navíc se rychlost manipulace s paletami vý-
znamně zvyšuje oproti klasickému paletovému 
skladování.

JAN NOVOTNÝ
sales manager

Dexion
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alespoň v jednom kanále, který nevyžaduje FI-FO 
systém. Stejně dobře je možné je ale využít i pro do-
časné uskladnění palet před nakládkou. Většinou si 
push-back regály volí zákazníci, kteří skladují zboží 
se střední obrátkovostí. „Druh zboží není podstat-
ný, je ovšem potřeba myslet na to, že palety tlačí 
na sebe a tomu by mělo být přizpůsobeno i bale-
ní. Nejvhodnější palety jsou dřevěné, ale je mož-
né využít i jiné druhy. Rychlost expedice palety je 
pak srovnatelná s jinými druhy skladování, jelikož 

PUSH-BACK REGÁLY VYŽADUJÍ 
SPECIFICKÉ ŘÍZENÍ SKLADU 
I VÝKONNOU TECHNIKU
Push-back regály patří do skupiny dynamického, vysokohustotního skladování zboží na paletách, nicmé-
ně je možné tento systém použít i pro menší počet palet v jednom kanále. Nezřídka existují i případy se 
dvěma paletami za sebou. Na rozdíl od jiných regálových systémů využívají push-back regály manipulaci 
z jedné strany, čímž dochází ke zkrácení dopravních tras a času a v neposlední řadě je potřeba také méně 
místa pro skladování.

Článek připravila Martina Vampulová

je první paleta vždy na první pozici,“ říká obchodní 
ředitel Stow Petr Švejnoha. Naopak oproti konvenč-
ním paletovým regálům je při použití push-back 
regálů velkou výhodou fakt, že se kapacita skladu 
několikanásobně zvýší. U push-back regálů nejsou 
totiž potřeba manipulační uličky jako při klasickém 
čelním zakládání do regálu. „Některé studie uvádějí 
nárůst kapacity až kolem 70 procent. Navíc systém 
využívající posuvné vozíky umožňuje i rychlejší za-
skladňování, a to až o 30 procent proti jiným typům 
regálů, například drive-in,“ uvádí Milan Jenčo, ob-
chodní zástupce společnosti Proman.

BEZ DŮKLADNÉ ANALÝZY 
SE FIRMA NEOBEJDE
Rozhodnutí, zda využít push-back regály, nebo 
dát přednost konvenčnímu vybavení skladu, by 
měla předcházet důkladná analýza. Každý sklad 
je specifi cký a jeho provozovatelé nebo uživatelé 
mají individuální požadavky. Analýza by se měla 
rozhodně odvíjet od toho, jak vypadá prostor, do 
kterého bude systém instalován. Rozhodující je 
především plocha a výška pro volbu optimálního 
počtu úrovní. Kromě toho je třeba znát odpověď 
i na další otázky: zda bude skladovací kapacita 
dostatečná, zda bude sklad fl exibilní z hlediska 
zaskladňování a vyskladňování zboží, jaké budou 
nezbytné dodatečné stavební úpravy a s tím spoje-
né další náklady. „Kromě analýzy běžných parame-
trů je důležité naplánovat budoucí procesy, které 
by měly ve skladu probíhat, a zjistit, zda skutečně 
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„Push-back, nebo double deep?“

V případě skladování dvou palet za sebou je dobré se zamyslet, zda je vhodnější 
push-back systém, nebo zda není lepší použít manipulační techniku s telesko-
pickými vidlemi pro skladování dvou palet za sebou, tedy double deep, což 
je také často opomíjený způsob skladování. V každém případě doporučuji vše 
konzultovat se zkušenými obchodními zástupci.

PETR ŠVEJNOHA, obchodní ředitel, Stow
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LLithium-iontové baterie vynikají svými vlastnostmi 
nejen v oblasti životního prostředí. Za všechny zmí-
níme ty nejdůležitější – nulové lokální emise CO2, 
možnost téměř kompletní recyklace, lepší nabíjecí 
cyklus, díky němuž se nabíjejí s nižší spotřebou 
energie ze sítě, a vyšší energetická hustota. Bate-
rie ale mají také řadu výhod, které ocení fi rmy i je-
jich zaměstnanci v praxi. Většina má garantovanou 
životnost 4000, někdy až 5000 nabíjecích cyklů, 
lze je bez problémů mezidobíjet, aniž by se zkrá-
tila jejich životnost, a jsou prakticky bezúdržbové. 
„Díky rychlému nabíjení lze vozík s Li-Ion baterií 
používat v podstatě 24 hodin bez přestávky, aniž 
by byla třeba baterie vyměnit. Oproti tomu běžná 
olověná baterie vydrží sotva jednu pracovní směnu 
a druhou, tedy plných osm hodin, se pak nabíjí. 

VLASTNOSTI „LIONEK“ 
KOMPENZUJÍ JEJICH VYŠŠÍ CENU
Úspora, bezpečnost, praktičnost a ekologie. To jsou asi nejčastější vlastnosti, které se pojí k lithium-iontovým bateriím. Komerčně 
se sice vyrábějí někdy od začátku 90. let minulého století, ale jejich širšímu využití v elektrické trakci dlouho bránila vysoká cena. 
Ta představovala i přes všechny další výhody pro Li-Ion baterie zásadní hendikep. To už je ale, zdá se, pryč, protože zhruba od roku 
2010 cena lithium-iontových baterií spíše klesá a poptávka narůstá. V posledních letech jsou stále populárnější, a to nejen pro pohon 
manipulační techniky.

Článek připravila Martina Vampulová

A o negativních dopadech olověných baterií na ži-
votní prostředí snad ani nemá smysl hovořit,“ říká 
Václav Jung, projektový manažer společnosti Still. 
Velkou výhodou lithiových baterií je i skutečnost, 
že s nimi lze pracovat v nejrůznějších prostředích. 
Bez problémů zvládnou teplotu okolního prostředí 
v rozsahu od −35 °C až do +60 °C.

PODLE ČEHO VYBÍRAT?
Při výběru baterií je vhodné zohlednit co nejvíce 
faktorů. Rozhodně by neměly být určující pouze po-
řizovací náklady. Důležité je analyzovat také pod-
mínky, ve kterých budou baterie pracovat, ale i typ 
manipulační techniky, kterou budou pohánět. Zá-

Je ukázkou využití analytic-
kých softwarů a můžeme 

ho demonstrovat na 
propojení kamerové-
ho systému a nového 
softwaru M2C nazva-
ného TrackSys „Cílem je 

zajistit dohled nad korekt-
ností pokladních transakcí 

na jednotlivých pokladnách 
klienta. Hlavní důraz je kladen na 

dodržování interních předpisů a norem spojených 
s obsluhou zákazníka na pokladní přepážce,“ říká 
Jan Čulík, Project manager M2C.

TrackSys představuje integrační platformu, která 
v sobě kombinuje konkrétní podezřelé transakce 
a odpovídající úsek videozáznamu z kamerového 
systému. Přidanou hodnotou tohoto softwaru je 
schopnost zobrazit v jednu chvíli jak videozá-
znam z konkrétní pokladny, tak účtenku vč. všech 
markovaných položek. Pro uživatele se tedy stává 
proces vyhodnocování podezřelých transakcí velice 
efektivním. 

TrackSys i pro efektivní vychystávání zboží

Přesuňme se teď z oblasti pokladen do velkých 
logistických areálů.
Každý logistický areál se skládá z nákladových 
ramp, skladovacích regálů, zařízení pro vystavení 
objednávek, operátorů výroby a rovněž kamer 
nebo kamerových systémů. Na jedné straně tedy 
máme systém, který řídí výdej zboží a plán odvozu 
a na straně druhé systém kamer. Víme, že zboží je 
nachystané, kamion si ho naloží a odjíždí. Ale co 
co tomu předchází, nevíme. Co se děje v mezidobí 
od přijetí objednávky až po vyskladnění? A jsou 
všechny probíhající procesy efektivní? 

Jan Čulík je přesvědčen, že software TrackSys by 
mohl být jeden ze způsobů, jak zefektivnit proces 
vyskladňování zboží. „Máme nástroj, díky kterému 
můžeme získat taková data, na základě kterých, 
můžeme procesy zefektivnit“. 

Na prodejnách pracuje TrackSys s videem a účten-
kou z pokladny. Jak tento software aplikovat v logi-
stice? „V logistickém areálu bychom stále pracovali 
s videem, resp. s kamerovým systémem a věděli 
bychom, kolikrát operátor výroby přejel mezi regály 
nebo kolik cest po skladu musí absolvovat, aby byl 
schopen připravit dané zboží pro kamion,“ říká Jan 
Čulík a dodává: „Namísto účtenky by pro nás v logi-
stice byl datovým vstupem ticket se seznamem 
objednaného zboží.  Díky kamerovému systému 
bychom viděli, jestli už je všechno zboží připravené. 
Byli bychom schopni také sledovat čas, za který 
daný operátor zboží nachystal, ale dokázali bychom 
analyzovat například i to, že položky jsou třeba v re-
gálech i špatně naskládané. Že to v podstatě třeba 
ani nedává smysl. 

Dovedu si představit, že díky TracSysu můžeme 
měřit efektivitu vychystávání zboží na rampu. Aby 
se například operátor třikrát nevracel zpět na jedno 
místo a jízdou tam a zpět tím ztratil třeba 10 minut. 
V konečném důsledku může z takové analýzy vzejít 
informace, že bude efektivnější, když budou zásilku 
vychystávat dvě osoby místo jedné. Že to bude 
rychlejší, nebudou si navzájem překážet a celkový 
proces vychystávání bude efektivnější“.

Vždy je ale třeba nejprve udělat u klienta analýzu 
proveditelnosti. Analyzovat umístění kamer a na-
modelovat kamerový systém na konkrétní prostře-
dí. Poznat používaný systém a pochopit strukturu 
dat, a co všechno z toho je možné použít, abychom 
dokázali klientům tento systém „ušít“ na míru. •

Jak efektivně 
využít TrackSys 
v logistice?
Zhruba před rokem 
přišla společnost M2C 
s unikátním řešením 
pro efektivní kontrolu 
pokladních transakcí. 
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sadním faktorem je i intenzita a směnnost provozu 
či možnost dobíjení baterií v průběhu směn. Vzhle-
dem k vyšším cenám oproti olověným bateriím by 
měla patřit mezi pečlivě sledované parametry i ga-
rantovaná životnost baterií. Je rozdíl, pokud fi rma 
používá baterii, která má garantovanou životnost 
2000 cyklů nebo 4000, či dokonce 5000 cyklů. 
Při nižší garantované životnosti je totiž pravděpo-
dobné, že vzhledem k použité technologii bude mít 
také výrazně nižší rozsah pracovních teplot a že 
takovou baterii tedy nebude možné bez rizika po-
škození používat při teplotách bod bodem mrazu. 
Odborníci doporučují sledovat i obsah využitelné 
energie, rozdílnou nabíjecí efektivitu a také rych-
lost nabíjení. Tyto všechny vlastnosti baterie mo-
hou negativně ovlivnit celkové provozní náklady. 

FOTO: Linde MH
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Proto je třeba pečlivě analyzovat možnosti využití 
Li-Ion akumulátorů přímo v provozu, spočítat pro-
vozní úspory a současně i návratnost investice. Po-
tom teprve je možné učinit tak důležité rozhodnutí, 
zda zapojit do manipulační techniky tyto moderní 
napájecí články.

„Lithiové baterie jsou nejefektivnější ve velmi 
frekventovaných vícesměnných provozech, kte-
ré mohou využít výhody průběžného dobíjení. Ty 
nejintenzivnější provozy, jež průběžné dobíjení 
nedovolují, tak mohou těžit jen z nižší spotřeby či 
bezúdržbovosti. Navíc je třeba mít k dispozici ještě 
náhradní baterii, takže vzhledem k cenám volí ma-
nažeři do těchto provozů obvykle olověné baterie,“ 
připomíná Jan Kohák, produktový manažer Toyota 
Material Handling. Jeho slova potvrzuje i Jan Va-
lenta, obchodní zástupce Fronius Perfect Charging 
Česká republika, podle kterého jsou vozíky s lithi-
um-iontovou baterií nejvhodnější do prostředí, kde 
mohou mít během dne alespoň krátké přestávky 
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v délce minimálně 15 minut. „Využití pohonů na 
Li-Ion baterie se tak nabízí zejména při nakládce 
a vykládce nákladních vozidel z rampy nebo při vy-
chystávání zboží,“ dodává.

NAD VÝVOJEM CEN VISÍ OTAZNÍKY
Podle údajů všech oslovených fi rem zájem o li-
thium-iontové baterie stoupá. K lepším prodejům 
přispívá i skutečnost, že tento typ akumulátorů se 
v posledních letech poměrně rozšířil v některých 
odvětvích, například v automobilovém průmys-
lu. Momentálně tedy tvoří manipulační technika 

s těmito bateriemi zhruba pětinu až třetinu cel-
kových prodejů v České republice. Pochopitelně 
se do prodejů promítl vývoj ceny baterií, která 
v posledních letech klesala. „Poklesly především 
ceny baterií do menších, ručně vedených vozíků 
a tahačů. Díky tomu se stávají dostupnějšími pro 
širší okruh uživatelů. Je ovšem otázkou, jak se 
bude vyvíjet cena a dostupnost surovin pro jejich 
výrobu v  následujícím období,“ upozorňuje Jan 
Kohák. Podle Jáchyma Jarníka, který v Linde Ma-
terial Handling působí na pozici professional tech-
nical support, už ceny vstupních surovin výrazně 
stouply. „Aktuální cena se ve srovnání s minulý-
mi obdobími pohybuje téměř na sedminásobku. 

„Rozhoduje spíše prostředí 
než konkrétní typ vozíku“

Lithium-iontové baterie jsou vhodné pro jakýkoli elektrický vozík, nejčastěji 
ručně vedené vozíky, retraky, tahače nebo čelní vysokozdvižné vozíky. Spíš 
než na druhu vozíku záleží na intenzitě a organizaci manipulace v daném 
provozu, na směnnosti, vytíženosti vozíků během směny či stáří aktuálně po-
užívaných baterií.

JAN KOHÁK, produktový manažer, Toyota Material Handling

Evropské státy své dopravce podporují, zatímco česká vláda váhá, 
míní Česmad Bohemia. Více na www.systemylogistiky.cz.Eko
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„Díky rychlému nabíjení lze vozík s Li-Ion baterií 
používat v podstatě 24 hodin bez přestávky, aniž 
by byla třeba baterie vyměnit. Oproti tomu běžná 
olověná baterie vydrží sotva jednu pracovní směnu 
a druhou, tedy plných osm hodin, se pak nabíjí. 

VLASTNOSTI „LIONEK“ 
KOMPENZUJÍ JEJICH VYŠŠÍ CENU
Úspora, bezpečnost, praktičnost a ekologie. To jsou asi nejčastější vlastnosti, které se pojí k lithium-iontovým bateriím. Komerčně 
se sice vyrábějí někdy od začátku 90. let minulého století, ale jejich širšímu využití v elektrické trakci dlouho bránila vysoká cena. 
Ta představovala i přes všechny další výhody pro Li-Ion baterie zásadní hendikep. To už je ale, zdá se, pryč, protože zhruba od roku 
2010 cena lithium-iontových baterií spíše klesá a poptávka narůstá. V posledních letech jsou stále populárnější, a to nejen pro pohon 
manipulační techniky.

Článek připravila Martina Vampulová

A o negativních dopadech olověných baterií na ži-
votní prostředí snad ani nemá smysl hovořit,“ říká 
Václav Jung, projektový manažer společnosti Still. 
Velkou výhodou lithiových baterií je i skutečnost, 
že s nimi lze pracovat v nejrůznějších prostředích. 
Bez problémů zvládnou teplotu okolního prostředí 
v rozsahu od −35 °C až do +60 °C.

PODLE ČEHO VYBÍRAT?
Při výběru baterií je vhodné zohlednit co nejvíce 
faktorů. Rozhodně by neměly být určující pouze po-
řizovací náklady. Důležité je analyzovat také pod-
mínky, ve kterých budou baterie pracovat, ale i typ 
manipulační techniky, kterou budou pohánět. Zá-

Je ukázkou využití analytic-
kých softwarů a můžeme 

ho demonstrovat na 
propojení kamerové-
ho systému a nového 
softwaru M2C nazva-
ného TrackSys „Cílem je 

zajistit dohled nad korekt-
ností pokladních transakcí 

na jednotlivých pokladnách 
klienta. Hlavní důraz je kladen na 

dodržování interních předpisů a norem spojených 
s obsluhou zákazníka na pokladní přepážce,“ říká 
Jan Čulík, Project manager M2C.

TrackSys představuje integrační platformu, která 
v sobě kombinuje konkrétní podezřelé transakce 
a odpovídající úsek videozáznamu z kamerového 
systému. Přidanou hodnotou tohoto softwaru je 
schopnost zobrazit v jednu chvíli jak videozá-
znam z konkrétní pokladny, tak účtenku vč. všech 
markovaných položek. Pro uživatele se tedy stává 
proces vyhodnocování podezřelých transakcí velice 
efektivním. 

TrackSys i pro efektivní vychystávání zboží

Přesuňme se teď z oblasti pokladen do velkých 
logistických areálů.
Každý logistický areál se skládá z nákladových 
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Jak efektivně 
využít TrackSys 
v logistice?
Zhruba před rokem 
přišla společnost M2C 
s unikátním řešením 
pro efektivní kontrolu 
pokladních transakcí. 
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RAMPA 1

sadním faktorem je i intenzita a směnnost provozu 
či možnost dobíjení baterií v průběhu směn. Vzhle-
dem k vyšším cenám oproti olověným bateriím by 
měla patřit mezi pečlivě sledované parametry i ga-
rantovaná životnost baterií. Je rozdíl, pokud fi rma 
používá baterii, která má garantovanou životnost 
2000 cyklů nebo 4000, či dokonce 5000 cyklů. 
Při nižší garantované životnosti je totiž pravděpo-
dobné, že vzhledem k použité technologii bude mít 
také výrazně nižší rozsah pracovních teplot a že 
takovou baterii tedy nebude možné bez rizika po-
škození používat při teplotách bod bodem mrazu. 
Odborníci doporučují sledovat i obsah využitelné 
energie, rozdílnou nabíjecí efektivitu a také rych-
lost nabíjení. Tyto všechny vlastnosti baterie mo-
hou negativně ovlivnit celkové provozní náklady. 
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Vzhledem k současné situaci, tedy nedostatku ka-
pacit, surovin a dalších vstupů, cena baterií roste 
a dodací lhůty se prodlužují. U dodavatelské fi rmy 
jsme zjistili nárůst o 20 procent,“ říká.

CENU KOMPENZUJÍ 
NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
Vyšší cena lithium-iontové baterie je ale podle Vác-
lava Junga jednoznačně kompenzována nižšími 
provozními náklady. „Nepotřebujete žádný speci-
ální prostor pro nabíjení jako u olověných akumu-
látorů a náklady na údržbu jsou prakticky nulové. 
Důležité je, že tyto baterie jsou schopny snížit spo-
třebu energie při nabíjení, čímž se ušetří náklady 
na elektřinu, a mají dvojnásobnou životnost než 
olověné baterie,“ vypočítává stěžejní vlastnosti 
baterií z hlediska efektivity provozu Václav Jung.

Rozhodnutí, zda nahradit olověné baterie těmi 
lithiovými, nemusí být pro některé fi rmy na první 
pohled patrné. Proto třeba v Linde Material Hand-
ling nabízejí individuální službu Linde Energy Man-
agement. „Díky ní lze navrhnout to nejlepší řešení, 
doslova šité na míru,“ dodává Jáchym Jarník.

INOVACE SE TÝKAJÍ 
VLASTNOSTÍ 
I SLOŽENÍ ČLÁNKŮ
Výrobci manipulační tech-
niky i akumulátorů se snaží 
uvést do života nejrůznější 
inovace. Zaměřují se na použití kvalitnějších člán-
ků baterií, které by umožnily do stejného nosiče 
uložit větší kapacitu energie. Pracují také na zdo-
konalení systému řízení procesů nabíjení, jež zajis-
tí lepší a uživatelsky přívětivější nastavení procesů 
nejen u jednotlivých nabíjecích článků, ale v přípa-
dě větších fl otil i efektivní řízení procesu nabíjení 
více článků najednou.

Vývojové týmy se zaměřují také na optimalizaci 
chemického složení článků: nikl, mangan, kobalt 
(NMC) či lithium, železo, fosfát (LFP). „To by mělo 
na jedné straně snížit rizika v dodavatelském ře-
tězci, a na straně druhé i výrobní náklady napří-
klad redukcí kobaltu nebo jiných vzácných surovin. 
Rozšíření sodíkových nebo polovodičových baterií 
zatím není v širokém měřítku zřejmé,“ upřesňuje 
Jan Valenta.

DO BUDOUCNA 
SNAD OPTIMISTICKY
Zástupci všech oslovených fi rem se shodli, že po-
kud se bude i nadále návratnost investice do Li-Ion 
baterií snižovat, lze do budoucna očekávat nárůst 
poptávky po manipulační technice poháněné tou-

to technologií. Vzroste totiž 
zájem i u uživatelů, kteří 
se k jejich nasazení v dů-
sledku vyšších cen a delší 
návratnosti neodhodlali. 
Akumulátory by se mohly 
rozšířit i do provozů s nižší 
intenzitou manipulace. Na-
víc zákazníci i uživatelé dá-

vají a do budoucna budou preferovat technologii, 
která zajistí hladký chod provozu bez potřebných 
nabíjecích prostorů údržby, což bude hrát do karet 
právě této technologii.

„DO BUDOUCNA LZE OČEKÁVAT 
NÁRŮST POPTÁVKY PO MANIPULAČNÍ 

TECHNICE POHÁNĚNÉ  
LITHIUM-IONTOVÝMI BATERIEMI.“
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která hýbou světem 
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„I nabíječka může přispět 
ke zvýšení efektivity“

 Rozhodně doporučuji zvolit takzvané chytré nabíječky, v nichž dochází ke ko-
munikaci mezi baterií a nabíjecí jednotkou. Tato komunikace zajišťuje opti-
mální nabíjecí proudy. Pro efektivní provoz lithium-iontové technologie je totiž 
důležitý čas nabíjení, kdy je v pauzách a pracovních přestávkách zapotřebí do 
baterie dodat co největší množství energie potřebné pro další provoz. Při výběru 
vhodné nabíječky je tedy vždy nutné zvážit několik faktorů, například typ a druh 
provozu i ekonomickou stránku.

JÁCHYM JARNÍK, professional technical support, Linde Material Handling

„Lithium-iontové 
baterie vycházejí 

nejlépe“

Společnost Still nechala před časem otesto-
vat tři systémy pohonu elektrických vozíků – 
klasické olověné, lithium-iontové a vodíkové 
palivové články. Z testování nejvýhodnějšího 
pohonného systému v oblasti manipulační 
techniky dopadly nejlépe právě lithium-ionto-
vé baterie. Ačkoli každý ze systémů – olově-
ná baterie i palivový článek – nabízejí různé 
možnosti, lithium-iontové baterie jsou schopny 
reagovat na různé změny a požadavky. Proto se 
dá očekávat, že obecně budou v manipulační 
technice právě tyto baterie vynikat i v blízké 
budoucnosti.

VÁCLAV JUNG
projektový manažer

Still
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Vnitropodnikových logistických provozů, které se 
úplně nebo téměř obejdou bez lidského zásahu, je 
zatím poměrně málo. Nicméně projektů v oblasti 
automatizace, digitalizace a robotizace stále přibývá. 

Intralogistika:
automaty přebírají 
větší díl práce
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hlavní sponzor speciálu:

PPodle odborníků jsou základem efektivního 
provozu skladu kvalitní a dobře vyškolení řidi-
či, kteří jsou schopni s vozíky pracovat rychle, 
přesně a bezpečně. Řidičům v dnešní době po-
máhají různé aktivní asistenční systémy, které 
jim nedovolí vozíky např. přetížit, a navíc je 
chrání před chybnou manipulací, třeba jízdou 
se zdviženým nákladem do zatáčky.

„Kromě asistenčních systémů, které pomáhají 
zlepšovat bezpečnost ve skladech, je důleži-
té neustále aktivně vyhledávat rizika, což je 
koneckonců zákonná povinnost každého za-
městnavatele. Velkou pomoc při této důležité 
činnosti může přinést třeba externí audit,“ říká 
Martin Řehák, manažer tréninku a produkto-
vé podpory Linde Material Handling. Pozvaní 
experti dokážou na základě svých zkušeností 
z různých oborů identifi kovat potenciálně ne-
bezpečná místa, a to často i ta, která běžní 
pracovníci nevnímají jako nebezpečná, proto-
že jsou ovlivněni tzv. provozní slepotou. „Pak 
stačí, když se do kolizní situace dostane nový 
řidič či agenturní pracovník a může dojít i k zá-
važné nehodě,“ upozorňuje Martin Řehák.

KLÍČOVÁ JE SPRÁVNĚ 
ZVOLENÁ TECHNIKA
Pro dosažení maximální efektivity je také klí-
čové nasazení správné manipulační techniky. 
Každý sklad je jiný a vyžaduje jinou techniku. 
Někde se nejlépe uplatní čelní vozíky, jinde 
retraky nebo čtyřcestné vozíky. Na efektivitu 
skladu mají zásadní vliv také vychystávací 
procesy, protože právě vychystávání patří mezi 
nejnákladnější skladové operace. Některé mo-

ZÁKLAD PRO EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÝ 
SKLAD? VYŠKOLENÍ ŘIDIČI A VHODNÁ 
MANIPULAČNÍ TECHNIKA

Jednoznačná a stručná odpověď na 
otázku, jaký by měl být každý sklad 
bez ohledu na velikost a vytížení, je 
jasná – efektivní a bezpečný. Každá 
nehoda manipulační techniky, která 
způsobí materiální škodu na vozí-
cích, zboží či konstrukcích skladu, 
s sebou kromě mimořádných fi nanč-
ních nákladů za zničené věci přinese 
i omezení provozu skladu nebo jeho 
úplné vyřazení z provozu, ať na krat-
ší nebo dokonce delší dobu. Jak tedy 
zajistit, aby efektivní a bezpečný byl 
opravdu každý sklad?

Článek připravila Martina Vampulová

FOTO: Linde MH



31Intralogistika

derní vychystávací vozíky disponují poloauto-
matickou výbavou s jízdními režimy, které umí 
následovat pracovníka skladu a omezit tak 
zbytečné nastupování a vystupování z vozíku. 
To během dne ušetří mnoho zbytečných kroků, 
a hlavně pracovního času obsluhy.

Ke zvýšení efektivity vnitropodnikové mani-
pulace přispívá i zvyšující se komfort a tomu 
odpovídající pracovní prostředí pro operátora 
manipulační techniky. Vyšší pohodlí snižuje 
riziko únavy operátora, což jednoznačně na-
pomáhá snížení chybovosti v provozu a ma-
ximalizaci pracovního výkonu. Firmy se také 
mnohem častěji zaměřují i na správný výběr 
manipulační techniky, když do svých provozů 
už nenasazují pouze jeden „univerzální typ“ 
vozíku, ale pro každou činnost volí specifi cké 
modely. „Naši zákazníci stále častěji využívají 
možnosti konzultace a poradenství pro roz-
hodnutí o nasazení nejvhodnější manipulač-
ní techniky přímo do jejich provozu. Je však 

Jak zvýšit efektivitu 
a snížit rizika při 

vnitropodnikových 
přepravách?
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„So� stikované systémy 
dokážou nehodě 

zabránit“

Dnes je standardem vybavit vozíky bezpeč-
nostními světly a dalšími varovnými signá-
ly. Mnohem zajímavější jsou pak takové 
systémy, jež komunikují mezi technikou 
a okolím a dovedou nehodě předcházet. 
Příkladem může být systém, který pomo-
cí transpondérů, majáků a dalších senzo-
rů dokáže informovat řidiče manipulační 
techniky i chodce na nebezpečí a v případě 
techniky zasáhnout do jízdních charakte-
ristik a nehodě zabránit.

PAVEL KRÁLÍK
produktový manažer

Jungheinrich ČR

„Klíčová je správná identi� kace 
rizikových míst“

Nejdůležitějším krokem je potenciálně riziková místa správně identifi ko-
vat. Dokážeme taková místa nejen určit, ale zároveň navrhnout celou řadu 
bezpečnostních řešení a doporučení. Náš přístup je přitom vždy individuální 
a vyplývá ze studií, které provádíme přímo v provozu zákazníka.

MARTIN ŘEHÁK
manažer tréninku a produktové podpory

Linde Material Handling

důležité si uvědomit, že se zvolením různých 
druhů a typů manipulační techniky je potřeba 
se zaměřit i na návaznosti mezi jednotlivými 
procesy,“ upozorňuje Martin Řehák.

ODHALENÍ RIZIKOVÝCH MÍST 
JE ZÁKLAD
Pro zvýšení bezpečnosti ve skladu je rozhodují-
cí správně identifi kovat všechna riziková místa. 
Zjednodušeně řečeno to jsou prakticky veškerá 
místa, kde se protínají nebo střetávají manipu-
lační trasy vnitropodnikové dopravy a přepravy. 
Kritické místo může být všude tam, kde do-
chází ke změně organizace provozu a zároveň 
nejsou dostatečně včas a řádné informovány 
osoby, které se v jeho okolí 
mohou pohybovat.

„Pokud mám hovořit z hle-
diska manipulační techniky, 
tak největší riziko předsta-
vuje její střet s chodci nebo 
konstrukcemi skladu a regá-
ly. Základem je samozřejmě 
zodpovědný přístup všech 
pracovníků, nicméně vzhle-
dem k odlišným charakteristikám břemen, 
nepřehledným křižovatkám a průjezdům mezi 
halami je vhodné lidem pomoci,“ říká produk-
tový manažer Jungheinrich (ČR) Pavel Králík. 
Sklad je možné vybavit varovnými projektory 
k promítání výstražných a příkazových symbo-
lů, pracovníky zase bezpečnostními vestami 
s LED pásky a vlastní vozíky pak bezpečnost-
ními světly a dalšími varovnými signály či in-
dikátory povolení matic (matkové indikátory), 
které pomohou snadno a rychle odhalit, jestli 
se matice držící kolo na náboji samovolně ne-
uvolňují. Mezi účinné prostředky ochrany patří 
také asistenční systém pro ochranu chodců 

ve skladovém prostředí, který umí detekovat 
pohyb za vozíkem, na základě toho vydat varov-
ný signál a zastavit couvání vozíku pro případ, 
že by se za vozíkem nacházela jiná osoba.

Užitečný může být například i systém s varov-
ným majákem u průjezdu vraty mezi halami, 
který se aktivuje v případě, že se do průjezdu 
blíží manipulační technika. Maják upozorní 
chodce pouze v případě, že je vozík poblíž, 
a varování tak získává větší důraz. Přímo na vo-
zíku může být nastaveno jeho automatické pře-
pnutí do režimu „želva“ právě ve chvíli, kdy se 
blíží k vratům. „Nemusí jít přitom pouze o vrata 
a průjezdy, ale o jakékoliv rizikové místo, jako 
jsou nepřehledné křižovatky či rampy. I člověk 
volně se pohybující po hale může představo-
vat riziko. Systém jej proto umí identifi kovat 

jako potenciální problém díky 
čipu, který osoba dostane na 
vestu, a informovat pak řidiče 
manipulační techniky o hrozí-
cím střetu,“ upřesňuje Pavel 
Králík.

Kromě toho je důležité také 
nepodceňovat dobré pláno-
vání, logistiku a minimalizaci 
činností jako pochůzky mezi 

regály a vozíky vedoucí ke zbytečné únavě 
zaměstnanců. To pak přispívá ke snížené po-
zornosti. „Právě nepozornost totiž bývá hlavní 
příčinou nejrůznějších nehod,“ připomíná Mar-
tin Řehák.

NEHODĚ PŘEDEJDOU 
I ZÁBRANY ČI ZÁBRADLÍ
Osoby pracující ve skladu, stejně jako chodce 
či regálové systémy, mohou ochránit i vhodně 
zvolené ochranné zábrany a zábradlí či pruž-
né ochrany regálových sloupků. Mohou být 
instalovány napevno nebo lze využít mobilní 
varianty. „Jde například o nárazové zábrany 
či sloupky z pružného technického polymeru, 
který díky své vysoké molekulární struktu-
ře dokáže absorbovat nárazovou kinetickou 
energii,“ říká Miroslav Pekař ze společnosti 
Stommpy a dodává, že fi rmy stále více investují 
právě do bezpečnosti a ochrany osob i majet-
ku. Podle něj je důležité, aby instalaci tako-
vých systémů předcházela důkladná analýza 
rizik a fi rmy volily pouze certifi kované zábrany. 
„Velice vítáme, že v rámci Evropské unie se 
připravuje nová norma, která bude defi novat 
povinnosti uživatelů na jedné straně a výrobců 
a testovacích center na straně druhé,“ uzavírá 
Miroslav Pekař.

„PRO ZVÝŠENÍ 
BEZPEČNOSTI VE SKLADU 
JE ROZHODUJÍCÍ SPRÁVNĚ 
IDENTIFIKOVAT VŠECHNA 

RIZIKOVÁ MÍSTA.“
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jasná – efektivní a bezpečný. Každá 
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VV posledních dvou letech je poptávka po in-
dustriálních nemovitostech tažena především 
logistickými a e-commerce společnostmi, které 
stále častěji využívají třeba i automatizované 
sklady, aby byly schopny co nejrychleji uspoko-
jit vysokou poptávku a při rostoucích cenách 
nájmu maximalizovaly využití prostor s menším 
počtem pracovníků. „Tomu pomáhá například 
i vestavba mezaninů, které vyžadují v přísluš-
ných částech vyšší než standardní zatížení pod-
lahy, to obvykle bývá mezi pěti a sedmi tuna-
mi na metr čtvereční,“ vysvětluje Vít Zdráhal, 
partner a vedoucí zastupování pronajímatelů 
a nájemců v industriálním týmu společnosti 
Cushman & Wakefi eld.

Někteří z velkých hráčů mají zájem i o haly 
s vyšší světlou výškou dosahující například 14 
až 20 metrů. „Zatím se to však nestalo stan-
dardním požadavkem – jak kvůli problémům 
s povolením výšky v určitých lokalitách, tak 
i proto, že mnohé společnosti vyšší výšku ne-
dokážou využít, protože s sebou přináší nové 
nucené požadavky například na požárněbez-
pečnostní řešení stavby, jiný typ regálového sys-
tému a vysokozdvižných vozíků a další položky,“ 
vyjmenovává Vít Zdráhal. Ty pro nájemce zna-
menají značné náklady – a tak developeři ob-
vykle budují haly se standardní světlou výškou.

HALY PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU
Jaké máte 
zkušenosti 

s výstavbou 
na míru?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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Při výstavbě logistických hal na míru je důležité v první řadě přesně defi novat 
požadavky na budoucí objekt a jeho fungování. Zásadní je tak komunikace mezi 
nájemcem (zadavatelem) a developerem, nezřídka za účinné pomoci realitně-
-poradenských fi rem.

Článek připravil David Čapek

SPECIFICKÉ NÁROKY
„Nadstandardní“ požadavky ze strany nájem-
ce, tedy tzv. ASTI (Above standard tenant im-
provements) je zapotřebí řešit ve většině reali-
zací již v rámci výstavby. „Hlavně když se jedná 
o úpravy, které zasahují do konstrukcí budovy, 
podlahy a podobně – jako jsou jeřáby, které 
vyžadují zvýšenou nosnost pilířů, zásah do pod-
lahy při realizaci mrazicích boxů nebo zvýšení 
samotné nosnosti podlahy,“ konstatuje Roman 
Kučera, ředitel portálu Sklady.cz. Zvláštní ka-
pitolou jsou podle něj specifi cké požadavky 
na provoz u logistických a zásilkových služeb 
typu Zásilkovna nebo DPD, kdy se již v rámci 
povolovacích procesů řeší atypický půdorys 
haly a jeho umístění na strategicky vybraném 
pozemku.

Individuální požadavky mají obvykle i výrob-
ní fi rmy. Trvalá pracovní místa ve výrobních 
prostorách vyžadují například vyšší intenzitu 
osvětlení či dostatek denního světla, což jsou 
požadavky, které jdou nad rámec standardu 
a za ně si nájemce připlácí. „Dalším druhem 
klientů jsou fi rmy jako Rohlik.cz, kteří potřebují 
skladový prostor rozdělit na suché zboží a chla-
zené a mražené. Tam je pak zapotřebí upravit 
podlahu pod místem, kde bude mrazák, aby 

nedošlo k poškození,“ říká Michal Barthell, 
partner Industrial ve společnosti Space Bro-
kers. Kromě toho se instalují i chladicí boxy a je 
potřeba do skladu vhodně umístit technologii 
chlazení.

„U nových projektů vidíme v podstatě 100% 
plánované využití Li-Ion technologií, proto je po-
třeba zajistit dostatečný příkon jističů, aby bylo 
možné manipulační techniku rychle nabíjet.

V tomto bodě je alfou a omegou dostatečné 
plánování (v čase i obsahu), sběr interních dat 
o aktuálních i budoucích potřebách a násled-
né převedení do požadavku na velikost plochy 
a design logistických procesů,“ popisuje Robert 
Sgariboldi, vedoucí oddělení pronájmu průmy-
slových a logistických nemovitostí ve společ-
nosti 108 Agency. S rostoucí vyzrálostí českého 
logistického trhu se podle něj poskytovatelé již 
nedopouštějí zásadních plánovacích chyb, ale 
i tak se najdou výjimky a projekt se někdy na 
poslední chvíli, nebo i po dokončení instalací, 
musí měnit. To pochopitelně přináší nemalé 
dodatečné náklady na projekt.

VÝHLED NA DALŠÍ EXPANZI
Rovněž je vhodné brát v potaz případnou bu-
doucí expanzi zákazníka. Developeři tak na-
příklad staví halu na míru pro klienta, který si 
pronajme podstatnou část haly, nikoliv však 
celou. „Zbývající část pak může obsadit další 
zájemce. V dlouhodobém horizontu je zachová-
na možnost pro expanzi dominantního nájem-
ce,“ sděluje Tomáš Kubín, head of Constructi-
on CEE ve společnosti P3.

Vzhledem k situaci na trhu a celkovému ome-
zení spekulativní výstavby je snaha ze strany 
developerů omezit nadměrnou výstavbu nad 
rámec zasmluvněných ploch, jak podotýká 
Tomáš Novotný, development and asset ma-
nagement director skupiny Arete. „Nicméně 
jistou fl exibilitu nabízí dohoda o výstavbě ve 
formě ‚shell and core‘, kdy je omezena inves-
tice ze strany developera a zároveň může být 
stavba v relativně krátkém horizontu zkom-
pletována. Pokud je možno operovat s odlože-
ným závazkem ze strany klienta, pak připadá 
v úvahu i dokončení expanzních ploch v před-
stihu,“ dodává. Pro velkou část klientů je další 
růst klíčový, a proto je důležité mít v rámci da-
ného projektu dostatek expanzních ploch.
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a nájemců v industriálním týmu společnosti 
Cushman & Wakefi eld.

Někteří z velkých hráčů mají zájem i o haly 
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i proto, že mnohé společnosti vyšší výšku ne-
dokážou využít, protože s sebou přináší nové 
nucené požadavky například na požárněbez-
pečnostní řešení stavby, jiný typ regálového sys-
tému a vysokozdvižných vozíků a další položky,“ 
vyjmenovává Vít Zdráhal. Ty pro nájemce zna-
menají značné náklady – a tak developeři ob-
vykle budují haly se standardní světlou výškou.
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Při výstavbě logistických hal na míru je důležité v první řadě přesně defi novat 
požadavky na budoucí objekt a jeho fungování. Zásadní je tak komunikace mezi 
nájemcem (zadavatelem) a developerem, nezřídka za účinné pomoci realitně-
-poradenských fi rem.

Článek připravil David Čapek

SPECIFICKÉ NÁROKY
„Nadstandardní“ požadavky ze strany nájem-
ce, tedy tzv. ASTI (Above standard tenant im-
provements) je zapotřebí řešit ve většině reali-
zací již v rámci výstavby. „Hlavně když se jedná 
o úpravy, které zasahují do konstrukcí budovy, 
podlahy a podobně – jako jsou jeřáby, které 
vyžadují zvýšenou nosnost pilířů, zásah do pod-
lahy při realizaci mrazicích boxů nebo zvýšení 
samotné nosnosti podlahy,“ konstatuje Roman 
Kučera, ředitel portálu Sklady.cz. Zvláštní ka-
pitolou jsou podle něj specifi cké požadavky 
na provoz u logistických a zásilkových služeb 
typu Zásilkovna nebo DPD, kdy se již v rámci 
povolovacích procesů řeší atypický půdorys 
haly a jeho umístění na strategicky vybraném 
pozemku.

Individuální požadavky mají obvykle i výrob-
ní fi rmy. Trvalá pracovní místa ve výrobních 
prostorách vyžadují například vyšší intenzitu 
osvětlení či dostatek denního světla, což jsou 
požadavky, které jdou nad rámec standardu 
a za ně si nájemce připlácí. „Dalším druhem 
klientů jsou fi rmy jako Rohlik.cz, kteří potřebují 
skladový prostor rozdělit na suché zboží a chla-
zené a mražené. Tam je pak zapotřebí upravit 
podlahu pod místem, kde bude mrazák, aby 

nedošlo k poškození,“ říká Michal Barthell, 
partner Industrial ve společnosti Space Bro-
kers. Kromě toho se instalují i chladicí boxy a je 
potřeba do skladu vhodně umístit technologii 
chlazení.

„U nových projektů vidíme v podstatě 100% 
plánované využití Li-Ion technologií, proto je po-
třeba zajistit dostatečný příkon jističů, aby bylo 
možné manipulační techniku rychle nabíjet.

V tomto bodě je alfou a omegou dostatečné 
plánování (v čase i obsahu), sběr interních dat 
o aktuálních i budoucích potřebách a násled-
né převedení do požadavku na velikost plochy 
a design logistických procesů,“ popisuje Robert 
Sgariboldi, vedoucí oddělení pronájmu průmy-
slových a logistických nemovitostí ve společ-
nosti 108 Agency. S rostoucí vyzrálostí českého 
logistického trhu se podle něj poskytovatelé již 
nedopouštějí zásadních plánovacích chyb, ale 
i tak se najdou výjimky a projekt se někdy na 
poslední chvíli, nebo i po dokončení instalací, 
musí měnit. To pochopitelně přináší nemalé 
dodatečné náklady na projekt.

VÝHLED NA DALŠÍ EXPANZI
Rovněž je vhodné brát v potaz případnou bu-
doucí expanzi zákazníka. Developeři tak na-
příklad staví halu na míru pro klienta, který si 
pronajme podstatnou část haly, nikoliv však 
celou. „Zbývající část pak může obsadit další 
zájemce. V dlouhodobém horizontu je zachová-
na možnost pro expanzi dominantního nájem-
ce,“ sděluje Tomáš Kubín, head of Constructi-
on CEE ve společnosti P3.

Vzhledem k situaci na trhu a celkovému ome-
zení spekulativní výstavby je snaha ze strany 
developerů omezit nadměrnou výstavbu nad 
rámec zasmluvněných ploch, jak podotýká 
Tomáš Novotný, development and asset ma-
nagement director skupiny Arete. „Nicméně 
jistou fl exibilitu nabízí dohoda o výstavbě ve 
formě ‚shell and core‘, kdy je omezena inves-
tice ze strany developera a zároveň může být 
stavba v relativně krátkém horizontu zkom-
pletována. Pokud je možno operovat s odlože-
ným závazkem ze strany klienta, pak připadá 
v úvahu i dokončení expanzních ploch v před-
stihu,“ dodává. Pro velkou část klientů je další 
růst klíčový, a proto je důležité mít v rámci da-
ného projektu dostatek expanzních ploch.
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AUTOMATY ZVLÁDAJÍ NEUSTÁLE SE 
OPAKUJÍCÍ MANIPULAČNÍ PROCESY
Nové technologie, automatizace a roboty v posledních letech pronikají do oblastí logistiky velmi inten-
zivně. Manipulace pomocí automatů je nákladově výhodná, a přitom bezpečná a ohleduplná k lidem, 
k prostředí ve skladu i k manipulační technice. Navíc nedostatek pracovních sil během koronavirové 
pandemie určitě přiměl větší počet fi rem o automatizaci uvažovat, ale zájem o ni neovlivňují jen krize 
různého druhu. Jde o přirozenou cestu hledat řešení snižující provozní náklady a dosáhnout vyšší efek-
tivnosti a bezpečnosti manipulace a zásobování.

Článek připravila Martina Vampulová

provozech. Uplatní se hlavně tam, kde jsou 
materiálové toky vždy logické, bez ohledu na 
to, jestli se jedná o výrobní proces nebo sklad,“ 
popisuje Aleš Hušek, automation and racking 
manager ve společnosti Toyota Material Hand-
ling CZ, a zdůrazňuje, že díky systematickému 
přístupu lze v každém procesu najít základní 
opakující se funkce, které je možné zautomati-
zovat a oddělit od unikátních toků.

Firmy, které se rozhodnou pro automatizaci 
například ve skladech, dávají jednoznačně 
mnohem častěji přednost menším a levněj-
ším řešením. „Malé roboty velikosti domácího 
vysavače, které jsou schopné založit přeprav-
ky do regálů, jsou zajímavým řešením. Cenově 
tato řešení nemohou konkurovat robustním 
automatickým jeřábovým zakladačům, lze 
ale využít velmi dobré škálovatelnosti, což je 
významná přidaná hodnota v této době, kdy 
není jasné, jakým směrem se trh bude ubírat,“ 
uvažuje Radek Panuš, obchodní manažer pro 
logistické systémy ve společnosti SSI Schäfer 
Systems International. Ať už fi rma zvažuje jed-
nodušší automatizaci či komplexní řešení, je 
před vlastním rozhodnutím manipulaci auto-
matizovat nutné pečlivě popsat logistické toky 
zboží, zpracovat celou řadu analýz, a to včetně 
detailního bezpečnostního rozboru. Projekty 
tohoto typu tak zaberou mnohem více času 

než pořízení běžné manipulační techniky. Také 
identifi kace a vyřešení bezpečnostních mo-
mentů musí být vždy nedílnou součástí projek-
tu. „Některá rizika jsou předvídatelná, protože 
se v každé fi rmě opakují, jiná se objevují až při 
vlastní realizaci. Každý projekt je proto svým 
způsobem jedinečný a ze zkušeností z před-
chozích instalací jde těžit jen do určité míry,“ 
říká Aleš Hušek.

AUTOPILOT V PÍSKU
Ovšem nejen do evropských skladů pronikají 
automaty. Některá zajímavá řešení najdeme 
i v České republice. Například od roku 2019 
využívá dodavatel autodílů Faurecia Compo-
nents v Písku bezpilotní vozík, který přepravuje 
prázdné obaly. Faurecia využívá k zásobování 
výrobních linek systém vláčků, které rozvážejí 
komponenty přímo k jednotlivým výrobním sta-
novištím v KLT boxech různých typů. Když jsou 
prázdné, operátoři je vyskládají na paletu, za-
kryjí víkem a po dvou na sobě uloží do zóny, ze 
které si je později odebere automat, jenž je od-
veze do centrálního skladu. Odtud se vracejí do-
davatelům. V centrálním skladu je automatický 
vozík schopný stohovat čtyři palety až do výšky 
čtyř metrů. Stohy palet jsou umístěny vedle 
sebe a v několika řadách za sebou. Autopilot 
je schopný zajet do volné řady mezi dva vysoké 
stohy, a přitom neztratit kontakt s navigačním 
systémem. Stroj to zvládne díky teleskopické-
mu laseru, který se vysune do výšky a přes 
stohy palet snímá laserový signál odražený od 
navigačních refl exních pásek, tedy odražečů 
umístěných na různých místech ve skladu.

INOVÁTOR Z AUTOMOTIVE
Právě fi rmy z oblasti automotive, potravinářství 
či distribuční centra jsou těmi inovátory, kteří 
se na automatizaci zaměřují nejčastěji. Jde ob-
vykle o fi nančně silné a právě na inovace za-
měřené fi rmy. To potvrzuje i nejnovější příklad 

„Bez detailní analýzy to nejde“

Při analýze procesů a požadavků na automatizaci je potřeba jít do opravdu 
posledního detailu. Automatizace je velmi komplexní záležitost, kde se při 
návrhu musí sledovat několik desítek parametrů a jen jeden může konečné 
řešení nasměrovat na technologii, o které se na začátku vůbec neuvažovalo. 
Zákazníci by se proto v průběhu analýzy měli obrnit trpělivostí a svědomitě 
zodpovídat dotazy. Jen tak může být analýza vypracována správně.

RADEK PANUŠ, obchodní manažer pro logistické systémy, SSI Schäfer Systems International

AAktuální boom automatizace má hned několik 
důvodů. V první řadě je to nedostatek pracovní 
síly, s nímž se potýkají nejen logistické fi rmy ve 
všech oblastech činnosti. Náročnost provozů 
se zhoršenými pracovními podmínkami, jako 
jsou prach, vlhko či mráz anebo zvýšená fyzic-
ká náročnost, potenciální pracovníky také ne-
přitahuje. A z pohledu uživatele se navíc jedná 
o zvýšené provozní a mzdové náklady, proto 
se řada fi rem v oblasti manipulace poohlíží po 
automatickém řešení.

A jaké jsou výhody automatizace v logistice, 
a nejen tam? Automaty jsou fl exibilní, je možné 
operativně upravovat jejich výkon při zvýšení 
nebo naopak snížení výkonu provozu. Kromě 
toho mohou být nasazeny místo aktuálně chy-
bějících zaměstnanců, obvykle agenturních, 
jejichž rutinní práci lze jednoduše nahradit. 
V neposlední řadě pak omezují náklady spoje-
né s opakovaným náborem pracovníků, jejich 
školením a zapracováním nebo s nečekanými 
absencemi.

„Automatizace je optimálním řešením neustále 
se opakujících manipulačních procesů. Bezob-
služné stroje zajistí přesnou horizontální přepra-
vu, zakládání nebo vychystávání v aplikacích, 
kde dochází k častému opakování běžných ma-
nipulačních operací, obvykle ve vícesměnných 
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z praxe, kdy dodavatel interiérové elektroniky 
do automobilů, Continental Automotive v Bran-
dýse nad Labem, zavedl skladovací systém 
AutoStore. Ten funguje s předem naprogramo-
vanými roboty, v Brandýse jich pracuje celkem 
třináct, kteří se samostatně pohybují po kolej-
nicích čtvercové konstrukce. Chod jednotlivých 
robotů a jejich koordinaci se zásobníky hlídá 
řídicí centrum, které plánuje veškeré úkoly. 
Systém se adaptuje na velikost skladu i to, že 
díky vertikálnímu skladování zvládne uschovat 
velké množství menších dílů. A nejen to. Díky 
naprogramovaným pokynům a vertikálnímu 
systému skladování se brandýský závod vyhne 
nesrovnalostem při inventarizaci, protože se 
součástkami budou manipulovat pouze plně 
automatizované systémy.

Výběr technologie skladování byl v Continen-
tal Automotive doprovázen řadou výzev. „Tou 
největší bylo samotné technické řešení kon-
strukce, které jsme realizovali s partnerem EP 
Rožnov. Specialitou naší instalace je skuteč-
nost, že celý systém je umístěn na mezaninu. 

To nám umožnilo využít operační prostor pod 
samotným AutoStorem. Konstrukce je vyvinuta 
na míru našemu závodu a prostor pod skla-
dovacím systémem můžeme využít jako čistou 
místnost pro přebal materiálu a jeho přípravu,“ 
uvádí vedoucí projektu za Continental Auto-
motive Josef Brázda. Celá montáž fl exibilního 
a modulárního robotického řešení AutoSto-
re trvala jeden a půl měsíce a do ofi ciálního 
spuštění bylo potřeba přeskladnit výrobky z pů-
vodních palet do skladovacích zásobníků, binů. 
Skladovací systém byl zvolen jako řešení pro 
maximální využití prostoru původního skladu. 
Z celkových výchozích 5400 m2 skladu se ušet-
řilo 2000 m2, které jsou nyní transformovány 
na výrobní plochu.

POTRAVINY PŘIVEZE 
SHUTTLE SYSTÉM
Systém AutoStore využije ve svém novém skla-
du v Chrášťanech i skupina Rohlík, která se 

specializuje na dodání potravin objednaných 
přes internet. Kromě toho se pro nový sklad 
počítá také se shuttle systémem, který zajistí 
expedici objednávek. Využití automatizova-
ného systému, který by měl být plně imple-
mentován v polovině letošního roku, přinese 
Rohlíku podle propočtů až trojnásobné zvýšení 
produktivity vychystávání objednávek, o 60 % 
více úložného prostoru v distribučním centru 
a zefektivnění procesu doplňování a zásob.

„Zaostřeno 
na inovace“

Hlavní inovace směřují do řídicích, komuni-
kačních a naváděcích systémů, do pohon-
ných systémů vozíků i do propojování vozíků 
s dalšími technologiemi zákazníka či jinými 
typy manipulačních zařízení.

ALEŠ HUŠEK
automation a racking manager

Toyota Material Handling
FOTO: Continental Automotive
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AUTOMATY ZVLÁDAJÍ NEUSTÁLE SE 
OPAKUJÍCÍ MANIPULAČNÍ PROCESY
Nové technologie, automatizace a roboty v posledních letech pronikají do oblastí logistiky velmi inten-
zivně. Manipulace pomocí automatů je nákladově výhodná, a přitom bezpečná a ohleduplná k lidem, 
k prostředí ve skladu i k manipulační technice. Navíc nedostatek pracovních sil během koronavirové 
pandemie určitě přiměl větší počet fi rem o automatizaci uvažovat, ale zájem o ni neovlivňují jen krize 
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tivnosti a bezpečnosti manipulace a zásobování.

Článek připravila Martina Vampulová

provozech. Uplatní se hlavně tam, kde jsou 
materiálové toky vždy logické, bez ohledu na 
to, jestli se jedná o výrobní proces nebo sklad,“ 
popisuje Aleš Hušek, automation and racking 
manager ve společnosti Toyota Material Hand-
ling CZ, a zdůrazňuje, že díky systematickému 
přístupu lze v každém procesu najít základní 
opakující se funkce, které je možné zautomati-
zovat a oddělit od unikátních toků.

Firmy, které se rozhodnou pro automatizaci 
například ve skladech, dávají jednoznačně 
mnohem častěji přednost menším a levněj-
ším řešením. „Malé roboty velikosti domácího 
vysavače, které jsou schopné založit přeprav-
ky do regálů, jsou zajímavým řešením. Cenově 
tato řešení nemohou konkurovat robustním 
automatickým jeřábovým zakladačům, lze 
ale využít velmi dobré škálovatelnosti, což je 
významná přidaná hodnota v této době, kdy 
není jasné, jakým směrem se trh bude ubírat,“ 
uvažuje Radek Panuš, obchodní manažer pro 
logistické systémy ve společnosti SSI Schäfer 
Systems International. Ať už fi rma zvažuje jed-
nodušší automatizaci či komplexní řešení, je 
před vlastním rozhodnutím manipulaci auto-
matizovat nutné pečlivě popsat logistické toky 
zboží, zpracovat celou řadu analýz, a to včetně 
detailního bezpečnostního rozboru. Projekty 
tohoto typu tak zaberou mnohem více času 

než pořízení běžné manipulační techniky. Také 
identifi kace a vyřešení bezpečnostních mo-
mentů musí být vždy nedílnou součástí projek-
tu. „Některá rizika jsou předvídatelná, protože 
se v každé fi rmě opakují, jiná se objevují až při 
vlastní realizaci. Každý projekt je proto svým 
způsobem jedinečný a ze zkušeností z před-
chozích instalací jde těžit jen do určité míry,“ 
říká Aleš Hušek.

AUTOPILOT V PÍSKU
Ovšem nejen do evropských skladů pronikají 
automaty. Některá zajímavá řešení najdeme 
i v České republice. Například od roku 2019 
využívá dodavatel autodílů Faurecia Compo-
nents v Písku bezpilotní vozík, který přepravuje 
prázdné obaly. Faurecia využívá k zásobování 
výrobních linek systém vláčků, které rozvážejí 
komponenty přímo k jednotlivým výrobním sta-
novištím v KLT boxech různých typů. Když jsou 
prázdné, operátoři je vyskládají na paletu, za-
kryjí víkem a po dvou na sobě uloží do zóny, ze 
které si je později odebere automat, jenž je od-
veze do centrálního skladu. Odtud se vracejí do-
davatelům. V centrálním skladu je automatický 
vozík schopný stohovat čtyři palety až do výšky 
čtyř metrů. Stohy palet jsou umístěny vedle 
sebe a v několika řadách za sebou. Autopilot 
je schopný zajet do volné řady mezi dva vysoké 
stohy, a přitom neztratit kontakt s navigačním 
systémem. Stroj to zvládne díky teleskopické-
mu laseru, který se vysune do výšky a přes 
stohy palet snímá laserový signál odražený od 
navigačních refl exních pásek, tedy odražečů 
umístěných na různých místech ve skladu.

INOVÁTOR Z AUTOMOTIVE
Právě fi rmy z oblasti automotive, potravinářství 
či distribuční centra jsou těmi inovátory, kteří 
se na automatizaci zaměřují nejčastěji. Jde ob-
vykle o fi nančně silné a právě na inovace za-
měřené fi rmy. To potvrzuje i nejnovější příklad 

„Bez detailní analýzy to nejde“

Při analýze procesů a požadavků na automatizaci je potřeba jít do opravdu 
posledního detailu. Automatizace je velmi komplexní záležitost, kde se při 
návrhu musí sledovat několik desítek parametrů a jen jeden může konečné 
řešení nasměrovat na technologii, o které se na začátku vůbec neuvažovalo. 
Zákazníci by se proto v průběhu analýzy měli obrnit trpělivostí a svědomitě 
zodpovídat dotazy. Jen tak může být analýza vypracována správně.

RADEK PANUŠ, obchodní manažer pro logistické systémy, SSI Schäfer Systems International

AAktuální boom automatizace má hned několik 
důvodů. V první řadě je to nedostatek pracovní 
síly, s nímž se potýkají nejen logistické fi rmy ve 
všech oblastech činnosti. Náročnost provozů 
se zhoršenými pracovními podmínkami, jako 
jsou prach, vlhko či mráz anebo zvýšená fyzic-
ká náročnost, potenciální pracovníky také ne-
přitahuje. A z pohledu uživatele se navíc jedná 
o zvýšené provozní a mzdové náklady, proto 
se řada fi rem v oblasti manipulace poohlíží po 
automatickém řešení.

A jaké jsou výhody automatizace v logistice, 
a nejen tam? Automaty jsou fl exibilní, je možné 
operativně upravovat jejich výkon při zvýšení 
nebo naopak snížení výkonu provozu. Kromě 
toho mohou být nasazeny místo aktuálně chy-
bějících zaměstnanců, obvykle agenturních, 
jejichž rutinní práci lze jednoduše nahradit. 
V neposlední řadě pak omezují náklady spoje-
né s opakovaným náborem pracovníků, jejich 
školením a zapracováním nebo s nečekanými 
absencemi.

„Automatizace je optimálním řešením neustále 
se opakujících manipulačních procesů. Bezob-
služné stroje zajistí přesnou horizontální přepra-
vu, zakládání nebo vychystávání v aplikacích, 
kde dochází k častému opakování běžných ma-
nipulačních operací, obvykle ve vícesměnných 



hlavní sponzor speciálu:

Hlavním cílem procesu získávání, zpracování a vyhodnocení dat v intralogistice je efektivně fungující výrobní či skladový 
provoz. Neustále roste význam nástrojů pro pokročilou datovou analýzu. A v dnešní době sílícího důrazu na environmentální 
aspekty je „in“, když data pomáhají ve fi rmě třeba i s redukcí uhlíkové stopy a směřováním k zelené logistice.
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Data v intralogistice by měla být spolehlivá, 
dostupná, konzistentní, přičemž zásadní je 
jejich správné vyhodnocení. Jak doporučuje 
Petr Jahoda, general manager Logistic Servi-
ces ve společnosti Sony DADC Czech Repub-
lic, je vhodné položit si například tyto otázky: 
„Jaký je kontext nasbíraných dat, jaká je jejich 
sémantika, co nám doopravdy říkají? „Která 
z dat používat pro vyhodnocení a která záměr-
ně pominout?“ Intralogistická data a jejich 
chytré využití mohou podle Petra Jahody po-
moci nalézt možnosti optimalizace i v rámci 
restrukturalizace společností, o níž se hovoří 
pod vlivem globálních faktorů, jako je naruše-
ní mezinárodních dodavatelských řetězců kvůli 
pandemii covid-19 či válce na Ukrajině, růst 
cen energií nebo infl ace.

„Primárně je důležité, aby byla získávána data 
plně digitální a nejlépe i automatizovanou ces-
tou. Klíčová je rovněž transparentnost systému 
vzniku a sběru dat včetně následujícího uklá-
dání,“ upozorňuje Jan Burian, senior director, 
head of IDC Manufacturing Insights EMEA ve 

DATA PŘISPÍVAJÍ K EFEKTIVITĚ PROVOZU 
I SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

společnosti IDC. V širším slova smyslu data 
umožňují tzv. kontextualizaci, tedy hledání sou-
vislostí napříč procesy či odděleními. Toho lze 
dosáhnout odstraněním datových sil, tedy izolo-
vaných ostrůvků, kde jsou data ukládána. Mož-
ností, jak konkrétně data využít, je velké množ-
ství, od zvýšení efektivity využití zdrojů (lidé, 
manipulační technika), zkrácení dodávkových 
časů mezi skladem a místem spotřeby, snížení 
počtu skladových transakcí až po zvýšení přes-
nosti v rámci jednotlivých procesních kroků.

V moderní fi rmě, jak dále poznamenává Jan 
Burian, jsou data rovněž využívána v zájmu po-
sílení udržitelnosti, neboť umožňují kalkulaci 
uhlíkové stopy a návazně na tuto informaci lze 
na základě dat uhlíkovou stopu i redukovat.

KOMPLETNÍ ONLINE PŘEHLED
Data by měla obsahovat veškeré informace 
týkající se probíhajících transakcí v rámci in-
tralogistických procesů. „Zde platí čím více, tím 

lépe, tato data nám dodávají naši klienti a na 
jejich základě se hledá řešení pro nastavení 
celého procesu,“ vysvětluje Jindřich Kadeřá-
vek, CEO společnosti Element Logic. Aktuálním 
trendem je mít online informace o každé fázi 
jednotlivých procesů, jako je objednávka, pří-
jemka, vratka apod. „Je potřeba si uvědomit, 
že každý status má většinou vazbu na další 
krok, ať už je to vazba na doklady, účetnictví, 
logistiku poslední míle nebo na informace 
směrem ke koncovým zákazníkům,“ doplňuje 
Jindřich Kadeřávek.

Spolehlivá, přesná data dostupná všem v re-
álném čase přinášejí tolik potřebný jediný 
a ihned dostupný zdroj přehledu o reálných 
tocích materiálů a produktů, jak vysvětluje 
Petr Passinger, CMO ve společnosti Sewio 
Networks. „S daty takových parametrů fi rma 
získává další stupeň informační transparent-
nosti a demokratizace, bez které jsou mož-
nosti jakýchkoliv vylepšení silně omezené,“ 
podotýká dále. Jakkoliv jsou přesná, spoleh-
livá data v reálném čase nutnou podmínkou 
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„Data směřují 
ke komplexitě“

Klíčovou schopností bude v blízké budouc-
nosti tvorba takzvaných insights, tedy in-
formací pro podporu rozhodování. Dalším 
krokem pak bude i zcela autonomní (bez 
potřeby lidské interakce) provázání výstupů 
analytiky a následující úpravy samotného 
procesu. Umělá inteligence a strojové učení 
budou hrát zásadní roli, neboť data budou 
neustále komplexnější. S tím souvisí i edge 
a cloud computing, kdy určitá data budou 
zpracovávána přímo na lince nebo v zaříze-
ní a do vyššího systému, popřípadě cloudu, 
následně půjdou již předzpracovaná data.

JAN BURIAN
senior director, 

head of IDC 
Manufacturing 
Insights EMEA

IDC

úspěchu, jejich maximální vytěžení je dáno 
způsobem jejich prezentace. Jde o to, aby 
každý graf, diagram, heat map, případně celé 
řešení jako například „digitální dvojče“ odpo-
vídalo na konkrétní otázky a pomáhalo tak 
řešit praktické problémy.

INTEGRACE DAT Z RŮZNÝCH SYSTÉMŮ
Základem pro maximální vytěžení dat je ERP 
systém, který řídí veškeré procesy ve fi rmě. 
Dále na základě typu společnosti jsou to 
systémy WMS (řízení skladu), MES (výrobní 
informační systém), APS (pokročilé plánování 
výroby) a také docházkové systémy. „Každý 
z těchto systémů poskytuje specifi cká data, 
která jsou použitelná pro dané procesy. Ko-
relací dat z těchto systémů získáme obraz 
o probíhajících procesech ve společnosti, 
který nemusí být úplný,“ sděluje Jan Hůlka, 
zástupce distributora Nivy Watch pro ČR. Dů-
ležitým doplněním dat z těchto systémů jsou 
i data ze systémů RTLS (lokalizace v reálném 
čase). Pokud například data o pohybu pracov-
níků ve skladu a jejich komunikaci přidáme do 
korelace s dalšími systémy, dostáváme úplný 
obraz o probíhajících procesech. Nebo může-

me tato data využít pro porovnání rozdílu mezi 
plánem a realitou.

V blízké budoucnosti bude docházet mimo 
jiné k hlubší integraci dat mezi poskytovateli 
logistických služeb a jejich zákazníky. „Výměna 
některých dat může být efektivnější, například 
zakládání BOM (kusovníků) pro co-packing, 
pak jsou tu big data a s tím související umělá 
inteligence – layouty skladů se začnou měnit 
dynamicky na základě chování zákazníka, tedy 
prodejů,“ predikuje další vývoj Tomáš Patera, 
supply chain project manager ve společnosti 
Hopi Holding. Velké množství činností, které 
jsou dnes stále analyzovány lidmi, bude na-
hrazeno pokročilými algoritmy. Skladové uspo-
řádání se bude doslova měnit před očima na 
denní bázi tak, aby se vždy dosahovalo maxi-
mální efektivity.
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Data v intralogistice by měla být spolehlivá, 
dostupná, konzistentní, přičemž zásadní je 
jejich správné vyhodnocení. Jak doporučuje 
Petr Jahoda, general manager Logistic Servi-
ces ve společnosti Sony DADC Czech Repub-
lic, je vhodné položit si například tyto otázky: 
„Jaký je kontext nasbíraných dat, jaká je jejich 
sémantika, co nám doopravdy říkají? „Která 
z dat používat pro vyhodnocení a která záměr-
ně pominout?“ Intralogistická data a jejich 
chytré využití mohou podle Petra Jahody po-
moci nalézt možnosti optimalizace i v rámci 
restrukturalizace společností, o níž se hovoří 
pod vlivem globálních faktorů, jako je naruše-
ní mezinárodních dodavatelských řetězců kvůli 
pandemii covid-19 či válce na Ukrajině, růst 
cen energií nebo infl ace.

„Primárně je důležité, aby byla získávána data 
plně digitální a nejlépe i automatizovanou ces-
tou. Klíčová je rovněž transparentnost systému 
vzniku a sběru dat včetně následujícího uklá-
dání,“ upozorňuje Jan Burian, senior director, 
head of IDC Manufacturing Insights EMEA ve 
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společnosti IDC. V širším slova smyslu data 
umožňují tzv. kontextualizaci, tedy hledání sou-
vislostí napříč procesy či odděleními. Toho lze 
dosáhnout odstraněním datových sil, tedy izolo-
vaných ostrůvků, kde jsou data ukládána. Mož-
ností, jak konkrétně data využít, je velké množ-
ství, od zvýšení efektivity využití zdrojů (lidé, 
manipulační technika), zkrácení dodávkových 
časů mezi skladem a místem spotřeby, snížení 
počtu skladových transakcí až po zvýšení přes-
nosti v rámci jednotlivých procesních kroků.

V moderní fi rmě, jak dále poznamenává Jan 
Burian, jsou data rovněž využívána v zájmu po-
sílení udržitelnosti, neboť umožňují kalkulaci 
uhlíkové stopy a návazně na tuto informaci lze 
na základě dat uhlíkovou stopu i redukovat.

KOMPLETNÍ ONLINE PŘEHLED
Data by měla obsahovat veškeré informace 
týkající se probíhajících transakcí v rámci in-
tralogistických procesů. „Zde platí čím více, tím 

lépe, tato data nám dodávají naši klienti a na 
jejich základě se hledá řešení pro nastavení 
celého procesu,“ vysvětluje Jindřich Kadeřá-
vek, CEO společnosti Element Logic. Aktuálním 
trendem je mít online informace o každé fázi 
jednotlivých procesů, jako je objednávka, pří-
jemka, vratka apod. „Je potřeba si uvědomit, 
že každý status má většinou vazbu na další 
krok, ať už je to vazba na doklady, účetnictví, 
logistiku poslední míle nebo na informace 
směrem ke koncovým zákazníkům,“ doplňuje 
Jindřich Kadeřávek.

Spolehlivá, přesná data dostupná všem v re-
álném čase přinášejí tolik potřebný jediný 
a ihned dostupný zdroj přehledu o reálných 
tocích materiálů a produktů, jak vysvětluje 
Petr Passinger, CMO ve společnosti Sewio 
Networks. „S daty takových parametrů fi rma 
získává další stupeň informační transparent-
nosti a demokratizace, bez které jsou mož-
nosti jakýchkoliv vylepšení silně omezené,“ 
podotýká dále. Jakkoliv jsou přesná, spoleh-
livá data v reálném čase nutnou podmínkou 



Manipulace

IIntralogistika postupně přechází ke komplexnímu 
řešení logistických toků, což se týká také tažných 
souprav. „V logistice čistě skladové se jako mani-
pulované jednotky nasazují spíše paletové celky. 
Využívání různých logistických vláčků a tažných 
souprav je zde málo rozšířené. V logistice zamě-
řené na výrobu nebo kompletaci menších pře-
pravních celků je nasazení různých typů logistic-
kých vláčků podstatně větší,“ říká Martin Řehák, 
manažer tréninku a produktové podpory z Linde 
Material Handling Česká republika. Jan Kohák, 
produktový manažer společnosti Toyota Material 
Handling CZ, navazuje: „V podstatě jde o štíhlé ře-
šení, které zajišťuje kontinuální zásobování výroby 
potřebným počtem dílů nebo obalů podle nasta-
vených harmonogramů a bez vytváření velkých 

BRZDOU AUTOMATIZACE 
VLÁČKŮ JSOU NÁKLADY, 
PROVOZNÍ PODMÍNKY I OBAVY
Tažné soupravy představují štíhlé řešení 
zásobování výrobních linek. Více a více 
aplikací spoléhá také na různé stupně 
automatizace vláčků – od manuálního 
odesílání souprav z bodu A do bodu B až 
po plně automatizované systémy, které 
obsluhují jednotlivé zastávky u linek, ko-
munikují s WMS nebo si předávají úkoly 
s dalšími soupravami.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

zásob kolem výrobních pracovišť. A samozřejmě 
se takto řeší i opačný směr, tedy odvoz hotových 
výrobků nebo polotovarů.“

VÍCE NÁKLADU NA DELŠÍ VZDÁLENOSTI
Tažné soupravy jsou specifi cké, a jejich nasazení 
proto musí vycházet z logiky procesů v dané fi rmě. 
„Výroba na montážních linkách vyžaduje průběž-
né zásobování díly a pro tuto činnost nemá využití 
tahačů a vláčků moc konkurenci. Naopak jejich 
nasazení v jiných činnostech je poměrně okrajo-
vé. Přesto se čas od času podaří zefektivnit vnit-
ropodnikovou přepravu díky nasazení tahače. Jde 
hlavně o situace, kdy se na delší vzdálenosti pře-
mísťuje více palet a díky tahači s přívěsy je možné 
jedním vozíkem a pracovníkem zvládnout naráz 
více palet,“ říká Pavel Králík, produktový manažer 
společnosti Jungheinrich ČR.

Tahače se často nasazují také v místech, která 
vyžadují přepravy těžšího nákladu na delší vzdále-
nosti. „Hodí se pro přístaviště, výrobce automobilů, 
mezinárodní letiště, nádraží, logistické společnosti 
a spedice. Při rozvozu materiálů ve výrobě mohou 
být vhodně propojeny i s automatizací, což snižuje fi -
nanční nároky na obsluhu vozíku a efektivně podpo-
ruje zásobování linek,“ popisuje další rozměr využití 
tahačů Jaroslav Leun, vedoucí oddělení pro intra-
logistická řešení společnosti Still. Příklad nasazení 
vláčků najdeme ve fi rmě Bosch Diesel v Jihlavě. 
„Tažné soupravy využíváme pro transport materiálu 
do výrob a svoz hotových výrobků zpět do skladu. 
Výhodou souprav je vyšší počet transportovaných 
jednotek v rámci jedné trasy,“ popisuje vedoucí pro-
jektového týmu fyzické logistiky Pavel Jelínek.

POPTÁVKA BEZ VÝRAZNÝCH VÝKYVŮ
Poptávka po tažných soupravách je dlouhodobě 
konstantní. „Staly se standardní a nedílnou sou-
částí nabídky manipulační techniky bez nějakých 
výkyvů směrem nahoru či dolů. Jako u jiných ře-

šení záleží na konkrétních podmínkách v každém 
provozu, vzdálenostech mezi skladem a výrobou, 
šířkách uliček, ale třeba i určitých preferencích 
a zkušenostech osob, které techniku vybírají,“ vy-
světluje Jan Kohák a pokračuje s výčtem charak-
teristik, pro které jsou tahače poptávány: „Tažné 
vozíky dokážou nahradit více tradičních vidlicových 
vozíků, jsou menší, lehčí, levnější, bezpečnější 
a jednodušší na ovládání. Když narazí, škody jsou 
nižší. Nemají vidlice. Razantně se snižuje pohyb 
vozíků ve výrobních prostorách. Jedna jízda tahače 
s vláčkem nahradí několik jízd vidlicových vozíků 
– s několika řidiči – s paletou nebo přepravkou.“

Výhoda vláčků spočívá v kombinaci univerzálnosti, 
rychlosti a snadné manipulace s menšími celky. 
„Každému nasazení vláčku nebo tažné soupravy 
musí ale předcházet celkové hodnocení. Posuzuje 
se dopravní situace, přejezdy nebo kvality podlah,“ 
upozorňuje Martin Řehák. Je také nutné zmínit, 
že tahač nezvládne žádné jiné skladové operace, 
pro které jsou vhodné např. zakladače nebo čelní 
vozíky.

FINANČNÍ NÁROČNOST 
A NEPŘESNÁ DATA
Co představuje hlavní překážky pro nasazení 
automatických nebo poloautomatických tažných 
souprav v intralogistice? „Přestože jde jednoznač-
ně o jeden z nejefektivnějších způsobů fungování 
intralogistiky, domnívám se, že hlavní překážkou 
pro implementaci je vstupní investice nebo pří-
padně vysoká fi nanční nákladnost při variantě 
leasingu,“ vysvětluje Martin Filip, operations ma-
nager společnosti BWI Czech Republic. A pokra-
čuje: „Častou překážkou v praxi jsou i nepřesná či 
nekompletní data, která subjekt sbírá, a na jejichž 
základě, respektive po nesprávné interpretaci, je 
situace vyhodnocena tak, že implementace taž-
ných vozíků není třeba.“ Hlavní překážky přidává 
také Jan Kohák: „Neochota jít do toho, personál 
neschopný interně prosadit, obhájit a procesovat 

„Bezpečnost tahače 
i zapojených vozíků“

Implementace automatických nebo poloau-
tomatických tažných souprav má svá úskalí, 
protože je nutné v co největší možné míře 
zajistit bezpečnost nejen automatického 
tahače, ale i zapojených vozíků v soupravě. 
V případě zavádění do již funkčních procesů 
je další výzvou také optimalizace souprav, 
aby byly maximálně efektivní. V Bosch Diesel 
Jihlava úspěšně provozujeme takové soupravy 
od roku 2017.

PAVEL 
JELÍNEK

vedoucí 
projektového 
týmu fyzické 

logistiky
Bosch Diesel

„Rozhodla logistická analýza“

Tažné soupravy v našem podniku používáme z důvodu násobně vyšší efektivity 
oproti jiným logistickým konceptům. Tato varianta nám vyšla jako preferovaná 
z velké logistické analýzy provedené před začátkem činnosti podniku. Tažné 
soupravy jsou u nás zodpovědné za distribuci komponent z hlavního skladu 
přímo do prostoru výrobních linek, a také za sběr hotové výroby na cestě zpět 
do skladu. Jsou využívány také pro distribuci zákaznických obalů.

MARTIN FILIP, operations manager, BWI Czech Republic
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přechod na AGV, nestabilní výrobní nebo logistic-
ké procesy s častými změnami, dlouhá návrat-
nost investice.“

Podle Pavla Králíka mohou potíže nastat na stra-
ně pracovních procesů: „Při zavážení výrobních 
linek tahačem s řidičem je následná výměna zá-
sob u každého pracoviště zajištěna právě tímto 
řidičem vozíku. Pracovník na výrobní lince se tak 
o nic nestará. V případě automatického tahače 
je ale nutné, aby si každý pracovník odebral své 
díly z vláčku a odeslal tahač na další pozici.“ Dal-
ší z výzev při nasazení automatizace může být 
vzdálenost míst, mezi nimiž má vozík za úkol pře-
vážet materiál. „Čím je vzdálenost vyšší, tím ros-
tou i náklady na zavedení technologií pro využití 
automatizace – například mapování tras vozíků. 

Pro některé provozy tak může být výhodnější, když 
vozík ovládají lidé. I vozíky s lidskou obsluhou ale 
mohou využít zabudování chytrých asistenčních 
systémů, které zvyšují bezpečnost provozu,“ po-
dotýká Jaroslav Leun.

(NE)OPODSTATNĚNÉ OBAVY
Podle Martina Řeháka bývá největším blokem při 
nasazení automatizované nebo poloautomatizo-
vané techniky obava společností před vstupem 
do nové dimenze v manipulaci. Dále vysvětluje: 
„Komplikované je i podrobné popisování logistic-
kých procesů ve fi rmě. Před rozhodnutím je nut-
né vypracovat logistickou studii, která analyzuje 
manipulaci jako celek a zohlední i výhledové řeše-

Zvažujete 
zapojení vláčků 

do vnitropodnikové 
logistiky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky
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ní – vzhledem k vyšší fi nanční náročnosti těchto 
systémů je vhodné nezabývat se pouze lokálním 
a momentálním stavem. Automatizované soupravy 
mohou být ideálním prvním krokem automatizace, 
protože se jedná o poměrně snadné a nepříliš ná-
ročné řešení.“

V některých fi rmách se mezi zaměstnanci může 
projevovat strach z nastupující automatizace 
v tom směru, že stroje připraví o práci dosavadní 
řidiče a operátory. „Praxe ukazuje, že tomu tak 
není a uvolnění zaměstnanci jsou s výhodou svých 
 znalostí nasazováni na práci s vyšší přidanou 
hodnotou a vyšší odpovědností,“ rozptyluje obavy 
Martin Řehák.

Vyplatí se pořídit tahače nebo 
tažné soupravy do vlastnictví, 
nebo je spíše pronajmout? 
Sledujte názory odborníků 
na www.systemylogistiky.cz.

Manipulace

IIntralogistika postupně přechází ke komplexnímu 
řešení logistických toků, což se týká také tažných 
souprav. „V logistice čistě skladové se jako mani-
pulované jednotky nasazují spíše paletové celky. 
Využívání různých logistických vláčků a tažných 
souprav je zde málo rozšířené. V logistice zamě-
řené na výrobu nebo kompletaci menších pře-
pravních celků je nasazení různých typů logistic-
kých vláčků podstatně větší,“ říká Martin Řehák, 
manažer tréninku a produktové podpory z Linde 
Material Handling Česká republika. Jan Kohák, 
produktový manažer společnosti Toyota Material 
Handling CZ, navazuje: „V podstatě jde o štíhlé ře-
šení, které zajišťuje kontinuální zásobování výroby 
potřebným počtem dílů nebo obalů podle nasta-
vených harmonogramů a bez vytváření velkých 

BRZDOU AUTOMATIZACE 
VLÁČKŮ JSOU NÁKLADY, 
PROVOZNÍ PODMÍNKY I OBAVY
Tažné soupravy představují štíhlé řešení 
zásobování výrobních linek. Více a více 
aplikací spoléhá také na různé stupně 
automatizace vláčků – od manuálního 
odesílání souprav z bodu A do bodu B až 
po plně automatizované systémy, které 
obsluhují jednotlivé zastávky u linek, ko-
munikují s WMS nebo si předávají úkoly 
s dalšími soupravami.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

zásob kolem výrobních pracovišť. A samozřejmě 
se takto řeší i opačný směr, tedy odvoz hotových 
výrobků nebo polotovarů.“

VÍCE NÁKLADU NA DELŠÍ VZDÁLENOSTI
Tažné soupravy jsou specifi cké, a jejich nasazení 
proto musí vycházet z logiky procesů v dané fi rmě. 
„Výroba na montážních linkách vyžaduje průběž-
né zásobování díly a pro tuto činnost nemá využití 
tahačů a vláčků moc konkurenci. Naopak jejich 
nasazení v jiných činnostech je poměrně okrajo-
vé. Přesto se čas od času podaří zefektivnit vnit-
ropodnikovou přepravu díky nasazení tahače. Jde 
hlavně o situace, kdy se na delší vzdálenosti pře-
mísťuje více palet a díky tahači s přívěsy je možné 
jedním vozíkem a pracovníkem zvládnout naráz 
více palet,“ říká Pavel Králík, produktový manažer 
společnosti Jungheinrich ČR.

Tahače se často nasazují také v místech, která 
vyžadují přepravy těžšího nákladu na delší vzdále-
nosti. „Hodí se pro přístaviště, výrobce automobilů, 
mezinárodní letiště, nádraží, logistické společnosti 
a spedice. Při rozvozu materiálů ve výrobě mohou 
být vhodně propojeny i s automatizací, což snižuje fi -
nanční nároky na obsluhu vozíku a efektivně podpo-
ruje zásobování linek,“ popisuje další rozměr využití 
tahačů Jaroslav Leun, vedoucí oddělení pro intra-
logistická řešení společnosti Still. Příklad nasazení 
vláčků najdeme ve fi rmě Bosch Diesel v Jihlavě. 
„Tažné soupravy využíváme pro transport materiálu 
do výrob a svoz hotových výrobků zpět do skladu. 
Výhodou souprav je vyšší počet transportovaných 
jednotek v rámci jedné trasy,“ popisuje vedoucí pro-
jektového týmu fyzické logistiky Pavel Jelínek.

POPTÁVKA BEZ VÝRAZNÝCH VÝKYVŮ
Poptávka po tažných soupravách je dlouhodobě 
konstantní. „Staly se standardní a nedílnou sou-
částí nabídky manipulační techniky bez nějakých 
výkyvů směrem nahoru či dolů. Jako u jiných ře-

šení záleží na konkrétních podmínkách v každém 
provozu, vzdálenostech mezi skladem a výrobou, 
šířkách uliček, ale třeba i určitých preferencích 
a zkušenostech osob, které techniku vybírají,“ vy-
světluje Jan Kohák a pokračuje s výčtem charak-
teristik, pro které jsou tahače poptávány: „Tažné 
vozíky dokážou nahradit více tradičních vidlicových 
vozíků, jsou menší, lehčí, levnější, bezpečnější 
a jednodušší na ovládání. Když narazí, škody jsou 
nižší. Nemají vidlice. Razantně se snižuje pohyb 
vozíků ve výrobních prostorách. Jedna jízda tahače 
s vláčkem nahradí několik jízd vidlicových vozíků 
– s několika řidiči – s paletou nebo přepravkou.“

Výhoda vláčků spočívá v kombinaci univerzálnosti, 
rychlosti a snadné manipulace s menšími celky. 
„Každému nasazení vláčku nebo tažné soupravy 
musí ale předcházet celkové hodnocení. Posuzuje 
se dopravní situace, přejezdy nebo kvality podlah,“ 
upozorňuje Martin Řehák. Je také nutné zmínit, 
že tahač nezvládne žádné jiné skladové operace, 
pro které jsou vhodné např. zakladače nebo čelní 
vozíky.

FINANČNÍ NÁROČNOST 
A NEPŘESNÁ DATA
Co představuje hlavní překážky pro nasazení 
automatických nebo poloautomatických tažných 
souprav v intralogistice? „Přestože jde jednoznač-
ně o jeden z nejefektivnějších způsobů fungování 
intralogistiky, domnívám se, že hlavní překážkou 
pro implementaci je vstupní investice nebo pří-
padně vysoká fi nanční nákladnost při variantě 
leasingu,“ vysvětluje Martin Filip, operations ma-
nager společnosti BWI Czech Republic. A pokra-
čuje: „Častou překážkou v praxi jsou i nepřesná či 
nekompletní data, která subjekt sbírá, a na jejichž 
základě, respektive po nesprávné interpretaci, je 
situace vyhodnocena tak, že implementace taž-
ných vozíků není třeba.“ Hlavní překážky přidává 
také Jan Kohák: „Neochota jít do toho, personál 
neschopný interně prosadit, obhájit a procesovat 

„Bezpečnost tahače 
i zapojených vozíků“

Implementace automatických nebo poloau-
tomatických tažných souprav má svá úskalí, 
protože je nutné v co největší možné míře 
zajistit bezpečnost nejen automatického 
tahače, ale i zapojených vozíků v soupravě. 
V případě zavádění do již funkčních procesů 
je další výzvou také optimalizace souprav, 
aby byly maximálně efektivní. V Bosch Diesel 
Jihlava úspěšně provozujeme takové soupravy 
od roku 2017.

PAVEL 
JELÍNEK

vedoucí 
projektového 
týmu fyzické 

logistiky
Bosch Diesel

„Rozhodla logistická analýza“

Tažné soupravy v našem podniku používáme z důvodu násobně vyšší efektivity 
oproti jiným logistickým konceptům. Tato varianta nám vyšla jako preferovaná 
z velké logistické analýzy provedené před začátkem činnosti podniku. Tažné 
soupravy jsou u nás zodpovědné za distribuci komponent z hlavního skladu 
přímo do prostoru výrobních linek, a také za sběr hotové výroby na cestě zpět 
do skladu. Jsou využívány také pro distribuci zákaznických obalů.

MARTIN FILIP, operations manager, BWI Czech Republic
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Informační technologie

IImplementací co nejvyššího počtu zpráv podpo-
rovaných obchodními partnery uživatele je mož-
né docílit výrazných úspor nejen fi nančních, ale 
i časových, snížit chybovost na minimum a zaru-
čit vysokou míru bezpečnosti při přenosu zpráv. 
„Není třeba se obávat ani legislativních úskalí, 
protože EDI komunikace je v souladu se všemi 
daňovými náležitostmi a předpisy,“ zdůrazňuje 
Hana Strahlová, manažerka EDI v organizaci GS1 
Czech Republic. A dodává, že EDI komunikace 
šetří především náklady spojené se zasíláním, 
zpracováním a kompletní administrativou, které 
jdou ruku v ruce s papírovou komunikací. V logis-
tice má značný přínos mimo jiné implementace 

Jedním z řady pozitivních efektů digitali-
zace a optimalizace procesů je obvykle 
i úspora nákladů. A tak třeba nasazení 
elektronické výměny dat ve standardi-
zovaném formátu, tedy EDI komunikace, 
přináší i tuto výhodu. Například interne-
tový prodejce Mall.cz uvádí, že díky kom-
binaci EDI a nástroje na zpracování fak-
tur ušetřil za rok až čtyři miliony korun.

EDI ŠETŘÍ NÁKLADY HLAVNĚ 
PŘI VELKÉM OBJEMU KOMUNIKACE
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elektronického dodacího listu (zpráva DESADV) 
a elektronické příjemky (RECADV).

„Firmy mohou s výhodou využívat EDI komunikaci 
pro řízení logistických operací, pokud mají externí-
ho logistického providera, kdy veškeré logistické 
operace mohou být řízeny právě prostřednictvím 
EDI komunikace. Jelikož se takto řídí kompletní 
logistika, jde o velké objemy komunikace, které 
by bez EDI bylo často obtížné realizovat,“ vysvět-
luje Milan Mikula, solution manager společnosti 
Editel CZ. Pro danou oblast jsou typické zprávy 
INSDES (instrukce k dodávce) nebo HANMOV (in-
strukce k manipulaci a přesunu nákladu/zboží).

Článek připravil David Čapek



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
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IImplementací co nejvyššího počtu zpráv podpo-
rovaných obchodními partnery uživatele je mož-
né docílit výrazných úspor nejen fi nančních, ale 
i časových, snížit chybovost na minimum a zaru-
čit vysokou míru bezpečnosti při přenosu zpráv. 
„Není třeba se obávat ani legislativních úskalí, 
protože EDI komunikace je v souladu se všemi 
daňovými náležitostmi a předpisy,“ zdůrazňuje 
Hana Strahlová, manažerka EDI v organizaci GS1 
Czech Republic. A dodává, že EDI komunikace 
šetří především náklady spojené se zasíláním, 
zpracováním a kompletní administrativou, které 
jdou ruku v ruce s papírovou komunikací. V logis-
tice má značný přínos mimo jiné implementace 

Jedním z řady pozitivních efektů digitali-
zace a optimalizace procesů je obvykle 
i úspora nákladů. A tak třeba nasazení 
elektronické výměny dat ve standardi-
zovaném formátu, tedy EDI komunikace, 
přináší i tuto výhodu. Například interne-
tový prodejce Mall.cz uvádí, že díky kom-
binaci EDI a nástroje na zpracování fak-
tur ušetřil za rok až čtyři miliony korun.

EDI ŠETŘÍ NÁKLADY HLAVNĚ 
PŘI VELKÉM OBJEMU KOMUNIKACE
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elektronického dodacího listu (zpráva DESADV) 
a elektronické příjemky (RECADV).

„Firmy mohou s výhodou využívat EDI komunikaci 
pro řízení logistických operací, pokud mají externí-
ho logistického providera, kdy veškeré logistické 
operace mohou být řízeny právě prostřednictvím 
EDI komunikace. Jelikož se takto řídí kompletní 
logistika, jde o velké objemy komunikace, které 
by bez EDI bylo často obtížné realizovat,“ vysvět-
luje Milan Mikula, solution manager společnosti 
Editel CZ. Pro danou oblast jsou typické zprávy 
INSDES (instrukce k dodávce) nebo HANMOV (in-
strukce k manipulaci a přesunu nákladu/zboží).

Článek připravil David Čapek
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JEDNODUŠŠÍ PŘÍJEM ZBOŽÍ
Často se uplatňují již zmíněné zprávy DESADV 
v kombinaci s SSCC kódy na paletách. „Pro paletu 
existuje unikátní identifi kace díky SSCC a v EDI 
komunikaci pak od dodavatele rovnou od-
chází zpráva DESADV,“ popisuje David 
Reichel, solution architect společnos-
ti Grit. Tím pádem obchodní partne-
ři vědí, jaké zboží k odběrateli 
míří, jak je na jednotlivých 
paletách rozděleno, jaké 
šarže na nich najde nebo 
jakou exspiraci má zboží 
na paletách.

V logistice to zjednodušu-
je celý příjem zboží, protože 
není potřeba zkoumat palety a je-
jich obsah. „Jedním pípnutím načtete 
homogenní i mixované palety a víte, co jste 
přijali na sklad a v jakém množství,“ podotýká Da-
vid Reichel. Zrychlení příjmu na sklad je v tomto 
případě zásadní, což ocení hlavně velcí hráči s vel-
kým množstvím zboží na velkém množství palet.

CLOUD PŘEDSTAVUJE STANDARD
Stejně jako u některých dalších IT řešení, diskutuje 
se i v případě EDI komunikace někdy o tom, zda je 
pro fi rmy výhodnější nasadit ji jako tzv. on-premise 
řešení (tedy na vlastní IT infrastruktuře), nebo vyu-
žívat jako službu v prostředí cloudu.

„Při velkých objemech EDI komunikace 
může být on-premise řešení provozně lev-
nější, a navíc poskytuje uživatelům vyšší 
samostatnost z hlediska možnosti navazo-
vání B2B komunikace s partnery a obvykle 
rovněž poskytuje vyšší možnosti přizpůso-
bení řešení. Pod on-premise řešením si lze 
představit i velká integrační řešení s úzkou 
vazbou na různorodé interní systémy, jako 
je například IBM Sterling B2B Integrátor imple-
mentovaný společností Editel. Možnost úzké vazby 
na různorodé interní systémy cloudová řešení ob-
vykle neposkytují,“ komentuje Milan Mikula s tím, 
že on-premise řešení se zpravidla neobejde bez 
vlastních interních zdrojů (personálních i hardwa-
rových). Je tak vhodné spíše pro fi rmy s dostateč-
ným IT zázemím.Naproti tomu řešení provozované 
v cloudu neklade tak velké nároky na provoz, admi-
nistraci a rozsah znalostí uživatelů, v dnešní době 
se jedná v podstatě o standard a je s ním obvykle 
spojen kompletní outsourcing EDI služeb.

Jak uvádí společnost Grit, své řešení Orion EDI na-
vrhovala od začátku jeho vývoje, tedy před více než 
20 lety, jako cloudové řešení. „Na naší cestě jsme 
se potkali s několika zákazníky, kteří preferovali 
on-premise řešení, ale po naší prezentaci a zváže-
ní všech pro a proti nakonec nezůstal nikdo, kdo 
by se pro on-premise, tedy řešení takzvaně u sebe, 
rozhodl – a všichni skončili v cloudu,“ vzpomíná 
David Reichel. Dříve se podle něj vyskytovaly obavy 
z toho, že data „budou jinde“ než u zákazníka ve 
fi rmě, doklady se ovšem šifrovaně posílají mezi od-
běratelem a dodavatelem napříč internetem, takže 
padá i tento argument.

„Z balíku dodavatelů jich dokážeme rychle zapojit 
velký počet, aby EDI začalo dávat co nejrychleji 
smysl fi nančně i časově a dosáhli jsme požado-
vané návratnosti,“ pokračuje David Reichel. Zá-
kazník u cloudového řešení nepotřebuje vlastní 
odborníky, zdroje, hardware ani know-how.

ČÍM VĚTŠÍ, TÍM VÍC USPOŘÍ
O nasazení EDI by měly uvažovat všechny fi rmy, 
které chtějí maximálně zefektivnit proces zpra-
cování svých dokladů, doporučují experti. „Před 

vstupem do EDI komunikace si každá společnost 
musí kompletně zmapovat proces výměny svých 
dokumentů. Pečlivě zvážit, s kolika obchodními 
partnery bude komunikovat prostřednictvím EDI, 
jaký druh a počet elektronických zpráv plánuje 
elektronickou cestou vyměňovat, a hlavně se roz-
hodnout, jakou cestou bude EDI komunikaci re-
alizovat,“ vyjmenovává Hana Strahlová s tím, že 
uvedené kroky jsou vhodné pro velké i malé fi rmy.

Mnohé záleží na vhodně zvoleném řešení, kdy vý-
hod EDI komunikace mohou využívat nejen velké, 
ale i menší společnosti. „Samozřejmě se vzrůs-
tajícím objemem komunikace se výhody zvyšují. 
Pokud si společnost přes EDI vyměňuje desítky 
dokladů za měsíc, tak se pak spíše jedná o snahu 
vyhovět požadavkům partnerů, ale může se jednat 
o odrazový můstek k dalšímu rozvoji,“ poznamená-
vá Milan Mikula.

Lze říci, že úspora času a peněz je v tomto případě 
lineární. „Čím větší fi rma, tím větší počet objedná-
vek a zboží, tím větší počet lidí pro nezbytnou admi-
nistrativu, tím větší počet dokladů a také možných 
chyb, pokud se vše vyřizuje ručně. Při zavedení EDI 
proto platí, že čím větší fi rma, tím větší úspora,“ 
konstatuje David Reichel. Automatické zpracování 
dokladů pak je prakticky nutností.

Které náklady 
díky využití EDI 

komunikace 
ušetříte?
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„Přenos detailních 
informací o dodávce“

Elektronický dodací list (zpráva DESADV) ob-
sahuje údaje o všech dodávaných logistických 
jednotkách a umožňuje přenášet celou řadu 
detailních informací o obsahu dodávky. Od-
běratel by měl obdržet zprávu DESADV před 
fyzickým příjmem samotné dodávky, aby byl 
schopen například: rezervovat vykládací ram-
pu pro kamion, přiřadit paletám konkrétní mís-
to ve skladu nebo evidovat data za účelem vy-
sledovatelnosti zboží. Co se týká elektronické 
příjemky (zpráva RECADV), jedná se o zprávu, 
která slouží k potvrzení fyzického příjmu zboží. 
Ve zprávě mohou být řešeny případné nesrov-
nalosti v dodávce zboží zjištěné porovnáním 
objednaného, dodaného a přijatého množství. 
Zpráva se vystavuje vždy po fyzickém příjmu 
a kontrole zboží příjemcem v časové lhůtě do-
hodnuté s dodavatelem.

HANA STRAHLOVÁ
manažerka EDI

GS1 Czech Republic

FOTO: Grit

„Přesnější plánování 
distribuce 

bez časových prodlev“

 V případě expedice u dodavatelů je EDI zásad-
ní. Není třeba nic přepisovat, sbírat objednávky 
a na základě toho se rozhodovat. Vše chodí do 
systému automaticky, jako dodavatel se můžu 
rychleji rozhodovat, přesněji plánovat distribuci, 
objednávat dopravce, všechny procesy jsou inte-
grované. A nevznikají časové prodlevy.

DAVID REICHEL 
solution architect

Grit
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ČEKÁ NÁS EXPANZE DO VĚTŠÍCH MĚST
A VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ PRO CITY LOGISTIKU
V čele společnosti SEGRO v České republice stanul Daniel Kubizňák, který je nově zodpovědný za další rozvoj portfolia společnosti 
a vedení zdejšího týmu. „Chceme se zaměřit na naše stávající prostory, jejich rozvoj a expanzi, zejména v městských lokalitách, 
které jsou nejvíce žádané,“ říká nový ředitel české pobočky. 

SEGRO má v České republice pouze jeden 
logistický park, ale je poměrně velký 
a v exkluzivní lokalitě. Pokrývá 80 hektarů 
a umožňuje pronájem až čtvrt milionu 
metrů. Můžete nám říct více o parametrech 
parku a jeho nájemcích?
SEGRO Logistics Park Prague má ideální 
polohu v bezprostřední blízkosti letiště Václava 
Havla a v blízkosti centra Prahy. V současné 
době spravujeme více než 170 tisíc metrů 
čtverečních moderních skladových a výrob-
ních prostor a dodatečných 80 tisíců metrů 
čtverečních pro budoucí rozvoj. Plný potenciál 
parku je tedy až 250 tisíc metrů čtverečních. 
Mezi naše největší zákazníky patří například: 
FAST ČR, Tamda Foods, IKEA či Orifarm. Jak 
je vidět, máme zastoupení ve všech průmys-
lových odvětvích, což ukazuje fl exibilitu našich 
skladových prostor. A co víc, jsme hrdí, že 
naše budova pro společnost Tamda získala 
certifi kaci BREEAM EXCELLENT díky vícero 
ekologickým instalacím, např. úspornému 
řešení při nakládání s pitnou vodou, rozšířené 
venkovní zeleni s důrazem na původní výskyt 
dřevin nebo systému dlouhodobého manage-
mentu budovy. To dokonale zapadá do naší 
strategie Responsible SEGRO, u které je jed-
ním z hlavních cílů stát se do roku 2030 uhlí-
kově neutrální. 

SEGRO vlastní několik desítek budov, 
zejména v západní Evropě, ale také 
v Polsku. Pokud by váš klient měl zájem 
o expanzi do zahraničí, jaké lokality mu 
nabídnete pro skladování nebo lehkou výrobu?
SEGRO vlastní a spravuje v celé Evropě téměř 10 milionů metrů čtverečních 
průmyslových prostor, podíváme-li se ale k sousedům, určitě bych doporučil 
expanzi do Polska a Německa. Mezi Českou republikou a těmito zeměmi často 
dochází k přeshraniční spolupráci, což fi rmám přináší mnoho výhod, jako je 
budování silnější značky, vyšší objemy prodeje a snížení nákladů. Z tohoto 
důvodu jsou tyto trhy pro naše zákazníky atraktivní. V Polsku má SEGRO 17 let 
zkušeností, stejně jako v České republice a vlastníme zde 26 parků o celkové 
rozloze 1,5 milionu metrů čtverečních. Německo je samozřejmě obrovský trh. 
Působíme zde již 48 let a disponujeme 37 parky a téměř 1,5 milionem metrů 
čtverečních skladových prostor, což také dává velký prostor pro rozvoj fi rem 
z různých odvětví.

„Horká fáze“ pandemie covid-19 může skončit letos. Ekonomika však 
v důsledku války na Ukrajině hodně utrpěla. Jakou poptávku za těchto 
podmínek očekáváte po průmyslových nemovitostech?
Velká tragédie na Ukrajině bude mít nepochybně důsledky i v oblasti obchodu 
a změny celého dodavatelského řetězce. Zaznamenali jsem již poptávky 
fi rem, které měly své sklady na Ukrajině a rády by přesunuly své aktivity do 
České republiky a do Polska. Strategické výrobní společnosti zůstanou do 
budoucna v Evropě. Některé podniky budou určitě následovat trend near-
shoringu a začnou se přesouvat do regionu střední a východní Evropy, aby 
byly blíže koncovému spotřebiteli, z důvodu snížení rizik z přerušení dodava-
telského řetězce. Tento fakt dále podpoří rozvoj průmyslových nemovitostí ve 
střední a východní Evropě.

Které společnosti a sektory ekonomiky jsou 
„hladové“ po nových skladech? Co naopak 
snižuje jejich ochotu k pronájmu?
Sektor, který projevuje velký zájem o sklady 
a rychle se rozvíjí, je stále e-commerce a na 
něj navázané logistické fi rmy. Automobilový trh 
se bohužel nyní potýká s problémy a v poslední 
době zpomalil. Pravdou je, že bez ohledu 
na to, jaké vnější faktory budou ve hře, vždy 
zde bude existovat poptávka po skladování. 
Během období pandemie jsme byli například 
svědky rychlého rozvoje dodávek zboží až do 
domu. I když má jedno odvětví problémy, vždy 
se najde další, které roste jako nikdy předtím 
a potřebuje skladové prostory, jako je výše zmí-
něná e-commerce.

Celkové nájemné se letos pravděpodobně 
zvýší. Jaký vývoj očekáváte?
 Jak jsem již zmínil, zájem o naše sklady neu-
stále roste, zejména proto, že SEGRO má své 
průmyslové parky umístěné v nejlepších loka-
litách v blízkosti velkých měst a hlavních sil-
nic – díky tomu existuje obrovský zájem, a to 
i přes rostoucí nájemné. Zvýšení celkového 
nájemného rozhodně souvisí s nedostatkem 
volných skladových ploch a s výrazným růs-
tem nákladů na stavební materiály a jeho 
nedostatkem. Tyto náklady se také stále zvy-
šují kvůli infl aci a válce na Ukrajině. Pro nás 
to znamená, že musíme mít zaručené všechny 
dodavatele při nové výstavbě ještě před uza-
vřením smluv s našimi klienty. SEGRO je dlou-
hodobým partnerem našich zákazníků, což 
potvrzuje i míra jejich retence v České repub-
lice, která přesahuje 75 procent.

V loňském roce dosáhla obsazenost moderních průmyslových nemovitostí 
rekordní výše a stále je nedostatek skladů. Plánujete další výstavbu nebo 
modernizaci stávajících lokalit?
I přes rekordní vývoj v loňském roce s téměř 500 tisíci metry čtverečních 
nových prostor je celková saturace v České republice 850 metrů čtverečních 
na tisíc obyvatel. Ve srovnání se západními zeměmi stále existuje potenciál pro 
další růst. To je důvod, proč se chceme zaměřit na naše stávající prostory, jejich 
rozvoj a expanzi, zejména v městských lokalitách, které jsou nejvíce žádané.

Jaké jsou vaše další plány pro letošní rok?
Kromě expanze ve větších městech České republiky se zaměříme na brown-
fi eldy pro rozvoj city logistiky. S tím vším také nezapomínáme na náš závazek 
být uhlíkově neutrální, a proto budeme nadále snižovat emise při výstavbě 
a provozu našich budov a podporovat další enviromentální projekty a dále spo-
lupracovat s místní samosprávou při rozvoji území. Všechny tyto aspekty jsou 
součástí strategie Responsible SEGRO.

Daniel Kubizňák
ředitel SEGRO 

v České republice

Informační technologie

JEDNODUŠŠÍ PŘÍJEM ZBOŽÍ
Často se uplatňují již zmíněné zprávy DESADV 
v kombinaci s SSCC kódy na paletách. „Pro paletu 
existuje unikátní identifi kace díky SSCC a v EDI 
komunikaci pak od dodavatele rovnou od-
chází zpráva DESADV,“ popisuje David 
Reichel, solution architect společnos-
ti Grit. Tím pádem obchodní partne-
ři vědí, jaké zboží k odběrateli 
míří, jak je na jednotlivých 
paletách rozděleno, jaké 
šarže na nich najde nebo 
jakou exspiraci má zboží 
na paletách.

V logistice to zjednodušu-
je celý příjem zboží, protože 
není potřeba zkoumat palety a je-
jich obsah. „Jedním pípnutím načtete 
homogenní i mixované palety a víte, co jste 
přijali na sklad a v jakém množství,“ podotýká Da-
vid Reichel. Zrychlení příjmu na sklad je v tomto 
případě zásadní, což ocení hlavně velcí hráči s vel-
kým množstvím zboží na velkém množství palet.

CLOUD PŘEDSTAVUJE STANDARD
Stejně jako u některých dalších IT řešení, diskutuje 
se i v případě EDI komunikace někdy o tom, zda je 
pro fi rmy výhodnější nasadit ji jako tzv. on-premise 
řešení (tedy na vlastní IT infrastruktuře), nebo vyu-
žívat jako službu v prostředí cloudu.

„Při velkých objemech EDI komunikace 
může být on-premise řešení provozně lev-
nější, a navíc poskytuje uživatelům vyšší 
samostatnost z hlediska možnosti navazo-
vání B2B komunikace s partnery a obvykle 
rovněž poskytuje vyšší možnosti přizpůso-
bení řešení. Pod on-premise řešením si lze 
představit i velká integrační řešení s úzkou 
vazbou na různorodé interní systémy, jako 
je například IBM Sterling B2B Integrátor imple-
mentovaný společností Editel. Možnost úzké vazby 
na různorodé interní systémy cloudová řešení ob-
vykle neposkytují,“ komentuje Milan Mikula s tím, 
že on-premise řešení se zpravidla neobejde bez 
vlastních interních zdrojů (personálních i hardwa-
rových). Je tak vhodné spíše pro fi rmy s dostateč-
ným IT zázemím.Naproti tomu řešení provozované 
v cloudu neklade tak velké nároky na provoz, admi-
nistraci a rozsah znalostí uživatelů, v dnešní době 
se jedná v podstatě o standard a je s ním obvykle 
spojen kompletní outsourcing EDI služeb.

Jak uvádí společnost Grit, své řešení Orion EDI na-
vrhovala od začátku jeho vývoje, tedy před více než 
20 lety, jako cloudové řešení. „Na naší cestě jsme 
se potkali s několika zákazníky, kteří preferovali 
on-premise řešení, ale po naší prezentaci a zváže-
ní všech pro a proti nakonec nezůstal nikdo, kdo 
by se pro on-premise, tedy řešení takzvaně u sebe, 
rozhodl – a všichni skončili v cloudu,“ vzpomíná 
David Reichel. Dříve se podle něj vyskytovaly obavy 
z toho, že data „budou jinde“ než u zákazníka ve 
fi rmě, doklady se ovšem šifrovaně posílají mezi od-
běratelem a dodavatelem napříč internetem, takže 
padá i tento argument.

„Z balíku dodavatelů jich dokážeme rychle zapojit 
velký počet, aby EDI začalo dávat co nejrychleji 
smysl fi nančně i časově a dosáhli jsme požado-
vané návratnosti,“ pokračuje David Reichel. Zá-
kazník u cloudového řešení nepotřebuje vlastní 
odborníky, zdroje, hardware ani know-how.

ČÍM VĚTŠÍ, TÍM VÍC USPOŘÍ
O nasazení EDI by měly uvažovat všechny fi rmy, 
které chtějí maximálně zefektivnit proces zpra-
cování svých dokladů, doporučují experti. „Před 

vstupem do EDI komunikace si každá společnost 
musí kompletně zmapovat proces výměny svých 
dokumentů. Pečlivě zvážit, s kolika obchodními 
partnery bude komunikovat prostřednictvím EDI, 
jaký druh a počet elektronických zpráv plánuje 
elektronickou cestou vyměňovat, a hlavně se roz-
hodnout, jakou cestou bude EDI komunikaci re-
alizovat,“ vyjmenovává Hana Strahlová s tím, že 
uvedené kroky jsou vhodné pro velké i malé fi rmy.

Mnohé záleží na vhodně zvoleném řešení, kdy vý-
hod EDI komunikace mohou využívat nejen velké, 
ale i menší společnosti. „Samozřejmě se vzrůs-
tajícím objemem komunikace se výhody zvyšují. 
Pokud si společnost přes EDI vyměňuje desítky 
dokladů za měsíc, tak se pak spíše jedná o snahu 
vyhovět požadavkům partnerů, ale může se jednat 
o odrazový můstek k dalšímu rozvoji,“ poznamená-
vá Milan Mikula.

Lze říci, že úspora času a peněz je v tomto případě 
lineární. „Čím větší fi rma, tím větší počet objedná-
vek a zboží, tím větší počet lidí pro nezbytnou admi-
nistrativu, tím větší počet dokladů a také možných 
chyb, pokud se vše vyřizuje ručně. Při zavedení EDI 
proto platí, že čím větší fi rma, tím větší úspora,“ 
konstatuje David Reichel. Automatické zpracování 
dokladů pak je prakticky nutností.
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„Přenos detailních 
informací o dodávce“

Elektronický dodací list (zpráva DESADV) ob-
sahuje údaje o všech dodávaných logistických 
jednotkách a umožňuje přenášet celou řadu 
detailních informací o obsahu dodávky. Od-
běratel by měl obdržet zprávu DESADV před 
fyzickým příjmem samotné dodávky, aby byl 
schopen například: rezervovat vykládací ram-
pu pro kamion, přiřadit paletám konkrétní mís-
to ve skladu nebo evidovat data za účelem vy-
sledovatelnosti zboží. Co se týká elektronické 
příjemky (zpráva RECADV), jedná se o zprávu, 
která slouží k potvrzení fyzického příjmu zboží. 
Ve zprávě mohou být řešeny případné nesrov-
nalosti v dodávce zboží zjištěné porovnáním 
objednaného, dodaného a přijatého množství. 
Zpráva se vystavuje vždy po fyzickém příjmu 
a kontrole zboží příjemcem v časové lhůtě do-
hodnuté s dodavatelem.

HANA STRAHLOVÁ
manažerka EDI

GS1 Czech Republic

FOTO: Grit

„Přesnější plánování 
distribuce 

bez časových prodlev“

 V případě expedice u dodavatelů je EDI zásad-
ní. Není třeba nic přepisovat, sbírat objednávky 
a na základě toho se rozhodovat. Vše chodí do 
systému automaticky, jako dodavatel se můžu 
rychleji rozhodovat, přesněji plánovat distribuci, 
objednávat dopravce, všechny procesy jsou inte-
grované. A nevznikají časové prodlevy.

DAVID REICHEL 
solution architect

Grit



Doprava

PPřeprava paletizovaného zboží nejen, že urychluje 
proces nakládky, ale také chrání zboží proti poško-
zení, protože je bezpečně uložené na paletě a spo-
lehlivě zajištěné fólií. Přepravci 
jsou zvyklí pracovat jak s euro-
paletami, tak i jednorázovými 
paletami. Při přepravě ovšem 
není důležité zvolit jen vhodnou 
paletu, ale také vědět, jak zboží 
zabalit, a tím eliminovat obvyklá 
přepravní rizika. Při stohování je 
třeba používat lepenkové krabi-
ce, které jsou dostatečně pevné. Ve spodní řadě 
musí totiž udržet hmotnost obalů a zboží v krabi-
cích nad nimi. Kromě toho se doporučuje používat 

PALETOVÁ PŘEPRAVA 
UMOŽŇUJE DOBŘE PLÁNOVAT 
A OPTIMÁLNĚ VYTĚŽOVAT VOZIDLA
Bez paletizace si dnes lze představit lo-
gistiku a manipulaci s nákladem jen stě-
ží. Přeprava zboží na paletách s sebou 
přináší řadu benefi tů, a to nejen z hle-
diska manipulace, ale i administrace 
a datových toků. Navíc patří k relativně 
levným a efektivním způsobům přepravy.

INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ ZAŽÍVÁ BOOM. 
DOKÁŽE S NÍM VAŠE FIRMA UDRŽET KROK?

Nabízíme komplexní logistické řešení, které 
podpoří růst vašeho e-commerce.

DHL Supply Chain
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papírové hrany a proložky, jež výrazně zpevní celou 
paletovou jednotku a značně zvýší celkovou hmot-
nost, kterou lze stohovat na sebe. Zásilky nepravi-

delných tvarů je třeba formovat 
do tvaru kvádru a nikoli pyrami-
dy, právě proto, aby bylo mož-
né je stohovat. Vhodné je též 
zpevnit celou paletu se zbožím 
omotáním strečovou fólií, která 
navíc poskytne i ochranu před 
nečistotami a částečně také 
před vlhkostí. Pro těžší zásilky 

a tvarově členité produkty se doporučuje použití 
vázací pásky, jejíž pomocí lze bezpečně připevnit 
balené zboží k paletě.

Článek připravila Martina Vampulová

„PŘEPRAVA ZBOŽÍ 
NA PALETÁCH URYCHLUJE 

PROCES NAKLÁDKY A CHRÁNÍ 
HO PROTI POŠKOZENÍ.“



45Česká pošta využije outsourcing, přepravy pro ni zajistí C.S.Cargo. 
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INZERCE

PRO POTRAVINÁŘSKÉ ZBOŽÍ, 
ELEKTRONIKU I ADR
Palety pro přepravu a manipulaci se zbožím vyu-
žívají fi rmy jak z oblasti retailu, tak i průmyslové 
výroby. Ideálně se hodí například pro potravinář-
ské zboží, elektroniku i další spotřební zboží. „Na 
paletách přepravujeme i nebezpečné věci podle 
dohody ADR a zejména zde představují právě pale-
ty jako obalový prostředek významný bezpečnost-
ní prvek,“ připomíná Jan Polter, obchodní ředitel 
Dachser Czech Republic. Paletizované zboží umož-
ňuje rychlou nakládku přímo z rampy i jednodušší 
fi xaci zboží v úložném prostoru, což přispívá k větší 
bezpečnosti při přepravě zboží, které je tak při pře-
pravě lépe chráněno proti riziku nárazu, tlaku či 
vibracím. „Snadnější je také kvalitativní přejímka 
zboží do přepravy jak co do množství, tak nepo-
rušenosti obalů,“ říká Petr Kozel, výkonný ředitel 

a předseda představenstva VCHD Cargo, v níž 
paletizované přepravy představují přibližně 40 % 
všech přeprav.

Někteří přepravci nabízejí i možnost paletizace 
ve sběrných terminálech. „Většina zasílatelských 
fi rem nicméně preferuje, pokud má zákazník zbo-
ží již vhodně zabalené pro přepravu, tedy bezpeč-
ně uložené na paletě a spolehlivě zajištěné fólií. 
Objem volně ložených boxů či jiných nákladových 
kusů k paletizaci na sběrných terminálech se po-
hybuje pouze v jednotkách procent,“ upřesňuje 
Martin Froněk, ředitel silniční přepravy Kuehne+ 
Nagel pro Českou republiku.

Při přepravách na paletách mají přepravci také 
lepší možnost dobře plánovat a optimálně vytěžo-
vat vozidla, což snižuje celkovou cenu za přepravu 
a přispívá k její větší efektivitě. Paletizované zboží 
se nepřepravuje jen ve vozidle, některé fi rmy vyu-
žívají i výměnné nástavby. Ve společnosti Dachser 
právě výměnné nástavby tvoří hlavní přepravní pro-
středek pro její sběrnou službu. „Do tandemové 
soupravy jednoho tahače se dvěma výměnnými 
nástavbami se vejde více než do běžného návě-
su – až 76 europalet,“ vypočítává Jan Polter, při-
čemž dodává, že až 85 procent přeprav Dachseru 
je realizováno sběrnou službou, z toho většina na 
paletách.

„Významný bezpečnostní prvek“

Palety pro přepravu a manipulaci se zbožím využívají všechny naše zákaznické 
segmenty. Na paletách přepravujeme i nebezpečné věci podle dohody ADR a ze-
jména v tomto segmentu představují palety jako obalový prostředek významný 
bezpečnostní prvek.

JAN POLTER, obchodní ředitel, Dachser Czech Republic
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POKRYTÁ JE PRAKTICKY CELÁ EVROPA
Pokud jde o teritoriální rozložení, většina paleto-
vých přeprav směřujících z České republiky do Ev-
ropy podle Petra Kozla kopíruje z velké části bilanci 
zahraničního obchodu ČR. V současné době v sou-
vislosti s geopolitickým vývojem všichni oslovení 
přepravci pozastavili příjem zakázek na přepravy 
z a do Ruska a Běloruska. I tak například síť sběr-
né služby řízená a kontrolovaná společností Ku-
ehne+Nagel doručuje do více než 40 evropských 
zemí a nabízí přes 3000 mezinárodních odjezdů 
za týden. I linky sběrné služby Dachseru, které pře-
pravují zboží na paletách, obsluhují celou Evropu. 
Konkrétně z České republiky míří každý den 91 
přímých linek do 38 evropských destinací, nejvíce 
do Německa, následuje Francie a Itálie.

Důležitým faktorem pro mnoho zákazníků je i doba 
přepravy. Ta závisí na zvoleném produktu a od něj 
se odvíjí i její cena. Kuehne+Nagel nabízí tři varian-
ty sběrné služby – od doručení se standardními do-
dacími lhůtami přes doručení ve stanovený den až 
po doručení v první možný den. „VCHD Cargo nabízí 
standardně dodání jeden den při přepravách do 
vzdálenosti 500 km, při vzdálenějších destinacích 
potom dva, případně tři dny od nakládky v České 
republice,“ říká Petr Kozel. A podobná je i nabídka 
Dachseru, u nějž si mohou zákazníci vybrat způsob 
doručení podle svých priorit. Standardně doručuje 
do 24, 48 nebo 72 hodin podle místa nakládky 
a cílové destinace.

TLAK NA FLEXIBILITU 
A KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Hlavními směry vývoje, které v posledním období 
zaznamenávají logistické fi rmy působící v oblasti 
paletových přeprav, jsou vyšší komplexnost služeb 
a fl exibilita. S rostoucím tlakem na rychlost a přes-
nost dodávky je to pochopitelné. V posledních dvou 

letech se navíc v souvislosti s koronavirovou pan-
demií zvýšila poptávka po přepravě sběrnou služ-
bou. „Zcela zásadně se totiž změnilo nákupní cho-
vání zákazníků a řada z nich nyní oproti minulosti 
objednává zboží častěji, zato v menším objemu. 
Situaci do značné míry ovlivnil i obrovský nárůst 
v oblasti e-commerce,“ říká Martin Froněk s tím, 
že výsledkem je přetížení sběrné služby po celé 
Evropě, které je ještě posíleno nedostatkem řidičů 
a skladníků.

Petr Kozel si zase u zákazníků VCHD Cargo všímá 
větší snahy o lepší identifi kaci zásilek. Zasilatelé 
chtějí mít o zásilce přehled, zlepšují se i toky dat 
a v neposlední řadě je patrný výraznější trend di-
gitalizace. „Z pohledu přepravní společnosti jsme 
rádi ještě za jeden zajímavý posun: zvyšuje se to-
tiž odpovědnost dopravce, pokud jde o kvalitativní 
přejímky zboží,“ zdůrazňuje Petr Kozel.

Ale přepravci zmiňují i negativní vlivy, kterým musí 
v oblasti paletových přeprav čelit. Jsou to přede-
vším nedostatečné kapacity skladových prostor, 
a to hlavně v rámci městské logistiky. A již zmíněný 
razantní nárůst e-commerce tento problém ještě 
umocňuje. „Kromě toho se, nejen v České repub-
lice, potýkáme s nedostatkem kvalitních lidských 
zdrojů,“ doplňuje Martin Froněk.

ALTERNATIVY I PRO PALETY
I v oblasti paletových přeprav, stejně jako v celém 
oboru logistiky, je patrná snaha o ochranu klimatu. 
Firmy do svých fl otil zařazují ekologičtější způsoby 
dopravy, hledají alternativy pro balení zboží a vy-
hlašují vlastní strategie ochrany klimatu. „Dach-
ser v městské distribuci používá nákladní elekt-
rokola, a to i pro paletové zásilky. V Praze jsme 
byli dokonce první společností, která nákladním 
elektrokolem kromě kusových a balíkových zásilek 
začala v loňském roce vozit také paletové zásilky, 
a to hned do osmi městských částí Prahy,“ uzavírá 
Jan Polter.

„Nástavby jsou ideálním 
přepravním prostředkem“

V blízkém časovém horizontu počítáme s větším zapojením výměnných násta-
veb do dálkových přeprav po Evropě. Pro paletové přepravy jsou ideálním pře-
pravním prostředkem – jsou skříňové, takže bezpečnější než plachtové návěsy, 
mají výškově nastavitelné patro na každém ložném metru a ve standardním 
spojení jednoho tahače se dvěma výměnnými nástavbami nabízejí vyšší kapa-
citu než běžné návěsy.

PETR KOZEL, výkonný ředitel a předseda představenstva, VCHD Cargo

„Vývoj je těžko 
predikovatelný“

Vývoj v oblasti paletových přeprav lze v sou-
časné turbulentní době predikovat jen stěží. 
Vše se bude odvíjet nejen od epidemické, ale 
aktuálně zejména geopolitické situace.

MARTIN FRONĚK
ředitel silniční přepravy

Kuehne+Nagel Česká republika

FOTO: Stanislav D. Břeň
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rádi ještě za jeden zajímavý posun: zvyšuje se to-
tiž odpovědnost dopravce, pokud jde o kvalitativní 
přejímky zboží,“ zdůrazňuje Petr Kozel.

Ale přepravci zmiňují i negativní vlivy, kterým musí 
v oblasti paletových přeprav čelit. Jsou to přede-
vším nedostatečné kapacity skladových prostor, 
a to hlavně v rámci městské logistiky. A již zmíněný 
razantní nárůst e-commerce tento problém ještě 
umocňuje. „Kromě toho se, nejen v České repub-
lice, potýkáme s nedostatkem kvalitních lidských 
zdrojů,“ doplňuje Martin Froněk.

ALTERNATIVY I PRO PALETY
I v oblasti paletových přeprav, stejně jako v celém 
oboru logistiky, je patrná snaha o ochranu klimatu. 
Firmy do svých fl otil zařazují ekologičtější způsoby 
dopravy, hledají alternativy pro balení zboží a vy-
hlašují vlastní strategie ochrany klimatu. „Dach-
ser v městské distribuci používá nákladní elekt-
rokola, a to i pro paletové zásilky. V Praze jsme 
byli dokonce první společností, která nákladním 
elektrokolem kromě kusových a balíkových zásilek 
začala v loňském roce vozit také paletové zásilky, 
a to hned do osmi městských částí Prahy,“ uzavírá 
Jan Polter.

„Nástavby jsou ideálním 
přepravním prostředkem“

V blízkém časovém horizontu počítáme s větším zapojením výměnných násta-
veb do dálkových přeprav po Evropě. Pro paletové přepravy jsou ideálním pře-
pravním prostředkem – jsou skříňové, takže bezpečnější než plachtové návěsy, 
mají výškově nastavitelné patro na každém ložném metru a ve standardním 
spojení jednoho tahače se dvěma výměnnými nástavbami nabízejí vyšší kapa-
citu než běžné návěsy.

PETR KOZEL, výkonný ředitel a předseda představenstva, VCHD Cargo

„Vývoj je těžko 
predikovatelný“

Vývoj v oblasti paletových přeprav lze v sou-
časné turbulentní době predikovat jen stěží. 
Vše se bude odvíjet nejen od epidemické, ale 
aktuálně zejména geopolitické situace.

MARTIN FRONĚK
ředitel silniční přepravy

Kuehne+Nagel Česká republika

FOTO: Stanislav D. Břeň



Management

PPro všechny ukrajinské občany, kteří museli kvůli 
ohrožení života svou zemi opustit, Česká republika 
výrazně zjednodušila vízové povinnosti a vyřizová-
ní pracovního povolení. To je možné téměř okamži-
tě, kvůli přetíženým úřadům se však celý proces 
zejména v exponovaných regionech a městech 
protahuje. Vzhledem k tomu, že hlavní skupinou 
uprchlíků jsou ženy s dětmi, snaží se pro ně na-
příklad personální agentura Grafton Recruitment 

UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI MOHOU 
ZAPLNIT ČÁST VOLNÝCH 
PRACOVNÍCH MÍST
Válka na Ukrajině, vyvolaná bezprecedentní ruskou agresí, znamená i příliv mnoha 
uprchlíků do geografi cky blízkých zemí včetně České republiky. Jak těmto lidem nachá-
zejícím se v tíživé situaci pomáhají personální agentury? A do jaké míry může příchod 
imigrantů ovlivnit trh práce v tuzemsku?

Článek připravil David Čapek

FOTO: Kodys

ve spolupráci se svými partnery a klienty – tedy 
fi rmami z různých odvětví – zajišťovat k pracovním 
nabídkám i ubytování.

„Snažíme se zajistit co nejvíce ubytovacích ka-
pacit i vhodných pracovních pozic, aby přícho-
zí ženy měly práci a dokázaly sebe i své děti po 
dobu svého exilu u nás uživit. Jedná se zejména 
o jednoduché operátorské pozice ve skladech či 
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„Začlenění do 
pracovního procesu 

bude postupné“

 Je nutné vzít v potaz, že k nám přicházejí 
hlavně ženy, děti a senioři. Opačným směrem 
putují muži, kteří narukují do armády. Začleně-
ní uprchlíků do pracovního procesu bude po-
stupné a očekáváme, že bude potřeba podpory 
zaměstnavatelů, zejména v otázce fl exibility 
pracovního úvazku, kterou mohou nabídnout 
například brigády. Pro danou skupinu pracov-
níků odpovídají některé pozice v logistice či v 
retailu, nicméně pozice, které s sebou nesou 
těžkou manuální práci, se budou obsazovat 
velmi složitě.

MICHAL 
HARÁSEK, 

CBDO, Tymbe
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logistice, kde již fungují ukrajinští koordinátoři, 
a proto není žádný problém s jazykovou bariérou. 
Tyto příležitosti nabízíme napříč celou republikou 
a věříme, že jejich počet ještě stoupne,“ popisuje 
Vlastimil Václavík, manažer mezinárodního náboru 
v Grafton Recruitment. Jakmile dojde k nástupu 
do zaměstnání, stanou se uprchlíci spolu s dětmi 
automaticky i součástí zdejšího systému zdravot-
ního pojištění.

RŮZNÉ FORMY POMOCI
Rovněž společnost ManpowerGroup je v úzkém 
kontaktu s ukrajinskými uprchlíky. „Vytvořili jsme 
Centrum pomoci Ukrajině, které jim pomáhá najít 
ubytování a práci. Zároveň naši konzultanti oslovují 
fi rmy a pomáhají jim rychle vytvořit vhodné pod-
mínky pro jejich zaměstnání,“ přibližuje konkrétní 
aktivity Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketin-
gu ManpowerGroup Česká republika.

Stranou nezůstává ani personální agentura Index 
Nosluš. Společnost informuje, že pro lidi z Ukrajiny 
připravila materiály v jejich jazyce, a to včetně do-
poručeného postupu při vyřešení víz a pracovního 
povolení. Kromě toho má koordinátory ovládající 
ukrajinštinu a jedná s partnery o jejich zapojení 
do procesu. „Jednodušší je to u partnerů, kde již 
lidé z Ukrajiny pracují, je vyřešena jazyková bariéra 
a podobně. Ve vybraných regionech připravujeme 
možnosti ubytování, což bylo těžké i před konfl ik-
tem,“ poznamenává Jindřich Hodek, provozní a ob-
chodní ředitel Index Nosluš.

Aktivní je v daném ohledu také společnost Tym-
be. „V současné chvíli připravujeme program pro 
uprchlíky, v rámci kterého jim jednoduše zpro-
středkujeme brigády a zároveň je ochráníme před 
zneužitím šedými strukturami trhu. Do programu 
se bude moci přihlásit každý, kdo má mobilní te-
lefon,“ vysvětluje Michal Harásek, CBDO Tymbe. 
Hlavním benefi tem bude především výplata ihned 
po odpracování směny.

ŠANCE KE ZMĚNĚ
Řada společností se sice zatím příliš neorientuje 
v souvisejících legislativních otázkách ani v orga-
nizačních opatřeních na pracovišti, je ale opráv-
něný předpoklad, že se to brzy naučí, domnívá se 
Jiří Halbrštát. Vláda podle něj zareagovala rychle 
a zrušila zbytečné administrativní bariéry pro za-
městnávání Ukrajinců, kteří mohou nastoupit do 
práce prakticky ihned. „V tento moment jsou ale 
uprchlíci vyčerpaní a vystresovaní. S hledáním prá-
ce začnou asi až za nějaký čas. Další výzvou také 
bude najít školní kapacity pro děti, případně jejich 
hlídání,“ pokračuje Jiří Halbrštát.

Firmy v Česku zpravidla nejsou zvyklé přizpůso-
bovat pracovní podmínky pro lidi s individuálními 
požadavky, což dlouhodobě v kariéře hendikepuje 
především ženy s dětmi. Právě tato skupina mezi 
uprchlíky dominuje, upozorňuje dále personální 
agentura ManpowerGroup. Na trhu práce je zoufale 
málo nabídek na částečný úvazek nebo s fl exibilní 
pracovní dobou. Podle Jiřího Halbrštáta to ale může 
být i šance ke komplexnější změně. „Příchod ukra-
jinských žen snad bude dalším podnětem, jak tento 
problém řešit, a věřím, že se v tomto posuneme, 
protože vůle pomáhat je nyní obrovská,“ dodává.

LOGISTIKA, DOPRAVA A DALŠÍ OBORY
Tuzemské fi rmy mají v současnosti podle kvalifi -
kovaných odhadů celkem zhruba 350 000 ne-
obsazených míst. Nutně potřebují pracovníky do 
stavebnictví a průmyslu, skladníky a řidiče do logis-
tiky a dopravy, kuchaře a číšníky do gastronomie 

nebo personál pro hotelnictví, lékaře a sestry do 
zdravotnictví a sociálních služeb, programátory 
i další IT specialisty. Kromě toho se hledají stovky 
zaměstnanců se znalostí světových jazyků do me-
zinárodních center sdílených služeb, jež jsou v ČR 
hojně zastoupena.

Právě v odvětví logistiky jsou možnosti zapojení 
ukrajinských uprchlíků, resp. uprchlic značné. „Mezi 
ženami nebude sice příliš mnoho řidiček nákladních 
automobilů, ale mohou být velmi platné v doručova-
telských službách s dodávkami a osobními vozy. Vel-
kou pomocí budou ve skladech a logistických cent-
rech,“ vyjmenovává Jiří Halbrštát možné uplatnění 
přicházejících imigrantů. Jsou mezi nimi nezřídka 
i lidé s vysokoškolským vzděláním disponující zna-
lostí světových jazyků, kteří se mohou zapojit do me-
zinárodního zákaznického servisu nebo nastoupit 
na celou řadu administrativních pozic.

Zaměstnáváte ve 
vašem logistickém 
provozu pracovníky 

z Ukrajiny?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky
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VGP dokončilo výstavbu logistické haly v Českých Budějovicích 
na míru pro Dachser. Více na www.systemylogistiky.cz.

„Prvotní zájem převážně 
o základní pozice a brigády“

 Pozice, které se budou nejdříve zaplňovat, budou podle nás základní, operátor-
ské a podobně, kde půjde spíše o možnost zapojení žen a ne vždy půjde o plný 
úvazek. Změnu z přivýdělku na hlavní úvazek čekáme v řádech měsíců, a to 
nejdříve. Všichni si přejeme, aby konfl ikt byl co nejdříve zažehnán, a pokud se 
tak stane, jistě se část těchto lidí bude chtít vrátit domů. I tento faktor nahrává 
spíše základním pozicím a brigádám. Kvalifi kovanější pozice, jako například 
řidič, budou v této době spíše výjimkou.

JINDŘICH HODEK
provozní a obchodní ředitel

Index Nosluš

Management

PPro všechny ukrajinské občany, kteří museli kvůli 
ohrožení života svou zemi opustit, Česká republika 
výrazně zjednodušila vízové povinnosti a vyřizová-
ní pracovního povolení. To je možné téměř okamži-
tě, kvůli přetíženým úřadům se však celý proces 
zejména v exponovaných regionech a městech 
protahuje. Vzhledem k tomu, že hlavní skupinou 
uprchlíků jsou ženy s dětmi, snaží se pro ně na-
příklad personální agentura Grafton Recruitment 

UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI MOHOU 
ZAPLNIT ČÁST VOLNÝCH 
PRACOVNÍCH MÍST
Válka na Ukrajině, vyvolaná bezprecedentní ruskou agresí, znamená i příliv mnoha 
uprchlíků do geografi cky blízkých zemí včetně České republiky. Jak těmto lidem nachá-
zejícím se v tíživé situaci pomáhají personální agentury? A do jaké míry může příchod 
imigrantů ovlivnit trh práce v tuzemsku?

Článek připravil David Čapek

FOTO: Kodys

ve spolupráci se svými partnery a klienty – tedy 
fi rmami z různých odvětví – zajišťovat k pracovním 
nabídkám i ubytování.

„Snažíme se zajistit co nejvíce ubytovacích ka-
pacit i vhodných pracovních pozic, aby přícho-
zí ženy měly práci a dokázaly sebe i své děti po 
dobu svého exilu u nás uživit. Jedná se zejména 
o jednoduché operátorské pozice ve skladech či 

Přijďte diskutovat s 500 
logistickými odborníky 
o aktuálních tématech, 
která hýbou světem 
logistiky12–13/05/2022

O2 UNIVERSUM, 
PRAHA 

WWW.EASTLOG.CZ/ 
REGISTRACE

LIDSKÉ ZDROJE  
V LOGISTICE

0190-22_EASTL_INZ_podval_REG_do_SL_240x85_V1B.indd   10190-22_EASTL_INZ_podval_REG_do_SL_240x85_V1B.indd   1 01.04.2022   21:0601.04.2022   21:06

„Začlenění do 
pracovního procesu 

bude postupné“

 Je nutné vzít v potaz, že k nám přicházejí 
hlavně ženy, děti a senioři. Opačným směrem 
putují muži, kteří narukují do armády. Začleně-
ní uprchlíků do pracovního procesu bude po-
stupné a očekáváme, že bude potřeba podpory 
zaměstnavatelů, zejména v otázce fl exibility 
pracovního úvazku, kterou mohou nabídnout 
například brigády. Pro danou skupinu pracov-
níků odpovídají některé pozice v logistice či v 
retailu, nicméně pozice, které s sebou nesou 
těžkou manuální práci, se budou obsazovat 
velmi složitě.

MICHAL 
HARÁSEK, 

CBDO, Tymbe



logii splňující nároky regionální i mezinárodní sil-
niční dálkové nákladní dopravy. Nafta nebude plnit 
normy, CNG patrně také ne (navíc není ideální pro 
mezinárodní silniční dopravu), elektřina je v těžké 
dopravě úplně na začátku a je otázka, zda se vzhle-
dem k vysokým pořizovacím cenám a nedostatku 
dobíjecí infrastruktury rychleji prosadí. Alternativu 
podle Milana Martinky nepředstavuje ani vodík, 
a to vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům 
vozů a zatím neexistující technické infrastruktuře.

Propočty GasNetu pro modernizaci vozového parku 
hovoří docela jasně: Celkem bude potřeba do konce 
roku 2030 vyměnit 33 396 vozidel v případě „fosil-
ního“ LNG, 24 288 vozidel u LNG s 10 % bioLNG 
nebo 21 901 vozidel v případě LNG s 14 % bioLNG.

ETS PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU
Následovala prezentace Tomáše Martocha 

především o programu Lean & Green 
a aktivitách Česko-Slovenské iniciati-

vy ECR. Připomněl také cíle Evropské 
unie, které se týkají logistiky a dopra-
vy. V rámci Green Dealu se evropské 
země zavázaly snížit do roku 2030 
emise skleníkových plynů o 55 % 
a dosáhnout klimatické neutra-
lity do roku 2050. Systém emis-
ních povolenek (ETS) by měl být 
během několika let rozšířen i pro 
oblast budov a silniční dopravy. 
„Silniční doprava generuje 70 
procent emisí z dopravy celkem. 
Sektor dopravy je odpovědný za 

20 procent emisí v Evropské 
unii,“ dodává Tomáš 

Martoch.

Aktuálně platné emisní normy Evropské unie sta-
noví výrobcům nákladních vozů požadavek na sní-
žení emisí CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do 
roku 2030. Za výpočtovou základnu se považuje 
období červenec 2019 až červen 2020. „Emise 
oxidu uhličitého z nákladní dopravy prudce vzrost-
ly. Pro splnění závazků ČR je přitom do roku 2030 
nutné jejich snižování o 89 tisíc tun za rok,“ uvádí 
Milan Martinka. Podle něj LNG (především v kom-
binaci s bioLNG) představuje jediné alternativní 
palivo, které přináší dlouhodobě ověřenou techno-

SSetkání KLM mělo tentokrát „terénní variantu“, kdy 
účastníci a účastnice vyrazili do Klecan. Přivítali nás 
zástupci společnosti GasNet, která tu provozuje 
jednu ze svých tří čerpacích stanic na LNG v ČR. Za 
pozvání vděčíme také ECR, resp. iniciativě Lean & 
Green. Den začal přivítáním, snídaní a neformální 
diskusí. Následoval přednáškový blok, v němž vy-
stoupili Milan Martinka (GasNet), který přítomné 
seznámil s tím, jak se vyvíjí tankovací infrastruktu-
ra pro LNG, jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto 
palivem či jaké nároky na dekarbonizaci vyplývají ze 
závazků, které má Česko vůči mezinárodním doho-
dám i vlastním akčním plánům.

Od těžebního pole do kryogenní nádrže tahače je 
dlouhá cesta nejen obrazně. Plyn je třeba očistit 
a zkapalnit, následuje lodní transport, poté skla-
dování a prodej LNG z terminálů v přístavech 
zemí Evropské unie. Následuje transport LNG 
kryogenní cisternou do zásobníku čerpací 
stanice v ČR a teprve poté prodej v síti 
čerpacích stanic pro nákladní dopravu.

PŘES 500 STANIC 
V EVROPĚ
K 25. březnu bylo v Evropě 529 
LNG stanic (mapa je na ngva.
eu) a mezi hlavní proponenty to-
hoto paliva patří Itálie, Němec-
ko, Španělsko nebo Francie. 
Vzmach zažívá především Ně-
mecko, které mělo ještě v roce 
2019 pouhé tři stanice, zato le-
tos tu stojí už téměř pětina všech 
evropských stanic. Evropská unie 
chce mít v roce 2030 na dvě tisí-
covky LNG stanic, resp. dvě stovky 
bioLNG čerpacích jednotek.

Dění v klubu…

FOTO (2×): Jeffrey Osterroth

Na začátku března se členové Klubu logistických manažerů sešli v Klecanech na workshopu, který se 
týkal zkapalněného zemního plynu (LNG). Vyslechli jsme několik zajímavých prezentací a v praxi se 
seznámili s tankováním LNG do vozů značek Volvo a Iveco.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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LNG JAKO 
NÁHRADA NAFTY?

NA PROHLÍDCE

LNG (a nejlépe bioLNG) je palivo budoucnosti pro nákladní 
automobily. Přinejmenším do doby, než budou k dispozi-
ci vozy na vodík za přijatelné ceny a ideálně tzv. zelený 
vodík. To zaznělo několikrát na posledním setkání Klubu 
logistických manažerů.



plyn stlačen přibližně šestisetnásobně a na teplotu 
−162 stupňů Celsia, je řešen pomocí autorizační-
ho čipu. Z důvodu bezpečnosti je na stojanu také 
tlačítko tzv. mrtvého muže, které je třeba každých 
30 vteřin zmáčknout, aby se nepřerušilo čerpání.

Volvo i Iveco byly natankovány během několika 
minut. Mohli jsme také debatovat s řidičem, který 
si pořídil tahač na LNG a zajišťuje dopravu pro au-
tomobilový průmysl. Výkon vozu i dostupnost čer-
pacích stanic si pochvaloval. V Německu se mu 
prý ale už stalo, že při doplňování čerpací stanice 
právě dovezeným plynem bylo třeba čekat tři hodi-
ny na tankování. Potvrdil, že na jednu nádrž svého 
Volva 460, do které se vejde 250 kilogramů LNG, 
ujede tisíc kilometrů, když „na to příliš nešlape“. 
Pokud se využívá prediktivní tempomat, v přízni-
vých úsecích může elektronika předvídat dojezd 
až 2000 km (skutečnost je samozřejmě podstatně 
nižší). Protože řidič jezdí zejména s lehčími náklady 
pro automotive, spotřeba se podle něj dlouhodobě 
pohybuje kolem 18 kg na 100 km. V Evropě tankuje 
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pouze pod GasNetem, využívá palivovou kartu UTA 
a v Německu nemusí platit mýto. Jisté obavy měl 
řidič z růstu ceny paliva, které v čase naší účasti – 
3. března – stálo na pumpě v Klecanech 62 Kč za 
kilogram. V následujících dnech a týdnech dosaho-
valy ceny pohonných hmot včetně LNG rekordních 
výšin a v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině 
se v čase uzávěrky tohoto vydání také probírala 
možnost odstřižení od dodávek ruského plynu.

Poté hovořil 
Vladimír Myslík ze 
společnosti Volvo Trucks, který v úvo-
du zmínil, že 80 % zboží v Evropě přepra-
vují nákladní vozy. Dále se více zaměřil 
na značku Volvo. Tato automobilka využívá 
ve vozidlech na LNG také dieselový cyklus. 
„Každé vstřikování obsahuje směs paliva 90- 
až 95procentního LNG a zbytek tvoří motorová 
nafta,“ vysvětluje Vladimír Myslík. Na několika fo-
tografi ích (zejména crash testy – boční náraz na 
nádrž, čelní srážka či převrácení) a ve videu de-
monstroval bezpečnost technologie LNG. Dojezd 
na jedno tankování u 40tunové soupravy může 
být s Volvem až 1000 km. Dále vystoupil Miroslav 
Hnat ze společnosti Iveco, který rozvedl problema-
tiku LNG v nákladní silniční dopravě a prezentoval 
i konkrétní vozy, jejich parametry a provozní vý-
sledky. LNG vozy Iveco využívají pouze zkapalně-
ný zemní plyn. Výrobci tahačů shodně uvádějí, že 
motory na LNG mají nižší emise oxidu uhličitého 
(až o 20 %), výrazně nižší emise dalších polutantů 
a prakticky nulové emise prachových částic.

ŠESTISETNÁSOBNÉ STLAČENÍ
Po přednáškách jsme se přesunuli k čerpací sta-
nici, kde se účastníci seznámili s tím, jak se LNG 
tankuje. Vyžaduje to ochranné pomůcky, proškole-
ní a certifi kaci, ale jinak se tankování příliš neodli-
šuje od čerpání nafty. Zajímavé jsou rozdíly – např. 
Volvo tankuje LNG při jiné teplotě než Iveco. Rozdíl 
nutných teplot je řešen už u samotného čerpacího 
stojanu, po uživateli se chce „jediné“ – aby stisk-
nul správné tlačítko. Přístup k cisterně, ve které je 

ZNÁTE KLM?
Klub logistických manažerů funguje více 
než 15 let a jeho cílem je spojovat logistické 
profesionály napříč různými obory. Nyní má 
ke stovce registrovaných členů (jednatelé 
a logističtí ředitelé), kteří se scházejí při-
bližně jednou za měsíc. Zpravidla navštěvují 
zajímavé logistické provozy, účastní se obo-
rových konferencí (Eastlog, Obalko apod.), 
ale také debatují o logistice a dodavatel-
ských řetězcích. Nedílnou součástí je pak 
networking. Tajemníkem klubu je Jeffrey 
Osterroth (jeffrey.osterroth@atoz.cz), jedna-
tel vydavatelské a eventové skupiny Atoz.

logii splňující nároky regionální i mezinárodní sil-
niční dálkové nákladní dopravy. Nafta nebude plnit 
normy, CNG patrně také ne (navíc není ideální pro 
mezinárodní silniční dopravu), elektřina je v těžké 
dopravě úplně na začátku a je otázka, zda se vzhle-
dem k vysokým pořizovacím cenám a nedostatku 
dobíjecí infrastruktury rychleji prosadí. Alternativu 
podle Milana Martinky nepředstavuje ani vodík, 
a to vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům 
vozů a zatím neexistující technické infrastruktuře.

Propočty GasNetu pro modernizaci vozového parku 
hovoří docela jasně: Celkem bude potřeba do konce 
roku 2030 vyměnit 33 396 vozidel v případě „fosil-
ního“ LNG, 24 288 vozidel u LNG s 10 % bioLNG 
nebo 21 901 vozidel v případě LNG s 14 % bioLNG.

ETS PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU
Následovala prezentace Tomáše Martocha 

především o programu Lean & Green 
a aktivitách Česko-Slovenské iniciati-

vy ECR. Připomněl také cíle Evropské 
unie, které se týkají logistiky a dopra-
vy. V rámci Green Dealu se evropské 
země zavázaly snížit do roku 2030 
emise skleníkových plynů o 55 % 
a dosáhnout klimatické neutra-
lity do roku 2050. Systém emis-
ních povolenek (ETS) by měl být 
během několika let rozšířen i pro 
oblast budov a silniční dopravy. 
„Silniční doprava generuje 70 
procent emisí z dopravy celkem. 
Sektor dopravy je odpovědný za 

20 procent emisí v Evropské 
unii,“ dodává Tomáš 

Martoch.

Aktuálně platné emisní normy Evropské unie sta-
noví výrobcům nákladních vozů požadavek na sní-
žení emisí CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do 
roku 2030. Za výpočtovou základnu se považuje 
období červenec 2019 až červen 2020. „Emise 
oxidu uhličitého z nákladní dopravy prudce vzrost-
ly. Pro splnění závazků ČR je přitom do roku 2030 
nutné jejich snižování o 89 tisíc tun za rok,“ uvádí 
Milan Martinka. Podle něj LNG (především v kom-
binaci s bioLNG) představuje jediné alternativní 
palivo, které přináší dlouhodobě ověřenou techno-

SSetkání KLM mělo tentokrát „terénní variantu“, kdy 
účastníci a účastnice vyrazili do Klecan. Přivítali nás 
zástupci společnosti GasNet, která tu provozuje 
jednu ze svých tří čerpacích stanic na LNG v ČR. Za 
pozvání vděčíme také ECR, resp. iniciativě Lean & 
Green. Den začal přivítáním, snídaní a neformální 
diskusí. Následoval přednáškový blok, v němž vy-
stoupili Milan Martinka (GasNet), který přítomné 
seznámil s tím, jak se vyvíjí tankovací infrastruktu-
ra pro LNG, jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto 
palivem či jaké nároky na dekarbonizaci vyplývají ze 
závazků, které má Česko vůči mezinárodním doho-
dám i vlastním akčním plánům.

Od těžebního pole do kryogenní nádrže tahače je 
dlouhá cesta nejen obrazně. Plyn je třeba očistit 
a zkapalnit, následuje lodní transport, poté skla-
dování a prodej LNG z terminálů v přístavech 
zemí Evropské unie. Následuje transport LNG 
kryogenní cisternou do zásobníku čerpací 
stanice v ČR a teprve poté prodej v síti 
čerpacích stanic pro nákladní dopravu.

PŘES 500 STANIC 
V EVROPĚ
K 25. březnu bylo v Evropě 529 
LNG stanic (mapa je na ngva.
eu) a mezi hlavní proponenty to-
hoto paliva patří Itálie, Němec-
ko, Španělsko nebo Francie. 
Vzmach zažívá především Ně-
mecko, které mělo ještě v roce 
2019 pouhé tři stanice, zato le-
tos tu stojí už téměř pětina všech 
evropských stanic. Evropská unie 
chce mít v roce 2030 na dvě tisí-
covky LNG stanic, resp. dvě stovky 
bioLNG čerpacích jednotek.

Dění v klubu…

FOTO (2×): Jeffrey Osterroth

Na začátku března se členové Klubu logistických manažerů sešli v Klecanech na workshopu, který se 
týkal zkapalněného zemního plynu (LNG). Vyslechli jsme několik zajímavých prezentací a v praxi se 
seznámili s tankováním LNG do vozů značek Volvo a Iveco.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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LNG JAKO 
NÁHRADA NAFTY?

NA PROHLÍDCE

LNG (a nejlépe bioLNG) je palivo budoucnosti pro nákladní 
automobily. Přinejmenším do doby, než budou k dispozi-
ci vozy na vodík za přijatelné ceny a ideálně tzv. zelený 
vodík. To zaznělo několikrát na posledním setkání Klubu 
logistických manažerů.



27 KAMER A AI STAČÍ NA 80 000 m2

Container Terminal Herne (CTH) působí v Porúří a z areálu o ploše téměř 80 000 m2 distribuuje zboží z celého světa do cílových des-
tinací. Předchozí způsob zabezpečení fyzickou ostrahou nepřinášel CTH požadované výsledky a nepřispíval ke zlepšení bezpečnosti 
práce a obchodních procesů. Společnost se proto rozhodla pro video a softwarové řešení založené na umělé inteligenci od výrobce 
Dallmeier z Řezna (Regensburgu). Systém, který zavedla fi rma Dallmeier Systems GmbH se sídlem v Gladbecku, ušetří společnosti 
CTH více než 60 000 eur ročně na provozních nákladech.

Z hlediska bezpečnosti jsou v kontejnerové logistice důležité zejména dvě 
oblasti: Na jedné straně ochrana dočasně uskladněného zboží před krádeží 
a poškozením a sledování provozu za účelem rychlé a průkazné likvidace škod-
ních událostí. Na druhou stranu je pro logistiky nezbytné, aby byli schopni prů-
běžně odhalovat nebezpečné situace a mohli jim porozumět. Podnik pak může 
spolehlivě a předvídatelně řešit incidenty a optimalizovat bezpečnost práce 
a provozu. Pro splnění těchto úkolů pověřila společnost CTH fi rmu Dallmeier 
Systems z Gladbecku instalací inteligentního a perspektivního videoinformač-
ního řešení.

Po odstartování projektu museli odborníci ze společnosti Dallmeier Systems 
nejprve zajistit průchodnost trasy. Za tímto účelem společnost pověřila místní 
fi rmu čištěním potrubí. Kromě toho se na propojení trasy se stávajícími insta-
lačními stožáry podílel stavební podnik z regionu. Po dokončení prací začali 
pracovníci společnosti Dallmeier Systems zapojovat jednotlivé sledovací body 
a nastavovat serverovou infrastrukturu. Poté namontovali a uvedli do provozu 
kamery, provedli jejich analýzu a otestovali funkčnost. Všechny instalace, sta-
vební práce a přejímací zkoušky probíhaly v úzké spolupráci se společností CTH.

ELIMINACE FALEŠNÝCH POPLACHŮ
Použitý systém se skládá z 16 multifokálních senzorových systémů Pano-
mera®, jedné kamery PTZ, deseti kamer s jedním senzorem, tří záznamových 

systémů IPS 10 000 a softwaru AI „SEDOR® AI Professional“ od výrobce video-
techniky Dallmeier z Regensburgu. Rozhodujícím faktorem pro efektivitu řešení 
je kombinace kamerového a záznamového systému s analytickým softwarem 
založeným na umělé inteligenci (AI). Díky analýze AI lze dopředu ověřit události 
a potenciální bezpečnostní incidenty, a tím na minimum redukovat počet faleš-

CONTAINER TERMINAL HERNE UŠETŘÍ 
60 000 EUR ROČNĚ ZA FYZICKOU OSTRAHU

Více než 80 000 m2 plochy, která je sledována ve společnosti Container Terminal Herne

Kromě ochrany dočasně uskladněného zboží je třeba se při realizaci 
kontejnerové logistiky zabývat bezpečností práce a procesů.



Komerční prezentace

ných poplachů, např. způsobených zvířaty, povětrnostními podmínkami nebo 
světelnými odrazy. To výrazně snižuje náklady na detekci a ověřování ve srov-
nání s běžnými řešeními, jako je třeba využití fyzické ostrahy.

V areálu CTH se překládají velké kontejnery ze železnice na nákladní automo-
bily. Vzhledem k nasazení jeřábů a těžké dopravní techniky hrozí nebezpečí 
pro zaměstnance, materiál a zboží. Aby se zabránilo nehodám, může nyní 
CTH pomocí kamerového systému zpětně analyzovat nebezpečné situace 
a v budoucnu jim předcházet. Pokud dojde k nehodě, slouží záznamy k objas-
nění a zajištění důkazů. Použitá multifokální senzorová technologie Pano-
mera® kombinuje až osm kamerových čoček s různou ohniskovou vzdáleností 
v jedné optické jednotce. Umožňuje dosáhnout vysokého minimálního rozlišení 
(hustoty pixelů) alespoň 125 px/m („rozpoznání“ podle normy DIN EN 62676-4) 
na celé ploše a ve všech cílových oblastech areálu. Tím je zajištěno, že veškeré 
části sledovaného území jsou velmi dobře rozpoznatelné a že v případě potřeby 
může CTH použít záznamy spolehlivě u soudu.

UMĚLÁ INTELIGENCE KLASIFIKUJE, 
ČLOVĚK OVĚŘUJE A JEDNÁ
AI předává poplachové zprávy externímu středisku tísňového volání a servisu 
(NSL). Pokud v určitý den nebo čas vstoupí do objektu osoba, která nevypnula 
sledování, kamerový bezpečnostní systém automaticky vyhodnotí poplachy, 
odešle je v reálném čase do NSL, které následně podnikne potřebné úkony 
k vyřešení situace. V prvním kroku osloví pracovník NSL osobu prostřednictvím 
veřejného rozhlasu, který rovněž instalovala společnost Dallmeier Systems. 
Pokud osoba ani poté prostor neopustí, bude upozorněna policie.

„Se systémem nastaveným společností Dallmeier Systems jsme velmi spoko-
jeni. Kromě lepší ochrany proti krádežím a neoprávněnému vniknutí díky kom-
binaci umělé inteligence a videotechniky využíváme zejména vysoce kvalitní 
videozáznamy pro zvýšení bezpečnosti práce,“ říká Thorsten Kinhöfer, jedna-
tel společnosti CTH. „Do celého projektu byla od samého počátku zapojena 
závodní rada. Vzhledem k tomu, že jde o zabezpečení areálu a jeho ochranu 
před vandalismem a krádežemi, a zejména o bezpečnost zaměstnanců, měli 
jsme zde plnou podporu.“

ÚSPORY V INFRASTRUKTUŘE A PROVOZU
„Přesvědčila nás také spolupráce s pobočkou Dallmeier Systems v Gladbecku. 
Díky blízkosti výrobce probíhal celý projekt – od návrhu přes koordinaci všech 
zúčastněných společností až po spolupráci s NSL – hladce a bez komplikací,“ 
říká Thorsten Kinhöfer. „Kromě obrovského zlepšení bezpečnosti a význam-
ného přínosu pro bezpečnost práce a procesů je obzvláště působivá nákladová 
stránka projektu. Vzhledem k výjimečným vlastnostem multifokální senzorové 
technologie si vystačíme s nesrovnatelně menším počtem kamerových bodů. 

To má pozitivní dopad v oblasti potřebné infrastruktury i celkových nákladů na 
vlastnictví,“ uvádí Thorsten Kinhöfer. 

Umělá inteligence snižuje vynaložené prostředky, a tím i náklady na NSL, na 
minimum. „Celkově očekáváme úsporu 60 000 eur ročně ve srovnání s před-
chozím řešením – s výrazně lepšími výsledky a dalšími přínosy, které tu předtím 
nebyly,“ dodává Thorsten Kinhöfer.

O SPOLEČNOSTI DALLMEIER
Společnost Dallmeier sama vyvíjí a vyrábí všechny potřebné 
komponenty této bezpečnostní videotechnologie – od kamer a prvků 
pro ukládání a přenos obrazu přes inteligentní videoanalýzu až 
po individuálně upravený management systém. „Quality made by 
Dallmeier, made in Germany!“

Dallmeier má více než 35letou zkušenost v technologii přenosu, 
záznamu a zpracování obrazu a je uznáván po celém světě jako 
průkopník a novátor v oblasti řešení CCTV/IP. Při vývoji inteligentního 
softwaru a výrobě vysoce kvalitní záznamové a kamerové technologie 
využívá hlubokých vědomostí. To společnosti Dallmeier umožňuje 
nabízet nejen samostatné systémy, ale i komplexní síťová řešení 
a velké projekty s komponenty, které jsou vzájemně dokonale 
kompatibilní. Firma se od začátku zaměřuje na vlastní inovativní vývoj, 
maximální kvalitu a spolehlivost.

Díky stálému vývoji a mimořádným inovacím přináší Dallmeier na trh 
nové podněty. Například první digitální videorekordér na světě, který 
před více než 25 lety odstartoval éru digitálního záznamu v celém 
odvětví video bezpečnosti, vyrobila právě společnost Dallmeier. 
Podobně průkopnickým způsobem zahájila novou éru v oboru uvedením 
patentovaného multifokálního senzorového systému Panomera®, 
který otevírá zcela nové možnosti zabezpečení majetku, optimalizace 
procesů a bezpečnosti. To a rozsáhlé zkušenosti v oblasti CCTV a IP 
umožnily společnosti dosáhnout prvenství na mezinárodním trhu 
digitálních videomonitorovacích systémů.

Další informace:

Případová studie (video): https://www.dallmeier.com/ls/cth

Logistické řešení společnosti Dallmeier: https://www.dallmeier.com/solutions/logistics

Více o kamerách Panomera®: https://www.dallmeier.com/technology/panomera-cameras

K pokrytí 80 000 m2 s kvalitou rozlišení „Detekce“ je zapotřebí 
pouze 16 systémů Panomera® a několik kamer s jedním senzorem.

Thorsten Kinhöfer, bývalý rozhodčí FIFA a jednatel CTH

www.dallmeier.com
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CONTAINER TERMINAL HERNE UŠETŘÍ 
60 000 EUR ROČNĚ ZA FYZICKOU OSTRAHU

Více než 80 000 m2 plochy, která je sledována ve společnosti Container Terminal Herne

Kromě ochrany dočasně uskladněného zboží je třeba se při realizaci 
kontejnerové logistiky zabývat bezpečností práce a procesů.



Development

UUhlíkovou stopu u nemovitostí lze rozdělit na „zabu-
dovanou“, tj. vzniklou v průběhu výstavby budovy, 
a „provozní“, vzniklou během jejího provozu. Mož-
ných cest ke snižování jednoho i druhého typu uh-
líkové stopy je v případě skladových hal celá řada.

„Zhruba polovina uhlíku v rámci celého životního 
cyklu budovy je takzvaně zabudovaná, tudíž souvi-
sí s její konstrukcí, s užitými materiály a s jejich do-
davateli, druhá polovina souvisí s produkcí uhlíku 
z důvodu provozu budovy,“ vysvětluje Lukáš Ingr, 
hlavní inženýr projektů ve společnosti Demaco. 
Převážnou část zabudované uhlíkové stopy tvoří 
beton a ocel. Ocelové konstrukce mají uhlíkovou 
stopu větší než beton a zároveň železobeton má 
delší životnost, což souvisí s prodloužením život-
ního cyklu budovy. V provozu lze produkci uhlíku 
snižovat třeba využitím LED osvětlení, nasazením 

SKLADY VERSUS 
UHLÍKOVÁ STOPA

Článek připravil David Čapek

Uhlíková stopa je často skloňována v případě nákladní dopravy a logistiky jako takové, 
méně často se pak o ní hovoří u průmyslových a logistických budov. Přitom i zde se jedná 
o téma navýsost aktuální, související s dalšími aspekty ekologicky šetrného přístupu 
k průmyslovému developmentu, například pokud jde o certifi kace udržitelnosti budov 
známé pod zkratkou BREEAM.

fotovoltaiky nebo instalací ventilace s rekuperací 
či chytrými technologiemi souvisejícími s měřením 
a regulací prostředí v budově. V každém případě, 
jak dodává Lukáš Ingr, má jakákoliv průmyslová 
budova a provoz v ní určité specifi cké nároky, které 
je nutno zvážit a v zájmu optimalizace uhlíkové sto-
py zvolit správnou kombinaci uvedených faktorů.

VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ
Uhlíkovou stopu v konstrukci budovy lze snižovat 
použitím alternativních materiálů, i když reálné 
možnosti jsou zatím omezené. „Dělají se například 
pokusy s využitím recyklovaného betonu, ale bo-
hužel širší využití do prefabrikovaných konstrukcí 
je zatím nereálné,“ poznamenává Jan Andrejco, 
technical director CZ&SK ve společnosti Panatto-
ni. Více se recyklovaný beton může uplatnit jako 
součást základů stavby, což je jeden z postupů, jež 
lze využít třeba při revitalizaci brownfi eldů.

Zpětně sice uhlíkovou stopu snížit nelze, je ale 
možné ji kompenzovat, například výsadbou ze-
leně, jak upozorňuje Tomáš Kubín, head of con-
struction CEE ve společnosti P3. Logistické parky 
mají nezřídka vypracovanou strategii zeleně, která 
spočívá v osazení okolí areálu dřevinami odpoví-
dajícími místní vegetaci a vyžadujícími minimální 
údržbu. „Vhodně zvolená zeleň pak může mít také 
zvýšenou schopnost zadržování vody a případně 
další pozitivní vlivy pro okolí,“ doplňuje Tomáš Ku-
bín. Vhodné je také stavět skladové haly v dobře 
dostupných lokalitách z hlediska dopravy – tedy 
aby cesta, kterou zboží ujede, než se dostane k zá-
kazníkům, byla co nejkratší.

BUDOVA JAKO FUNKČNÍ ORGANISMUS
Jaká vlastně je či měla by být z hlediska minimali-
zace uhlíkové stopy „ideální“ průmyslová budova 
či sklad? „Vedle rekonstrukce stávajících starších 
průmyslových budov se ideálu blíží budova posta-
vená na brownfi eldu, která využívá co nejvíce ma-
teriálů vzniklých z demolic a materiálů s nízkou 
zabudovanou uhlíkovou stopou, například dřevo 
či materiály s vysokým podílem recyklační složky,“ 
nastiňuje Jiří Stránský, head of sustainability ve 
společnosti CBRE. Energetická náročnost tako-
vé budovy by měla být co nejnižší díky kvalitním 
tepelně-technickým parametrům obálky budovy 

a účinným technologiím nutným na její provoz. 
Provozní energie pak je získávána na místě z ob-
novitelných zdrojů pomocí fotovoltaiky nebo te-
pelných čerpadel.

„Ideálně by taková stavba měla být funkčním orga-
nismem, kde budeme prostřednictvím moderních 
technologií schopni monitorovat a vyhodnocovat 
chod budovy a následně ji přizpůsobovat samot-
ným uživatelům a provozu. Pokud se toto podaří 
naplnit, tak průmyslová budova bude nejenom še-
trnější k životnímu prostředí, ale také více energe-
ticky úsporná,“ popisuje Jan Andrejco. Při výstavbě 
hal na míru (BTS) s tím developeři zpravidla po-
čítají už při samotném projektování, kdy navrhují 
zapojení technologií včetně tepelných čerpadel, 
fotovoltaických panelů či integrovaných systémů 
vytápění, chlazení a větrání. „Naopak překážkou 
z hlediska snižování uhlíkové stopy je v současné 
době paradoxně legislativní rámec. Právní předpi-
sy stanovují nutnost masivních izolací, které obsa-
hují velké množství vázaného CO2,“ podotýká Jan 
Andrejco.

Ve světě se, byť prozatím hlavně v teoretické ro-
vině, již experimentuje s uhlíkově neutrálními bu-
dovami. V ideálním případě by taková hala měla 

„Možnosti snížení 
uhlíkové stopy při 
provozu starších 

skladových budov“

Zateplení fasády je poměrně problematické 
a znamenalo by to prakticky výměnu celé fasá-
dy. Pro dodatečnou instalaci fotovoltaických 
panelů na střešní plášť zase nemívají nosné 
konstrukce starších budov rezervní kapacitu. 
Nicméně lze navýšit tepelnou izolaci střešního 
pláště, když při výměně hydroizolace, která se 
realizuje jednou za 10–15 let, proběhne i dopl-
nění izolace tepelné. Solární panely pak mohou 
být instalovány na jižní fasády tam, kde to dis-
pozice fasády umožňuje. Zcela automatickou 
se jeví možnost výměny starých osvětlovacích 
těles za LED svítidla a tam, kde to dává smysl, 
i doplněné o inteligentní ovládání.

DAVID PLZÁK
country 

manager 
pro Českou 

republiku
 VGP

Doručíme vám 
mezinárodní zásilky 
stejně jednoduše 
jako ty tuzemské
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navíc produkovat kyslík, čehož se dá dosáhnout 
například zelenou střechou či vertikální zelení na 
fasádě. „S ohledem na provoz by v takové hale ne-
měli pracovat lidé, ale roboti, aby se snížila ener-
getická náročnost související s vytápěním a svíce-
ním. I ty je ale nutné nabíjet, proto by se musely 

instalovat například nabíječky využívající energii 
z obnovitelných zdrojů, konkrétně třeba solárních 
panelů nebo větrníků,“ vypočítává Tomáš Kubín. 
Důležitým faktorem je rovněž využití recyklovaných 
a recyklovatelných materiálů nebo udržitelné hos-
podaření s vodou, a to jak dešťovou, tak i pitnou.

„Pokročilá stavební 
řešení pomáhají 

snížit emise“

Evropská i česká legislativa pravděpodobně 
v této nebo následující dekádě bude obsaho-
vat i počítání emisí CO2 z takzvané kategorie 
Scope 3, ve výstavbě zde zejména z kategorie 
Embodied emissions. To zastřešuje emise vy-
tvořené z těžby, produkce, zpracování zdrojů 
a materiálů k výstavbě, jejich přepravu, způsob 
výstavby a způsob demolice budov. U průmy-
slových hal se odhaduje, že tyto emise jsou 
zdrojem zhruba 50 % uhlíkové stopy haly za 
celý její životní cyklus (pro porovnání, u kance-
lářských budov je tato hodnota zhruba třetina 
emisí za životní cyklus). Je tedy žádoucí sou-
středit se na stavební řešení, která by je po-
mohla snížit. Jde zejména o použití materiálů 
vhodných k recyklaci v případě rekonstrukce, 
demolice a nové výstavby, maximální využití 
světlých materiálů, fotovoltaiku nebo offsety 
pro zbytek nutných emisí.

JOSEFÍNA KURFÜRSTOVÁ
analytička

Colliers

Sledujete uhlíkovou 
stopu vašich 

logistických hal?

systemylogistiky@atoz.cz
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Případová studie č. 246

října 2021, čtvrtý vozík máme jako záložní a úkoly 
mu přiřadíme v brzké době v souvislosti s novým 
projektem,“ konstatuje Stanislav Čakovský.

ZE SKLADU DO VÝROBY A ZPĚT
Agiloxy, které si v provozu „polidštili“ cedulemi 
se jmény Julie, Karel, Pepa a Lilly (podle jmen 
zaměstnanců nebo jejich dětí) převážejí palety 
s polotovary nebo hotovými výrobky. Děje se tak 
na vzdálenost 100–120 metrů. „Trasy směřují od 
výrobních linek do skladů nebo k dalšímu zpraco-
vání, vozíky tedy převážejí palety z defi novaných 
stanovišť na určená místa. Dále přepravují palety 
s produkty ze skladů k výrobním linkám,“ popisuje 
Dušan Šutka, sales manager společnosti 4IGV.

V prvním případě, který zmiňuje Dušan Šutka, 
vozíky transportují palety s produkty na defi novaná 

JULIE NEBO KAREL. PRO GREINER 
PRACUJE FLOTILA AUTONOMNÍCH 
VOZÍKŮ

„Bezpečný pohyb 
všemi směry“

Autonomní vozíky Agilox jsou založeny na 
všesměrové koncepci pohonu, která umožňu-
je neomezenou volnost pohybu. To garantuje 
standardizované pohyby vpřed a vzad i paralel-
ní, diagonální a rotační pohyby kolem vlastní 
osy. Pro svůj pohyb nepotřebuje technika moc 
prostoru, což je zásadní zejména ve výrobních 
provozech. Každý centimetr se počítá. Navíc 
systém automaticky rozpozná překážky a vy-
hne se jim nebo zvolí náhradní trasu. Senzory, 
jako je bezpečnostní laserový skener nebo 
systém pro vyhýbání se překážkám, pomáhají 
v bezpečné jízdě. Rozpoznají pohyb v okolí, vo-
zík před osobou zpomalí a zůstane stát. Vozíky 
Agilox tedy mají vliv i na zvýšení bezpečnosti 
v provozu.

DUŠAN ŠUTKA
sales manager, 4IGV
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PPlastové kelímky K1, které slouží pro balení 
jogurtů či nápojů, představují jednu z produkto-
vých řad společnosti Greiner Packaging. Vyrábí je 
v závodě v Louce u Litvínova a exportuje přede-
vším do Německa a zemí Beneluxu.

Cílem nového projektu bylo zefektivnit procesy 
v rámci výrobní logistiky a skladování, s akcen-
tem na vnitropodnikový transport paletizovaných 
výrobků a materiálu. Greiner si proto nechal od 
externích poradců vypracovat několik analýz, jež 
porovnávaly výhody a nevýhody různých řešení. 
Zvažovány byly například dopravníky nebo mobilní 
kolaborativní roboty. „V případě využití mobilních 
podběhových robotů by bylo potřeba ve výrobní 
hale instalovat kovové platformy, na které by se 
palety umisťovaly, což u nás bylo vyhodnoceno 
z bezpečnostního hlediska jako ne zcela ideální. 
Navíc by byla potřeba instalace těchto platforem 
do podlahy, což v případě, kdy nejsou zřejmé 

pozice či se mění, není vhodné,“ vysvětluje Sta-
nislav Čakovský, projektový manažer společnosti 
Greiner Packaging, který se ve fi rmě zaměřuje na 
implementaci lean principů, automatizaci výroby 
a efektivitu procesů.

JULIE I KAREL VYJELI DO DESETI DNŮ
Nakonec se vedení společnosti na základě detail-
ních analýz rozhodlo pořídit autonomní manipu-
lační techniku značky Agilox. V loňském roce tak 
společnost 4IGV do litvínovského závodu dodala 
čtyři autonomní vozíky v provedení Agilox One. 
Implementace se uskutečnila na začátku července 
2021. „Odborníci ze společnosti 4IGV nám pomohli 
s instalací, která byla velmi rychlá. Implementační 
fáze trvala zhruba deset dnů. Abychom dosáhli 
maximální efektivity, museli jsme nastavit jasná pra-
vidla pro layout. Plný provoz se třemi vozíky běží od 

V provozu společnosti Greiner Packaging v Louce u Litvínova, kde jsou vyráběny plastové obaly zejména pro 
potravinářský průmysl, se dlouhodobě zaměřují na automatizaci intralogistiky a procesů. Jedním z posledních 
projektů je implementace čtyř plně autonomních vozíků značky Agilox od společnosti 4IGV.

Na základě podkladů od 4IGV zpracoval Stanislav D. Břeň

V Greineru si nové autonomní vozíky pojmenovali.
FOTO: Greiner Packaging



místa před skladem, kde si zboží přebírají manipu-
lanti s vysokozdvižnou technikou a zaskladňují ho. 
Když je paleta připravena k přepravě od výrobní 
linky, stiskne pracovník na tabletu, který je připev-
něn na stěně, příslušný symbol a vozík na základě 
tohoto pokynu přijede.

I v opačném gardu jsou vozíky přivolávány na 
základě systému interních signálů. „Jakmile 
je u linky potřeba paleta s produkty, pracovník 
stiskne tlačítko, které přes webové rozhraní vyšle 
signál vozíku. Ten neprodleně přijede a přiveze 
k lince potřebnou paletu. Pracovníci si tedy vozíky 
jednoduchým způsobem přivolávají. Díky tomuto 
systému se nám nehromadí palety ve výrobní 
hale,“ popisuje benefi ty Stanislav Čakovský.

KOMUNIKACE PŘI DOBÍJENÍ 
I DISTRIBUCI PRACOVNÍCH ÚKOLŮ
Karel i Julie si umí sami říct o „šťávu“. Agiloxy se 
totiž autonomně a průběžně dobíjejí prostřednic-
tvím nabíjecí stanice. Nabíjení lithium-iontové 
baterie z 20 na 100 % kapacity trvá přibližně deset 
minut. „Vozíky mezi sebou komunikují pomocí inte-
ligentní technologie X Swarm. Když systém zjistí, 
že některý nabíjející se vozík má větší kapacitu 
baterie než jiný, urči přednost při nabíjení,“ uvádí 
Stanislav Čakovský.

Vozíky mezi sebou komunikují nejen při potřebě 
„dotankování“. „Když se v krátké době pro ně sejde 
například šest zakázek, předávají si úkoly. Úkol 
udělá ten vozík, který je blíže místu potřeby. Vozíky 
si tedy autonomně řídí i to, který, kdy a kam pojede, 

což je pro maximalizaci efektivity zásadní. Odpadají 
zbytečné přejezdy,“ vysvětluje Stanislav Čakovský.

Vzhledem k platným normám 
nemohou autonomní vozíky jez-
dit rychleji než technika řízená 
lidskými pracovníky. Schopnost 
vzájemné komunikace a dyna-
mické distribuce pracovních úkolů 
ale představuje to, proč do Grei-
neru přinesly vyšší míru efektivity. 
„Manipulační pracovníci odvezli 
paletu na místo potřeby, ale pak měli prostoje, 
neprobíhala ani optimalizace tras. Autonomní 
technika jezdí výrazně úsporněji a stíhá potřebné 
časy.“ Zatímco dříve potřebovali v Greineru tři 
manipulanty na směnu, byl v rámci implemen-
tace autonomních vozíků snížen počet pracovníků 
na dva. „Ještě v prvním čtvrtletí 2022 se počet 

upraví, kdy fi nálně zůstane na jedné směně pouze 
jeden manipulační pracovník. Celková úspora je 
tedy osm pracovníků,“ dodává Stanislav Čakovský.

Zavedení autonomních vozíků do 
intralogistiky pozměnilo i některé 
nároky kladené na lidskou 
obsluhu. Pracovníci ve výrobě se 
například museli naučit umísťo-
vat palety do správných pozic. Je 
nutné dbát na to, aby se v uličkách 
nevyskytovaly zbytečné překážky, 

ačkoliv pokud mají agiloxy dostatečný prostor, 
dokážou se vyhnout. Proškoleni byli rovněž údrž-
báři, kteří musí umět odstranit případné závady 
tak, aby nebyla pozastavena výroba.

NÁVRATNOST DO ČTYŘ LET
Jak je to s návratností investice? „Šetříme každým 
měsícem, jelikož se mzdové náklady ihned sníží. 
Buď manipulant přejde vykonávat jinou činnost, 
která mu je nabídnuta v rámci jeho kvalifi kace 
či zájmu, nebo ve společnosti skončí. Mzdové 
náklady rostou, i proto v automatizaci manipulace 
vidíme jasný trend,“ říká Stanislav Čakovský. Agi-
loxy jsou pořízené do vlastnictví fi rmy a celková 
investice činila 500 000 eur s tím, že návratnost 
se pohybuje kolem 3,5 roku.

Na první fázi implementace postupně navazuje 
druhá se zapojením čtvrtého a dosud záložního 
stroje. Jeho úkolem bude eliminace počtu palet 
ve výrobě, současně zajistí zásobování výroby 
podpůrnými materiály (např. kartonáž) a manipu-
laci s gitterboxy.

„Výrobu teď zásobujeme just in time“

Hlavními výhodami vozíků Agilox jsou výrazné zvýšení efektivity a úspora ná-
kladů. Systém zásobování se díky automatizaci zrychlil. Navíc se zásadním 
způsobem eliminovaly zásoby, které byly ve výrobní hale. Na různých místech 
se nacházel materiál, který čekal na zpracování, nyní výrobu zásobujeme prak-
ticky just in time.

STANISLAV ČAKOVSKÝ, projektový manažer, Greiner Packaging

Robotizujete také ve 
svých provozech?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Agiloxy v číslech

4 vozíky přepravují materiál nebo hotovou 
produkci mezi výrobními linkami a skladem.

8 pracovních pozic bude uspořeno v rámci 
třísměnného provozu.

4 roky činí návratnost projektu.

100–120 metrů je délka trasy, na které 
agiloxy operují. 

LOG-IN od roku 2004 podporuje inovace 
v české a slovenské logistice.
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„VOZÍKY SI VZÁJEMNĚ 
PŘEDÁVAJÍ PRÁCI. ÚKOL 
VYKONÁ TEN, KTERÝ JE 

BLÍŽE MÍSTU POTŘEBY.“

Případová studie č. 246

října 2021, čtvrtý vozík máme jako záložní a úkoly 
mu přiřadíme v brzké době v souvislosti s novým 
projektem,“ konstatuje Stanislav Čakovský.

ZE SKLADU DO VÝROBY A ZPĚT
Agiloxy, které si v provozu „polidštili“ cedulemi 
se jmény Julie, Karel, Pepa a Lilly (podle jmen 
zaměstnanců nebo jejich dětí) převážejí palety 
s polotovary nebo hotovými výrobky. Děje se tak 
na vzdálenost 100–120 metrů. „Trasy směřují od 
výrobních linek do skladů nebo k dalšímu zpraco-
vání, vozíky tedy převážejí palety z defi novaných 
stanovišť na určená místa. Dále přepravují palety 
s produkty ze skladů k výrobním linkám,“ popisuje 
Dušan Šutka, sales manager společnosti 4IGV.

V prvním případě, který zmiňuje Dušan Šutka, 
vozíky transportují palety s produkty na defi novaná 

JULIE NEBO KAREL. PRO GREINER 
PRACUJE FLOTILA AUTONOMNÍCH 
VOZÍKŮ

„Bezpečný pohyb 
všemi směry“

Autonomní vozíky Agilox jsou založeny na 
všesměrové koncepci pohonu, která umožňu-
je neomezenou volnost pohybu. To garantuje 
standardizované pohyby vpřed a vzad i paralel-
ní, diagonální a rotační pohyby kolem vlastní 
osy. Pro svůj pohyb nepotřebuje technika moc 
prostoru, což je zásadní zejména ve výrobních 
provozech. Každý centimetr se počítá. Navíc 
systém automaticky rozpozná překážky a vy-
hne se jim nebo zvolí náhradní trasu. Senzory, 
jako je bezpečnostní laserový skener nebo 
systém pro vyhýbání se překážkám, pomáhají 
v bezpečné jízdě. Rozpoznají pohyb v okolí, vo-
zík před osobou zpomalí a zůstane stát. Vozíky 
Agilox tedy mají vliv i na zvýšení bezpečnosti 
v provozu.

DUŠAN ŠUTKA
sales manager, 4IGV
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PPlastové kelímky K1, které slouží pro balení 
jogurtů či nápojů, představují jednu z produkto-
vých řad společnosti Greiner Packaging. Vyrábí je 
v závodě v Louce u Litvínova a exportuje přede-
vším do Německa a zemí Beneluxu.

Cílem nového projektu bylo zefektivnit procesy 
v rámci výrobní logistiky a skladování, s akcen-
tem na vnitropodnikový transport paletizovaných 
výrobků a materiálu. Greiner si proto nechal od 
externích poradců vypracovat několik analýz, jež 
porovnávaly výhody a nevýhody různých řešení. 
Zvažovány byly například dopravníky nebo mobilní 
kolaborativní roboty. „V případě využití mobilních 
podběhových robotů by bylo potřeba ve výrobní 
hale instalovat kovové platformy, na které by se 
palety umisťovaly, což u nás bylo vyhodnoceno 
z bezpečnostního hlediska jako ne zcela ideální. 
Navíc by byla potřeba instalace těchto platforem 
do podlahy, což v případě, kdy nejsou zřejmé 

pozice či se mění, není vhodné,“ vysvětluje Sta-
nislav Čakovský, projektový manažer společnosti 
Greiner Packaging, který se ve fi rmě zaměřuje na 
implementaci lean principů, automatizaci výroby 
a efektivitu procesů.

JULIE I KAREL VYJELI DO DESETI DNŮ
Nakonec se vedení společnosti na základě detail-
ních analýz rozhodlo pořídit autonomní manipu-
lační techniku značky Agilox. V loňském roce tak 
společnost 4IGV do litvínovského závodu dodala 
čtyři autonomní vozíky v provedení Agilox One. 
Implementace se uskutečnila na začátku července 
2021. „Odborníci ze společnosti 4IGV nám pomohli 
s instalací, která byla velmi rychlá. Implementační 
fáze trvala zhruba deset dnů. Abychom dosáhli 
maximální efektivity, museli jsme nastavit jasná pra-
vidla pro layout. Plný provoz se třemi vozíky běží od 

V provozu společnosti Greiner Packaging v Louce u Litvínova, kde jsou vyráběny plastové obaly zejména pro 
potravinářský průmysl, se dlouhodobě zaměřují na automatizaci intralogistiky a procesů. Jedním z posledních 
projektů je implementace čtyř plně autonomních vozíků značky Agilox od společnosti 4IGV.

Na základě podkladů od 4IGV zpracoval Stanislav D. Břeň

V Greineru si nové autonomní vozíky pojmenovali.
FOTO: Greiner Packaging



Případová studie č. 247

Z VÝROBY PO EXPEDICI 
BEZ ZÁSAHU ČLOVĚKA

„Jednoduchá 
údržba shuttlu“

I když se to nezdá, shuttly jsou poměrně jedno-
duché na údržbu. Není v nich hydraulika, zdvih 
je řešen přes vačku. V zařízení je minimum po-
hyblivých součástí a obsahuje celkem jen tři 
motory pro pojezd a zdvih. Baterie jsou uloženy 
v plechových boxech, které jsou docela jedno-
duše manipulovatelné.

ALEŠ HUŠEK
automation 

& racking 
manager

Toyota Material 
Handling CZ

LLinea Nivnice je největším zpracovatelem ovoce 
na českém trhu a patří k největším výrobcům 
ovocných šťáv, nápojů, ovocných vín, přesnídávek 
a sirupů. V roce 2013 uvedla na trh ovocné pře-
snídávky v kapsičce. Právě jich se dotýká projekt 
automatizace, na kterém společnost spolupraco-
vala s dodavatelem manipulační a skladové tech-
niky, fi rmou Toyota Material Handling CZ.

Projekt začal už v roce 2014, kdy se vedení fi rmy 
rozhodlo postavit nové skladové prostory. Hala 
byla vybudována jako samostatně stojící vedle 
už stávající budovy, v níž se vyrábějí a balí dětské 
výživy ve skle a kapsičkách (tři linky na kapsičky 
a jedna na sklo). Linea Nivnice se obrátila na 
četné dodavatele manipulační a skladové techniky 
a chtěla předložit nabídky na automatizovanou 
dopravu od výroby až do skladů. Poptána byla také 
společnost Toyota Material Handling CZ, se kterou 
Linea spolupracovala už v roce 2010 při dodávce 
zařízení Radioshuttle do chladírny.

MEZI PALETIZÁTORY A BALIČKOU
První část řešení byla zprovozněna ještě před 
pandemií, v roce 2019. Nasazen byl automa-
tický zakladač Autopilot SAE160. Jeho úkolem je 
odebrat palety se zbožím (vyskládané do výšky 
1150 mm), které po válečkovém dopravníku 
vystupují ze tří paletizačních automatů značky IHS, 
a zavézt je na pracoviště automatického balení. 
Stacker se zcela autonomně pohybuje mezi pale-
tizačními jednotkami, kdy nejvzdálenější jsou od 
sebe přibližně 40 metrů. V době nečinnosti se 
zakladač s lithium-iontovými bateriemi automa-
ticky připojí k nabíjecí jednotce.

Druhá část projektu začala až během pandemie 
a z toho důvodu byla i zpožděna. Cílem bylo dostat 
zabalenou homogenní paletu do budovy skladu, 
zaskladnit ji a v případě objednávky ji odvézt na 
místo expedice. To vše bez zásahu člověka.

Mezi výrobní a skladovou halou byl nově insta-
lován komunikační krček, který se nachází ve 
výšce přibližně sedmi metrů nad silnicí. Instalace 
můstku umožnila, že pod ním mohl být zachován 
průjezd pro kamiony. Do nadzemní spojky se zboží 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Projekty automatizace tvoří stále větší podíl poptávek po dodavatelích skladové techniky. 
Spolupráce společností Linea Nivnice a Toyota Material Handling CZ ukazuje, že lze začít 
s menším projektem a ten pak začlenit do většího celku. V Nivnici mají nyní celý tok 
zboží od balicí linky až po expedici plně automatizovaný. Jde o první (ale dnes už nikoliv 
jediný) projekt v Evropě, který propojuje technologie Radioshuttle a Autopilot v rámci plně 
automatizovaného toku zboží.

FOTO (2×): Stanislav D. Břeň

Automatický retrak založí nejen palety do správného kanálu, 
ale také přemístí shuttle jednotku nebo ji převeze k dobití.



dostane pomocí paletové zdviže, následuje auto-
matický posun díky válečkovým dopravníkům. 
Můstek ústí do skladové haly ve výšce přibližně 
7‚5 metru. Jakmile se zde objeví paleta (při plném 
výkonu všech linek je jich přibližně 15 za hodinu), 
přichází čas pro jeden ze dvou automatických 
retraků Autopilot RAE200. Z výšky snese paletu 
k podlaze a poté ji přepraví do čelní části skladu. 
Odebírání palet z výšky pomocí retraku bylo zvo-
leno z toho důvodu, že vyžadovalo nižší náklady 
oproti instalaci paletomatu. Navíc by retrak do 
skladu musel být stejně pořízen.

VYSOKOHUSTOTNÍ SKLADOVÁNÍ 
UŠETŘÍ MNOHO MÍSTA
Podle pokynů z WMS automatický retrak následně 
zaskladňuje paletu do regálového systému, který 
sestává z 28 řad a šesti kanálů na výšku. Celkově 
tu lze zaskladnit 3500 palet 
s tím, že paletová pozice má 
nosnost jednu tunu. Retrak 
položí zboží na automatic-
kou jednotku Radioshuttle 
(6. generace), která je opět 
bez nutnosti lidské obsluhy 
zaváží na přidělené místo 
v kanálu. Všechny regálové 
pozice jsou obsluhovány 
celkem třemi jednotkami 
Radioshuttle, které si retrak 
sám podle pokynů skladového systému přemís-
ťuje. Palety jsou skladovány podle principu FIFO 
a počítá se i s rozmanitými požadavky různých 
zákazníků na zbytkovou exspiraci.

Radioshuttly jsou osazeny bateriemi, které je 
nutné dobíjet. Převoz do nabíjecí místnosti zajiš-
ťuje také automatický retrak. Samotná výměna 
dvou dvacetikilogramových baterií (AGM) je už 
na obsluze skladu, která je v případě potřeby dál-
kově přivolána. Oba automatické retraky se dobí-
její autonomně (16 A / 48 V) s tím, že z 20 na 
80 % kapacity se akumulátor doplní za 20 minut. 
Toyota, která si baterie sama montuje (nakupuje 
články, balancéry a další komponenty), poskytuje 
na akumulátor sedmiletou záruku.

Vyskladnění zajišťuje druhý automatický retrak 
z opačného konce kanálového úložiště. Podle 
pokynů z WMS vybírá palety a odváží je do expe-
diční zóny. Příprava palet pro dopravu může probí-
hat kdykoliv během dne či noci. V případě urgent-
ního vyskladnění většího počtu palet je k dispozici 
ještě manuálně ovládaný retrak. Automatický 
retrak totiž osvědčí svou efektivitu v podobě dlou-
hodobého konstantního výkonu bez přestávek 
nebo prodlev v práci. Faktem ale zůstává, že jed-
notlivé úkony – zaskladnění, vyskladnění, přejezd 
– vykoná zkušený skladník rychleji (maximální 
rychlost pojezdu automatického vozíku podle 
normy může být 2‚2 m/s).

Linea využívá WMS modul informačního systému 
Karat, Toyota má vlastní řízení jednotlivých tech-
nických částí na úrovni PLC. Doprava palet od 
výroby až po expedici je nastavena v režimu řídí-
cího (WMS/ERP) a podřízeného systému (PLC 
Toyoty). „Funguje to jako přivolání taxíku, který 

na příslušné místo odveze 
zásilku,“ popisuje Jaromír 
Oliva, IT manažer společnosti 
Linea Nivnice. Dodává, že pro 
zprovoznění systému bylo 
třeba vytvořit nové webové 
služby, ale jinak se využívá 
standardizovaných rozhraní. 
Při balení jsou na jednotlivé 
palety automaticky nalepo-
vány SSCC štítky, které jsou 
snímány senzory (značka 

SICK) manipulační techniky i dopravníků. Infor-
mační systém Karat pak přináší online přehled 
včetně vizualizace pozice a stavu palet, retraků 
i shuttlů (včetně např. dobití akumulátorů).

NEJEN EFEKTIVITA, 
ALE TAKÉ BEZPEČNOST
Autonomní vozíky prošly celou řadou provoz-
ních i bezpečnostních zkoušek. Důležitá je např. 
rovinatost podlah, ale zároveň musí vozík ustát 
drobné nerovnosti nebo přejezdy dilatačních spár. 
Vyladit je potřeba senzoriku, protože shuttle může 
v kanálu zastavit i jen odchlípnutá fólie. Senzory 

jsou také citlivé na nečistoty, pavučiny nebo při-
rozené denní světlo pod určitým úhlem. Bezpeč-
nostní senzory v přední části se vypínají těsně před 
dopravníkem nebo policemi, kam ukládají Radio-
shuttle k nabíjení. „V každém projektu se dělá 
velmi důkladná analýza rizik včetně break testů. 
Vozíky se montují ve Švédsku a tam jsou na bez-
pečnost práce velmi zaměření,“ říká Aleš Hušek, 
automation & racking manager společnosti Toyota 
Material Handling CZ. V čase březnové návštěvy 
redakce Systémů Logistiky se připravovala ještě 
bezpečnostní inovace v podobě instalace náklo-
nového čidla přímo na shuttle. Pokud by retrak 
špatně umístil shuttle a nezaznamenaly to 3D 
kamery, bude čidlo další prevencí možného pádu.

Výzvu pro automaty představují také palety. Nejde 
ani tak o jejich celkovou kvalitu, i když ta hraje 
významnou roli, ale důležitější jsou rozměrové 
odchylky. „Při naměřování jsme se v minulosti ori-
entovali podle střední kostky palety, protože jsme 
vycházeli z toho, že EUR paleta je normovaná. 
Časem jsme ale zjistili, že rozptyl v umístění špalku 
je až pět centimetrů,“ vysvětluje Aleš Hušek. Oříš-
kem jsou fólie ovinuté přes špalky palet, které pak 
logicky zakrývají otvory pro vidlice. Aby k překrytí 
nedošlo, bylo třeba vyladit obalovačku.

„Ušetřili jsme čtyři lidi 
na směnu“

Kdybychom neměli automatizovanou manipu-
laci, zaskladnění a vyskladnění, potřebovali 
bychom čtyři lidi na jednu směnu. To by se tý-
kalo řidiče vysokozdvižného vozíku, retrakáře 
a manipulantů u výrobních linek nebo výtahů. 
Systém nám přináší nejen fi nanční úsporu, kdy 
máme návratnost spočítánu na přibližně tři 
roky, ale také odpadá potřeba shánění nových 
zaměstnanců. Lidí do logistiky se obecně ne-
hlásí mnoho. Dále nemáme poškozené regály 
a vozíky, protože stroj se jednoduše nesplete.

PETR MALÍK
technický ředitel

Linea Nivnice
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LOG-IN od roku 2004 podporuje 
 inovace v české a slovenské logistice.

„AUTOMATICKÝ RETRAK 
POLOŽÍ ZBOŽÍ NA JEDNOTKU 

RADIOSHUTTLE, KTERÁ 
JE BEZ NUTNOSTI LIDSKÉ 

OBSLUHY ZAVÁŽÍ NA PŘIDĚLENÉ 
MÍSTO V KANÁLU.“

Robotický stacker zajišťuje úkoly mezi automatickými paletizačními jednotkami a baličkou.

Případová studie č. 247

Z VÝROBY PO EXPEDICI 
BEZ ZÁSAHU ČLOVĚKA

„Jednoduchá 
údržba shuttlu“

I když se to nezdá, shuttly jsou poměrně jedno-
duché na údržbu. Není v nich hydraulika, zdvih 
je řešen přes vačku. V zařízení je minimum po-
hyblivých součástí a obsahuje celkem jen tři 
motory pro pojezd a zdvih. Baterie jsou uloženy 
v plechových boxech, které jsou docela jedno-
duše manipulovatelné.

ALEŠ HUŠEK
automation 

& racking 
manager

Toyota Material 
Handling CZ

LLinea Nivnice je největším zpracovatelem ovoce 
na českém trhu a patří k největším výrobcům 
ovocných šťáv, nápojů, ovocných vín, přesnídávek 
a sirupů. V roce 2013 uvedla na trh ovocné pře-
snídávky v kapsičce. Právě jich se dotýká projekt 
automatizace, na kterém společnost spolupraco-
vala s dodavatelem manipulační a skladové tech-
niky, fi rmou Toyota Material Handling CZ.

Projekt začal už v roce 2014, kdy se vedení fi rmy 
rozhodlo postavit nové skladové prostory. Hala 
byla vybudována jako samostatně stojící vedle 
už stávající budovy, v níž se vyrábějí a balí dětské 
výživy ve skle a kapsičkách (tři linky na kapsičky 
a jedna na sklo). Linea Nivnice se obrátila na 
četné dodavatele manipulační a skladové techniky 
a chtěla předložit nabídky na automatizovanou 
dopravu od výroby až do skladů. Poptána byla také 
společnost Toyota Material Handling CZ, se kterou 
Linea spolupracovala už v roce 2010 při dodávce 
zařízení Radioshuttle do chladírny.

MEZI PALETIZÁTORY A BALIČKOU
První část řešení byla zprovozněna ještě před 
pandemií, v roce 2019. Nasazen byl automa-
tický zakladač Autopilot SAE160. Jeho úkolem je 
odebrat palety se zbožím (vyskládané do výšky 
1150 mm), které po válečkovém dopravníku 
vystupují ze tří paletizačních automatů značky IHS, 
a zavézt je na pracoviště automatického balení. 
Stacker se zcela autonomně pohybuje mezi pale-
tizačními jednotkami, kdy nejvzdálenější jsou od 
sebe přibližně 40 metrů. V době nečinnosti se 
zakladač s lithium-iontovými bateriemi automa-
ticky připojí k nabíjecí jednotce.

Druhá část projektu začala až během pandemie 
a z toho důvodu byla i zpožděna. Cílem bylo dostat 
zabalenou homogenní paletu do budovy skladu, 
zaskladnit ji a v případě objednávky ji odvézt na 
místo expedice. To vše bez zásahu člověka.

Mezi výrobní a skladovou halou byl nově insta-
lován komunikační krček, který se nachází ve 
výšce přibližně sedmi metrů nad silnicí. Instalace 
můstku umožnila, že pod ním mohl být zachován 
průjezd pro kamiony. Do nadzemní spojky se zboží 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Projekty automatizace tvoří stále větší podíl poptávek po dodavatelích skladové techniky. 
Spolupráce společností Linea Nivnice a Toyota Material Handling CZ ukazuje, že lze začít 
s menším projektem a ten pak začlenit do většího celku. V Nivnici mají nyní celý tok 
zboží od balicí linky až po expedici plně automatizovaný. Jde o první (ale dnes už nikoliv 
jediný) projekt v Evropě, který propojuje technologie Radioshuttle a Autopilot v rámci plně 
automatizovaného toku zboží.

FOTO (2×): Stanislav D. Břeň

Automatický retrak založí nejen palety do správného kanálu, 
ale také přemístí shuttle jednotku nebo ji převeze k dobití.
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D
V oblasti dopravy a logistiky se pohybuje od maturity. Letos to bude už 29 let. Ale tento obor 
jí byl předurčen vlastně už mnohem dřív. Je to rodinné dědictví, které převzala po svém otci 
a dědovi. Nejde však o rodinnou � rmu, jak by se mohlo zdát. Martina Ondrašíková po svých 
předcích zdědila lásku k logistice.

Článek připravila Martina Vampulová

„Děda měl autodopravu a vozil u Baťů kůže na 
boty. Dva z jeho tří synů zůstali v oboru a jedním 
z nich byl i můj otec. A když vás to začne bavit, tak 
už není cesty zpět,“ vypráví s úsměvem manažerka 
logistiky v mmcité, společnosti, která se zabývá 
návrhy, vývojem a realizacemi městského mobi-
liáře po celém světě. Martina Ondrašíková vystu-
dovala dopravní průmyslovku a zkušenosti pak 
sbírala na různých pozicích. Sama říká, že každá 
pracovní pozice, na které pracovala, by vydala za 
dvě vysoké školy. Prošla dopravními fi rmami, zku-
sila řídit depo sběrné služby, nyní působí v logistice 
výrobní fi rmy. „Možná to bude znít jako klišé, ale já 
se opravdu celých těch 29 let učím každý den něco 
nového,“ konstatuje.

Na pozici manažerky logistiky se stará o to, aby 
výrobky mmcité zamířily v pravý čas na správné 
místo. Zároveň, jak sama říká, hledá kompromis 
mezi požadavky zákazníka, představou obchod-
níka a aktuálními možnostmi na dopravním trhu. 
„To všechno se navíc snažíme zkoordinovat s výro-
bou. Zhruba u poloviny zakázek je nutná také 
odborná instalace mobiliáře, takže musíme svou 
činnost skloubit ještě s možnostmi montážníků,“ 
popisuje Martina Ondrašíková. Na starosti má 
i dovoz komponent a surovin pro výrobu. I tady 
zužitkuje své zkušenosti a ani tato její pracovní 
činnost se často neobejde bez improvizace nebo 
komplikací. Ať už v podobě vysoké ceny ropy, nedo-
statku volných kontejnerů, častých stávek v pří-
stavech či v posledních dvou letech i omezujících 
koronavirových opatření. „Někdy je to opravdové 
dobrodružství. Ale jeden z mých bývalých blízkých 
kolegů říkával – koordinovat, komunikovat, zaštiťo-
vat… Toho se držím a zatím to funguje,“ tvrdí Mar-
tina Ondrašíková, která věří v zákon o zachování 
energie i všechny Murphyho zákony.

VŠUDE SAMÁ ČÍSLA
Martina Ondrašíková je ranní ptáče, už kolem šesté 
hodiny byste ji potkali v kanceláři. Svůj pracovní 
den zahajuje administrativou. Jakmile přijdou do 
práce kolegové z ostatních oddělení a „probudí 
se“ i zákazníci ve světě, nastává ten pravý čas na 
hledání dopravních řešení jednotlivých zakázek. 
Někdy je to práce na dvacet minut, jindy se hle-
dání ideální cesty protáhne na celý pracovní týden. 
Kromě toho patří do její pracovní náplně i jednání 
s dodavateli dopravních služeb. „A také počítám. 
Kalkulujeme objemy zakázek, ceny dopravy, tran-
zitní časy, rozměry balení, ekonomiku přepravy… 
Všude samá čísla,“ odpovídá na dotaz, čím během 
pracovního dne tráví nejvíc času. Ale jak vědí úplně 
všichni, kdo se k logistice třeba jen na krátko při-

Martina Ondrašíková:
NĚKDY JE TO NA DVACET MINUT, JINDY SE 
HLEDÁNÍ CESTY PROTÁHNE NA TÝDEN

FOTO (2×): red
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oddělení. „Přála bych si, aby na nás bylo vždy spo-
lehnutí a abychom odváděli kvalitní práci, na niž 
jsou zákazníci u mmcité zvyklí,“ prozrazuje Martina 
Ondrašíková.

JE TO O SEBEDŮVĚŘE
Logistiku dnes už za ryze mužský obor nepovažuje. 
Když ale v osmnácti letech nastupovala do kolek-
tivu čtyřicátníků a oni měli pochyby o tom, jak bude 
pracovat, myslela si, že důvodem je právě skuteč-
nost, že jde o mužský svět. „Dnes vím, že to bylo 
proto, že jsem neměla žádnou zkušenost. A že by 
se stejně chovali i ke klukovi,“ říká Martina Ond-
rašíková a pochvaluje si, že ve své kariéře měla 
na kolegy štěstí, protože se vždy vzájemně respek-
tovali. „Vždy můžete narazit na někoho, komu se 
nelíbíte – protože jste žena, nebo máte dlouhý nos, 
nebo jste prostořeká, nebo nevíte nic o kvantové 
fyzice… To přece známe všichni. Je to o sebedů-
věře,“ myslí si Martina Ondrašíková, podle které 
mají ženy obecně výhodu při vyjednávání. „Ne 
nadarmo nám byl dán dar slova. A navíc dokážeme 
být velmi urputné,“ dodává.

RELAXACE
NA ZAHRADĚ I V LESE
Ve volných chvílích se snaží vyměnit kancelář za 
letadlo. Ráda cestuje a užívá si celý proces cesty 
– od hledání destinace přes nákup letenek až po 
návrat do reality. Klidné chvíle, jako protipól k ruš-
nému zaměstnání, pak hledá na své chalupě, na 
zahradě i při houbaření v lese. Společnost jí při tom 
dělají rodina nebo kamarádi. „A když už nic nefun-
guje, tak deset z deseti lékařů doporučuje čoko-

ládu…“ říká s nadhledem Martina 
Ondrašíková, která má navíc už rok 
nový koníček. Při svých cestách 
hledá zastávky, koše a lavičky opat-
řené nenápadným logem mmcité.

Martina Ondrašíková v datech

1993  Zakončila studia maturitou na SPŠ dopravní.

2005  Nastoupila na pozici výkonné ředitelky
do dopravní společnosti.

2011  Stala se vedoucí provozu pobočky Geis.

2021  Začalo její působení ve společnosti mmcité.

Martina Ondrašíková:
NĚKDY JE TO NA DVACET MINUT, JINDY SE 
HLEDÁNÍ CESTY PROTÁHNE NA TÝDEN

blížili, je třeba být fl exibilní. I manažerka logistiky 
mmcité svůj denní program operativně přizpůso-
buje aktuální situaci, takže když ráno přijde do 
kanceláře, jen těžko může odhadnout, které úkoly 
bude mít večer v seznamu odškrtnuty jako dokon-
čené. Jednotlivé položky se totiž mohou přeskupit 
nebo úplně změnit.

ŽÁDNÁ DESTINACE 
NENÍ TABU
Nejen v pracovním životě je pro Martinu Ondra-
šíkovou základem upřímná a otevřená komuni-
kace. Kromě toho potřebuje mít kolem sebe ty 
správné kolegy, protože jak sama říká, „když máte 
dobré zázemí, dokážete neuvěřitelné věci“. Pro ni 
samotnou jsou pak na práci v logistice nejzajíma-
vější nové výzvy. „Díky našim zákazníkům, kteří 
jsou rozmístěni doslova po celém světě, nemám 
o nové výzvy nouzi. Naše výrobky vozíme do cen-
ter světových metropolí i za polární kruh. Žádná 
destinace pro nás není tabu,“ podotýká. Při řešení 
všech logistických výzev, které před ni pracovní 
život postaví, se snaží vždy pochopit souvislosti. 

Při práci na určitém logistickém projektu musí 
nejen jeho manažer chápat, jak jednotlivé procesy 
probíhají. S trochou nadsázky řečeno jim pak už 
stačí jen zamést cestu, aby to měly jednodušší. 
„Když získáte dostatek informací, vše začne dávat 
smysl a dostaví se ta vítězná euforie, pro kterou to, 
myslím, dělá spousta lidí. A já pochopitelně taky,“ 
uvažuje Martina Ondrašíková. A co považuje tato 
manažerka za svůj dosavadní nej-
větší pracovní úspěch? „Když jsem 
se vypracovala na pozici provozní 
ředitelky v dopravní fi rmě se 130 
zaměstnanci,“ odpovídá na otázku 
a dodává, že to bylo velmi náročné, 
ale zajímavé období jejího života. 
Naopak nejtěžší situací, kterou ve 
své kariéře musela vyřešit, bylo 
rozhodnutí ukončit činnost společnosti, v níž pra-
covala dvanáct let. Přirovnává to k podobnému 
pocitu, jako když přijdete o někoho blízkého. „Nic-
méně posunulo mě to dál i jako člověka. Uvědo-
míte si, že i fatální problémy jsou přirozenou sou-
částí života a nesmí vás zastavit,“ myslí si.

Teď má ale před sebou nové výzvy. V mmcité by 
chtěla pomoci vybudovat a udržet silné logistické 
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„PŘI ŘEŠENÍ VŠECH 
LOGISTICKÝCH VÝZEV SE 
SNAŽÍM VŽDY POCHOPIT 

SOUVISLOSTI.“
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V oblasti dopravy a logistiky se pohybuje od maturity. Letos to bude už 29 let. Ale tento obor 
jí byl předurčen vlastně už mnohem dřív. Je to rodinné dědictví, které převzala po svém otci 
a dědovi. Nejde však o rodinnou � rmu, jak by se mohlo zdát. Martina Ondrašíková po svých 
předcích zdědila lásku k logistice.

Článek připravila Martina Vampulová

„Děda měl autodopravu a vozil u Baťů kůže na 
boty. Dva z jeho tří synů zůstali v oboru a jedním 
z nich byl i můj otec. A když vás to začne bavit, tak 
už není cesty zpět,“ vypráví s úsměvem manažerka 
logistiky v mmcité, společnosti, která se zabývá 
návrhy, vývojem a realizacemi městského mobi-
liáře po celém světě. Martina Ondrašíková vystu-
dovala dopravní průmyslovku a zkušenosti pak 
sbírala na různých pozicích. Sama říká, že každá 
pracovní pozice, na které pracovala, by vydala za 
dvě vysoké školy. Prošla dopravními fi rmami, zku-
sila řídit depo sběrné služby, nyní působí v logistice 
výrobní fi rmy. „Možná to bude znít jako klišé, ale já 
se opravdu celých těch 29 let učím každý den něco 
nového,“ konstatuje.

Na pozici manažerky logistiky se stará o to, aby 
výrobky mmcité zamířily v pravý čas na správné 
místo. Zároveň, jak sama říká, hledá kompromis 
mezi požadavky zákazníka, představou obchod-
níka a aktuálními možnostmi na dopravním trhu. 
„To všechno se navíc snažíme zkoordinovat s výro-
bou. Zhruba u poloviny zakázek je nutná také 
odborná instalace mobiliáře, takže musíme svou 
činnost skloubit ještě s možnostmi montážníků,“ 
popisuje Martina Ondrašíková. Na starosti má 
i dovoz komponent a surovin pro výrobu. I tady 
zužitkuje své zkušenosti a ani tato její pracovní 
činnost se často neobejde bez improvizace nebo 
komplikací. Ať už v podobě vysoké ceny ropy, nedo-
statku volných kontejnerů, častých stávek v pří-
stavech či v posledních dvou letech i omezujících 
koronavirových opatření. „Někdy je to opravdové 
dobrodružství. Ale jeden z mých bývalých blízkých 
kolegů říkával – koordinovat, komunikovat, zaštiťo-
vat… Toho se držím a zatím to funguje,“ tvrdí Mar-
tina Ondrašíková, která věří v zákon o zachování 
energie i všechny Murphyho zákony.

VŠUDE SAMÁ ČÍSLA
Martina Ondrašíková je ranní ptáče, už kolem šesté 
hodiny byste ji potkali v kanceláři. Svůj pracovní 
den zahajuje administrativou. Jakmile přijdou do 
práce kolegové z ostatních oddělení a „probudí 
se“ i zákazníci ve světě, nastává ten pravý čas na 
hledání dopravních řešení jednotlivých zakázek. 
Někdy je to práce na dvacet minut, jindy se hle-
dání ideální cesty protáhne na celý pracovní týden. 
Kromě toho patří do její pracovní náplně i jednání 
s dodavateli dopravních služeb. „A také počítám. 
Kalkulujeme objemy zakázek, ceny dopravy, tran-
zitní časy, rozměry balení, ekonomiku přepravy… 
Všude samá čísla,“ odpovídá na dotaz, čím během 
pracovního dne tráví nejvíc času. Ale jak vědí úplně 
všichni, kdo se k logistice třeba jen na krátko při-

Martina Ondrašíková:
NĚKDY JE TO NA DVACET MINUT, JINDY SE 
HLEDÁNÍ CESTY PROTÁHNE NA TÝDEN

FOTO (2×): red
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TABLETY MUSÍ BÝT ODOLNÉ A SCHOPNÉ 
PRACOVAT I VE ZTÍŽENÉM PROSTŘEDÍ

HHned na úvod je třeba zmínit, že řeč bude výhradně 
o průmyslových tabletech. Ty jsou totiž od základu 
konstruované pro ztížené podmínky, a to ve smys-
lu nejen potenciálního ohrožení zařízení samotné-
ho v podobě různých pádů, otřesů a vibrací, ale 
také zhoršených pracovních podmínek, jako jsou 
prach, použití na přímém slunečním světle nebo 
třeba i v prostředí se zvýšeným rizikem exploze. „Pr-
votní myšlenka využít běžně prodávané komerční 
tablety se může na začátku sice jevit jako dobré 
a především levnější řešení, ale opak je pravdou,“ 
upozorňuje Jan Šplíchal, regionální marketingový 
manažer divize Computer Product Solutions spo-
lečnosti Panasonic.

Dvě klíčové vlastnosti tabletů používaných v logis-
tice jsme už zmínili – je to provozuschopnost právě 
ve zhoršených podmínkách a také odolnost vůči 
vnějším vlivům. Průmyslové tablety jsou robustněj-

Digitalizace prostupuje celým logistickým světem, a tak není divu, že většina pracovníků 
v tomto odvětví už dávno vyměnila tužky a papíry za lehká mobilní elektronická zařízení, 
která všechna potřebná data pečlivě uchovají. Vedle ručních skenerů, mobilních termi-
nálů, handheldů či PDA se v logistice pracuje také s průmyslovými tablety. Jaké by měly 
mít vlastnosti? A na co si dát při výběru největší pozor?

Článek připravila Martina Vampulová

ší, jsou vybaveny kvalitnějšími součástkami a svým 
zpracováním odolají i těm nejnáročnějším podmín-
kám, jakými mohou být velmi nízké, nebo naopak 
vysoké teploty, prašnost, vlhkost, voda, déšť, či 
dokonce hrubější zacházení a pády. Základním 
parametrem by měla být odolnost vůči pádu na 
beton z výšky alespoň 1‚2 metru, a to při celém 
rozsahu operačních teplot od těch nejnižších až 
po ty nejvyšší. Důležité je zaměřit se i na displej 
a volit nejen podle délky úhlopříčky, ale také podle 
toho, jak jsou zobrazovaná data čitelná na přímém 
slunci. Velikost úhlopříčky také úzce souvisí s er-
gonomií, která je třetí klíčovou vlastností průmyslo-
vých tabletů. „Tablet nesmí v ruce překážet, musí 
se snadno ovládat perem, prstem, ale i třeba ru-
kou v rukavici,“ říká obchodní ředitel Kodys Luboš 
Doležal a dodává, že pro běžné skladové procesy 
se proto tablety příliš nehodí. Většinou překáží při 
manipulaci se zbožím a pro jednoduché a jasné 

„ODOLNOST 
A VÝDRŽ BATERIE“

MICHAL HERŠTUS
SOLUTION MANAŽER
POINT.X.

„Při výběru tabletu je rozhodující, aby jeho 
vlastnosti odpovídaly procesu, který bude 
řešit, aplikaci, jež na něm bude pracovat, 
a prostředí, v němž bude používán. Důležitými 
parametry jsou určitě odolnost a výdrž na 
baterie.“

VYSOKÁ ODOLNOST 
JE SAMOZŘEJMOSTÍ
Průmyslové tablety jsou 
robustnější, jsou vybavené 
kvalitnějšími součástkami 
a svým zpracováním odolají i těm 
nejnáročnějším podmínkám.

DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE
Vzhledem k tomu, že s tabletem 
se nejvíce pracuje v terénu, 
musí mít baterie dlouhou výdrž, 
v nejlepším případě na celou 
pracovní směnu.

FO
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ysVÝBORNÁ ČITELNOST 
DISPLEJE NA SLUNCI
Rozhodující není pouze délka 
úhlopříčky displeje. Data 
zobrazovaná na displeji by měla 
být dobře čitelná i na přímém 
slunci.
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skladové procesy nejsou efektivní. „U běžného pří-
jmu, přeskladnění, vychystání a při inventuře tak 
dominují hlavně mobilní terminály v menším pro-
vedení, které obsluze umožňují lépe manipulovat 
se zbožím, rychle snímat čárové kódy a potvrzovat 
informace. Ještě vyšší míru ergonomie přinášejí 
speciální hlasové terminály, které při manipulaci 
pozornost obsluhy neodvádějí k displeji a ručnímu 
zadávání údajů, a veškerá interakce mezi sklado-
vým systémem a skladníkem probíhá prostřednic-
tvím hlasových povelů,“ vysvětluje Luboš Doležal. 
Do jakého prostředí jsou tedy tablety nejvhodněj-
ší? Ve specifi ckých případech mohou pomoci při 
koordinaci práce či dohledu nad chodem skladu. 
„Pokud to zobecním, uplatní se zejména ve chví-
lích, kdy potřebujeme komfortně zobrazovat větší 
množství dat, komplikované formuláře, mapy či 
schémata a zároveň zajistit mobilitu,“ dodává Mi-
chal Herštus, solution manažer Point.X.

BEZ SNÍMAČE ČÁROVÝCH KÓDŮ
TO NEPŮJDE
Především v logistice je nutné, aby byl průmyslový 
tablet vybaven integrovaným snímačem čárových 
kódů. Rozpoznání pomocí kamery totiž v různých 
světelných podmínkách nefunguje příliš spolehlivě 
a obsluha pak může mít problémy i s načtením ne-
kvalitních nebo poškozených čárových kódů, které 
se v logistice mohou vyskytnout. Kromě fyzických 
parametrů je důležitý i operační systém (stále vý-
razněji se prosazuje Android) a také možnost vzdá-
lené centrální správy. „Operační systém by měl 
zahrnovat i nadstavby, které zvyšují produktivitu 
práce na tabletu a poskytují vysokou míru zabez-
pečení,“ doporučuje Luboš Doležal.

Vzhledem k tomu, že s tabletem se nejvíce pracuje 
v terénu, musí mít baterie dlouhou výdrž, v nejlep-
ším případě celou pracovní směnu. Některé modely 
průmyslových tabletů disponují vyměnitelnou bate-
rií umožňující nepřetržitý provoz. V takovém přípa-
dě jsou potřeba i vícemístné nabíječky. „Obecně 
je však snahou výrobců tabletů dosáhnout ideálně 
pokrytí celého pracovního dne na jednu baterii tak, 
aby pracovní směna nebyla narušena nutností vý-
měny baterie nebo celého zařízení,“ říká Jan Šplí-
chal. Kromě toho se výrobci dalšími vylepšeními 
snaží vyvážit robustnost, pořizovací náklady a zvýšit 
ergonomii. Nejde ale jen o snahu vyrobit nejodol-
nější a nejvýkonnější zařízení. Díky inovacím se na 
trh dostávají tablety s rozumným poměrem ceny 
a výkonu. Splňují základní parametry odolnosti, 
mají kvalitní displej a i další preferované vlastnosti 
ostatních průmyslových tabletů. Operační systémy 
se také neustále rozšiřují o nástroje, jež zvyšují pro-
duktivitu práce a usnadňují centrální správu. „Mezi 
takové nástroje se řadí prostředky pro VOIP tele-
fonii, prvky umožňující snímat více čárových kódů 
naráz, čtení a rozpoznávání OCR fontů a nadstavby 
pro Mobile Device Management,“ vyjmenovává Lu-
boš Doležal.

PŘÍSLUŠENSTVÍ MŮŽE ULEHČIT PRÁCI
Aby práce s tabletem byla v terénu ještě snadnější 
a jednodušší, lze k němu pořídit nejrůznější pří-
slušenství. „Nabídka je opravdu široká. Počínaje 
různými držáky pro vozidla či manipulační techni-
ku, přes ergonomicky přívětivé a praktické otočné 
držáky do dlaně až po různé popruhy na tělo nebo 
stehna,“ vyjmenovává Jan Šplíchal. K dispozici jsou 
pochopitelně i přídavné antény, nabíječky či externí 
klávesnice. Existují také speciální dokovací stani-
ce či kolébky, s jejichž pomocí lze z tabletu udělat 
plnohodnotný stolní počítač, ke kterému je možné 
připojit ethernetovou síť, externí monitor, myš, klá-
vesnici či USB disk. Vždy záleží na potřebách a pre-
ferencích uživatele.

V neposlední řadě potenciální zákazníky zajímá 
i cenové rozpětí průmyslových tabletů. To je velmi 
široké a je přímo závislé na vybavení, odolnosti či 
rozměru obrazovky. „Levnější varianty s Androi-
dem lze pořídit i za méně než 20 tisíc korun bez 
DPH. Na druhé straně cenové škály pak stojí hi-end 
Windows tablety, jejichž cena může překročit i 70 
tisíc korun,“ říká Michal Herštus a připomíná, že 
cena by měla být jedním, nikoli však rozhodujícím 

parametrem při výběru tohoto elektronického zaří-
zení. A ještě na jednu oblast by neměli manažeři při 
výběru tabletu zapomínat. Nákupem zařízení totiž 
náklady nekončí. Důležitý je i servisní balíček, který 
v případě potřeby zajistí rychlou opravu a zafi xuje 
náklady na provoz.

TABLET, NEBO NOTEBOOK?
Odborníci často odpovídají na otázku, zda místo 
tabletu nezvolit raději notebook. Odpověď ovšem 
není úplně jednoznačná. Zatímco tablet je na rozdíl 
od notebooku zařízení, které umožňuje mobilní prá-
ci, notebook je určen spíše k přenášení mezi místy, 
kde se s ním pracuje. Jednodušeji řečeno, s table-
tem se výrazně lépe pracuje bez opory v podobě 
stolu. „Pokud pomineme oblast extrémně odolných 
a extrémně drahých notebooků pro armádní účely, 
lze konstatovat, že jednoznačnou výhodou tabletů 
je větší odolnost, úroveň mobility a naprosto odliš-
ná ergonomie. Na první pohled se dají notebooky 
také nainstalovat na manipulační vozík, ale vibrace 
při jeho provozu udělají své a životnost takového 
zařízení obvykle nebývá delší než půl roku,“ upo-
zorňuje Luboš Doležal. Michal Herštus pak nabízí 
pro některé případy lakonické řešení, totiž zařízení 
„2v1“. „Takové přístroje mohou celkem dobře fun-
govat jako tablet bez klávesnice a při zapojení klá-
vesnice v případě potřeby i jako notebook,“ dodává.

„FIRMY OBJEVUJÍ KOUZLO 2v1“

JAN ŠPLÍCHAL
REGIONÁLNÍ MARKETINGOVÝ MANAŽER DIVIZE 
COMPUTER PRODUCT SOLUTIONS
PANASONIC

Mnoho evropských fi rem přechází na systém, 
kdy je uživatel schopen naplno využít odol-
ných vlastností tabletu v terénu a posléze se 
stejným zařízením pracuje nadále i v kance-
láři. Díky tomu fi rma ušetří, protože již nepo-
třebuje žádné další sekundární kancelářské 
počítače.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE: 
TĚŽKÉ ČELNÍ VOZÍKY

Máte zkušenost 
s používáním 

tabletů?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„POPTÁVKA PO TABLETECH ROSTE“

LUBOŠ DOLEŽAL, OBCHODNÍ ŘEDITEL,  KODYS

Poptávka po tabletech rok od roku roste, ale především v oblasti výroby, retailu, u bez-
pečnostních a záchranných složek nebo při práci servisních pracovníků. V logistice 

se více používají hlavně při koordinaci práce nebo při dohledu nad chodem skladu. Mohou ale být i vhodnou 
náhradou běžných počítačů na balicích pracovištích.

Benchmarking č. 190

TABLETY MUSÍ BÝT ODOLNÉ A SCHOPNÉ 
PRACOVAT I VE ZTÍŽENÉM PROSTŘEDÍ

HHned na úvod je třeba zmínit, že řeč bude výhradně 
o průmyslových tabletech. Ty jsou totiž od základu 
konstruované pro ztížené podmínky, a to ve smys-
lu nejen potenciálního ohrožení zařízení samotné-
ho v podobě různých pádů, otřesů a vibrací, ale 
také zhoršených pracovních podmínek, jako jsou 
prach, použití na přímém slunečním světle nebo 
třeba i v prostředí se zvýšeným rizikem exploze. „Pr-
votní myšlenka využít běžně prodávané komerční 
tablety se může na začátku sice jevit jako dobré 
a především levnější řešení, ale opak je pravdou,“ 
upozorňuje Jan Šplíchal, regionální marketingový 
manažer divize Computer Product Solutions spo-
lečnosti Panasonic.

Dvě klíčové vlastnosti tabletů používaných v logis-
tice jsme už zmínili – je to provozuschopnost právě 
ve zhoršených podmínkách a také odolnost vůči 
vnějším vlivům. Průmyslové tablety jsou robustněj-

Digitalizace prostupuje celým logistickým světem, a tak není divu, že většina pracovníků 
v tomto odvětví už dávno vyměnila tužky a papíry za lehká mobilní elektronická zařízení, 
která všechna potřebná data pečlivě uchovají. Vedle ručních skenerů, mobilních termi-
nálů, handheldů či PDA se v logistice pracuje také s průmyslovými tablety. Jaké by měly 
mít vlastnosti? A na co si dát při výběru největší pozor?

Článek připravila Martina Vampulová

ší, jsou vybaveny kvalitnějšími součástkami a svým 
zpracováním odolají i těm nejnáročnějším podmín-
kám, jakými mohou být velmi nízké, nebo naopak 
vysoké teploty, prašnost, vlhkost, voda, déšť, či 
dokonce hrubější zacházení a pády. Základním 
parametrem by měla být odolnost vůči pádu na 
beton z výšky alespoň 1‚2 metru, a to při celém 
rozsahu operačních teplot od těch nejnižších až 
po ty nejvyšší. Důležité je zaměřit se i na displej 
a volit nejen podle délky úhlopříčky, ale také podle 
toho, jak jsou zobrazovaná data čitelná na přímém 
slunci. Velikost úhlopříčky také úzce souvisí s er-
gonomií, která je třetí klíčovou vlastností průmyslo-
vých tabletů. „Tablet nesmí v ruce překážet, musí 
se snadno ovládat perem, prstem, ale i třeba ru-
kou v rukavici,“ říká obchodní ředitel Kodys Luboš 
Doležal a dodává, že pro běžné skladové procesy 
se proto tablety příliš nehodí. Většinou překáží při 
manipulaci se zbožím a pro jednoduché a jasné 

„ODOLNOST 
A VÝDRŽ BATERIE“

MICHAL HERŠTUS
SOLUTION MANAŽER
POINT.X.

„Při výběru tabletu je rozhodující, aby jeho 
vlastnosti odpovídaly procesu, který bude 
řešit, aplikaci, jež na něm bude pracovat, 
a prostředí, v němž bude používán. Důležitými 
parametry jsou určitě odolnost a výdrž na 
baterie.“

VYSOKÁ ODOLNOST 
JE SAMOZŘEJMOSTÍ
Průmyslové tablety jsou 
robustnější, jsou vybavené 
kvalitnějšími součástkami 
a svým zpracováním odolají i těm 
nejnáročnějším podmínkám.

DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE
Vzhledem k tomu, že s tabletem 
se nejvíce pracuje v terénu, 
musí mít baterie dlouhou výdrž, 
v nejlepším případě na celou 
pracovní směnu.
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ysVÝBORNÁ ČITELNOST 
DISPLEJE NA SLUNCI
Rozhodující není pouze délka 
úhlopříčky displeje. Data 
zobrazovaná na displeji by měla 
být dobře čitelná i na přímém 
slunci.
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TABLETY PRO INTRALOGISTIKU
ODOLNOST A ERGONOMIE

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých výrobci/dodavateli.

SPECIFIKACE:
Tablety pro intralogistiku 
s velikostí displeje 10"

VÝROBCE: Zebra Technologies Panasonic UROVO Honeywell

DODAVATEL V ČR: Kodys Atlantis Telecom a další Point.X Mobility Datascan

WEB DODAVATELE: www.jungheinrich.cz www.atlantis.cz www.pointx.cz www.datascan.cz

NÁZEV: Zebra ET56 Toughbook G2 Urovo P8100P Honeywell RT 10

ROZMĚRY (mm): 269 × 181 × 12,7  279 × 188 × 23,5 255,4 × 175 × 18,5 271,9 × 198,3 × 19,5

HMOTNOST (g): 765 1190 1000 1200

PROCESOR: Intel Atom E3940 quad core 
1.6 GHz 
(Turbo Frequency = 1.8 GHz)

Intel Core i5-10310U vPro™ Octa-core 2.2GHz Octa-core 2.2GHz

OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 10 Pro, 64bit Windows 11 Pro nebo 
Windows 10 Pro Downgrade 

Android 10 Android P

PAMĚŤ: 4 GB LPDDR4 RAM; 
64 GB eMMC Flash

512 GB OPAL NVMe SSD Podle výběru
RAM: 4 GB, ROM: 64 GB
RAM: 6 GB, ROM: 128 GB

RAM: 4 GB, ROM: 32 GB

VELIKOST 
OBRAZOVKY (")

10,1 10,1 10,1  10,1

ROZLIŠENÍ 
OBRAZOVKY (px):

podpora do 2560 × 1600 1920 × 1200 (WUXGA) 1920 × 1200 1920 × 1200

ODOLNOST: IP65 IP65, proti vodě a prachu IP67, opakovaný pád 
z výšky 1,2 m

IP65, odolný proti pádu 
z výšky 1,2 m

KAPACITA BATERIE 
(mAh):

4950 standard: 4360 
volitelná: 6300 

10 000 standard: 5900 
volitelná: 10 280

VÝDRŽ BATERIE (h.): 8,5 12 neuvedeno neuvedeno

VYMĚNITELNÁ 
ZA CHODU:

ano ano ne neuvedeno

DOBA DODÁNÍ 
OD OBJEDNÁNÍ (týdnů):

1 až 30 6 8 až 10 neuvedeno

CENA (v Kč bez DPH): 20 000 až 55 000 od 62 000 18 500 neuvedeno
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SPONZOROVANÁ SEKCE

JAK HLEDAT 
PRACOVNÍKY 
DO SKLADŮ?

nabízejí nejen prodavačkám či prodavačům 
v marketech, ale právě i pracovníkům ve svých 
distribučních centrech. „Noví i stávající zaměst-
nanci našich logistických center oceňují přede-
vším nadstandardní platové podmínky a atrak-
tivní benefi ty, které jsou srovnatelné například 
s lehkým průmyslem nebo oblastí automotive,“ 
sděluje Tomáš Kubík, manažer komunikace 
a tiskový mluvčí společnosti Penny Market.

Transparentním přístupem se v mzdových 
záležitostech vyznačuje řetězec Lidl. „Od 
1. února 2022 jsme navyšovali mzdy, aktuální 
nástupní mzda na základní pozici kompletáře 
činí u plného úvazku 38 667 korun, po třech 
letech vzroste na 42 667 korun. Poskytujeme 
také celou řadu nefi nančních benefi tů,“ říká 
k odměňování pracovníků distribučních center 
Tomáš Myler, vedoucí oddělení fi remní komu-
nikace a mluvčí společnosti Lidl Česká repub-
lika. A dodává, že věrnosti si fi rma cení rovněž 
u dlouholetých zaměstnanců, které po odpra-
cování pěti, deseti, patnácti či dvaceti let čeká 
odměna. Po pěti odpracovaných letech je navíc 
možné čerpat až tříměsíční neplacené volno 
s garancí návratu na pracovní pozici.

Prvním podstatným krokem je výběr lokality 
pro sklad či distribuční centrum. Lidský faktor 
je v tuzemsku již řadu let naprosto zásadní, 
a pokud se logistický provoz otevře v lokalitě, 
kde už aktuálně „není kde brát“ (což se v posled-
ních letech děje stále častěji), je na problém 
zaděláno, upozorňuje Jindřich Hodek, provozní 
a obchodní ředitel společnosti Index Nosluš.

„Klíčová je blízkost velkého města, ideálně 
v sousedství a jednoznačně je nutné mít pro 
pracovníky vyřešenou i dopravu. S tím může 
renomovaný partner (například agentura) 
pomoci již v době plánování díky znalosti trhu, 
případně může dopravu zorganizovat a nasta-
vit,“ poznamenává Jindřich Hodek. Například 
některé velké fi rmy svážejí v autobusech každý 
den do svých skladů pracovníky z širokého okolí.

〉 VHODNĚ SLOŽENÝ MIX
Krátkodobě lze pracovníky motivovat zejména 
mzdou a benefi ty, zde podle Jindřicha Hodka 
opět může dobře zvolený partner vydatně 
pomoci a z dlouhodobého hlediska jde vždy 
o mix následujícího: mzdové podmínky a bene-
fi ty, pracovní prostředí, směnnost, chování 
a kultura, dopravní dostupnost a pověst fi rmy. 
„Čím lépe si fi rma v tomto stojí, tím větší šanci 
má pracovníky i v dnešní době nabrat a udr-
žet,“ dodává Jindřich Hodek.

〉 KONKURENCESCHOPNÁ NABÍDKA
Vybrané retailové řetězce v ČR jsou známé 
mimo jiné tím, že konkurenceschopné mzdy 

Dlouhodobý nedostatek pracovní síly ve skladech 
a distribučních centrech je notoricky známým faktem. 
Zaměstnavatelé tu s větším, tu naopak s menším úspě-
chem dané situaci na trhu čelí. Je zřejmé, že zásadní roli 
v náboru a udržení pracovníků ve skladech hraje nejen 
fi nanční motivace a poskytované benefi ty, ale i atmo-
sféra na pracovišti, pocit smysluplnosti vykonávaných 
činností nebo možnost kariérního růstu.

Článek připravil David Čapek

?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání:
JAK ZVLÁDNOUT REVERZNÍ 

LOGISTIKU?

Navrhněte téma 
pro tuto rubriku.

Potýkáte se 
s nedostatkem 

pracovníků ve 
skladu?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Benchmarking č. 190

TABLETY PRO INTRALOGISTIKU
ODOLNOST A ERGONOMIE

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých výrobci/dodavateli.

SPECIFIKACE:
Tablety pro intralogistiku 
s velikostí displeje 10"

VÝROBCE: Zebra Technologies Panasonic UROVO Honeywell

DODAVATEL V ČR: Kodys Atlantis Telecom a další Point.X Mobility Datascan

WEB DODAVATELE: www.jungheinrich.cz www.atlantis.cz www.pointx.cz www.datascan.cz

NÁZEV: Zebra ET56 Toughbook G2 Urovo P8100P Honeywell RT 10

ROZMĚRY (mm): 269 × 181 × 12,7  279 × 188 × 23,5 255,4 × 175 × 18,5 271,9 × 198,3 × 19,5

HMOTNOST (g): 765 1190 1000 1200

PROCESOR: Intel Atom E3940 quad core 
1.6 GHz 
(Turbo Frequency = 1.8 GHz)

Intel Core i5-10310U vPro™ Octa-core 2.2GHz Octa-core 2.2GHz

OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 10 Pro, 64bit Windows 11 Pro nebo 
Windows 10 Pro Downgrade 

Android 10 Android P

PAMĚŤ: 4 GB LPDDR4 RAM; 
64 GB eMMC Flash

512 GB OPAL NVMe SSD Podle výběru
RAM: 4 GB, ROM: 64 GB
RAM: 6 GB, ROM: 128 GB

RAM: 4 GB, ROM: 32 GB

VELIKOST 
OBRAZOVKY (")

10,1 10,1 10,1  10,1

ROZLIŠENÍ 
OBRAZOVKY (px):

podpora do 2560 × 1600 1920 × 1200 (WUXGA) 1920 × 1200 1920 × 1200

ODOLNOST: IP65 IP65, proti vodě a prachu IP67, opakovaný pád 
z výšky 1,2 m

IP65, odolný proti pádu 
z výšky 1,2 m

KAPACITA BATERIE 
(mAh):

4950 standard: 4360 
volitelná: 6300 

10 000 standard: 5900 
volitelná: 10 280

VÝDRŽ BATERIE (h.): 8,5 12 neuvedeno neuvedeno

VYMĚNITELNÁ 
ZA CHODU:

ano ano ne neuvedeno

DOBA DODÁNÍ 
OD OBJEDNÁNÍ (týdnů):

1 až 30 6 8 až 10 neuvedeno

CENA (v Kč bez DPH): 20 000 až 55 000 od 62 000 18 500 neuvedeno
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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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www.arete.eu

ARETE Park Rokycany

ARETE Park Rokycany

nabízí 20 000 m2

offers 20 000 m2

prémiových skladovacích ploch

premium warehouse space

s nadstandardní 15m skladovací výškou.

with a superior 15m storage height.

Dostupné od 4/2023. Available from 4/2023.
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