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zájem a lze očekávat, že během příštích více než 
deseti let si na elektromobily zvykne mnoho dalších 
lidí. Od roku 2035 se navíc nebudou smět prodávat 
pouze nová auta se spalovacím motorem, ojetin pro 
zájemce bude zřejmě dost.

Druhá věc je pro celou ekonomiku složitější. Vypadne-
-li z taxonomie zemní plyn a atomová elektřina, bude 
to pro Česko jako průmyslovou zemi obtížné. S obnovi-
telnými zdroji sice pokulháváme na obě nohy a poten-
ciál je v Česku stále nevyužitý, ale spotřeba zvláště 
v některých typech průmyslu nyní na fosilních palivech 
vysloveně stojí. Lze tedy předpokládat, že energeticky 
náročnější výroby mohou do budoucna v Česku skon-
čit. I tak bude třeba energii dovážet a vláda a příslušné 
instituce by měly udržitelnou a spolehlivou energetiku 
vnímat jako prioritní. A to i v době, až se zmírní sazby 
za elektřinu či plyn nebo si na ně lidé i fi rmy „zvyknou“ 
a budou vytlačeny z mediálního zájmu. Logistika bude 
samozřejmě všemi změnami velmi ovlivněna. O mno-
hém se mluvilo zejména v sekci Greenlog květnového 
Eastlogu, o kterém referujeme v samostatné příloze. 

Tak nám zabili automobil, chtělo by se zašvejkovat. 
Poté, co Evropský parlament 8. června posvětil návrh, 
který by měl vést k tomu, že v roce 2035 nebudou 
v Evropské unii produkovány žádné osobní a lehké 
užitkové vozy se spalovacími motory, se opět strhla 
mela. Podobně jako když byl před časem publikován 
balíček Fit for 55, jímž chce Unie dosáhnout uhlíkové 
neutrality do roku 2050. Pár dní nato europoslanci 
z výboru pro životní prostředí odmítli to, že by v rámci 
takzvané taxonomie byly jádro a zemní plyn přijatelné 
jako obnovitelné zdroje energie v souvislosti se zele-
nou tranzicí. První se zdá mít pro Česko aspoň nyní 
větší defi nitivní platnost než to druhé, oboje je kom-
plikací, ale zároveň příležitostí. 

Pokud se nestane něco nepředvídatelného (což se po 
událostech uplynulých let nedá předvídat), lze před-
pokládat, že se s koncem spalovacích motorů český 
průmysl vyrovná. Přechod není skokový, je rozvržen 
v poměrně dlouhém čase, automobilky už nyní prak-
ticky ustaly ve vývoji spalovacích motorů, mají čas se 
připravit, nasměrovat potřebné investice. Spotřebitelé 
a fi rmy mají o auta s elektrickým pohonem poměrně 
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Vidět a vědět
V Aquapalace Hotelu Prague lze hned po letních prázdninách načerpat nejnovější 
trendy z oblasti čerpacích stanic, koná se tu Kongres Čerpačka.

Připravil Stanislav D. Břeň

Č e r p a č k a  l e t o s  p o d e s á t é 

Čerpačka: Načerpejte nejnovější trendy
Pokud vás zajímá, co se děje v segmentu čer-
pacích stanic, nenechte si ujít letošní jubilejní 
ročník Kongresu Čerpačka. Celodenní kongres 
řeší aktuální témata, která hýbou světem čer-
pacích stanic a dotýkají se každodenní práce 
majitele, provozovatele či nájemce čerpací 
stanice. Cílem kongresu je informovat a inspiro-

vat provozovatele benzinek, aby obstáli v kon-
kurenčním boji a zvýšili své tržby. Majitelé, 
nájemci či provozovatelé čerpacích stanic mají 
vstup zdarma.

Registrace na kongres: 
www.kongrescerpacka.cz

Jakub Střeštík
Povýšení – Mall Group

Do čela Mallu se posouvá Jakub 
Střeštík. Pozice managing direc-
tor se ujímá ze své role chief co-

mmercial offi cer, kterou zastával poslední dva 
roky. Dosavadní CEO Mall Group Jan Hanuš se 
rozhodl ve své funkci ke konci července skon-
čit. Jakub Střeštík se bude soustředit na rozvoj 
modelu marketplace, ale také prodej zboží 
z vlastních skladů. Jeho hlavním úkolem pro ná-
sledující období bude úspěšně završit integraci 
s nákupní platformou Allegro. Jakub Střeštík 
před nástupem do Mallu pracoval na vedoucích 
manažerských pozicích v několika nadnárod-
ních koncernech podnikajících v gastronomii, 
elektronice a retailu. Devět let stál v čele spo-
lečnosti Kika Nábytek v Česku a na Slovensku, 
od ledna 2018 navíc šéfoval i Kika v Rumunsku. 
V letech 2004 až 2008 pracoval jako regionální 
ředitel restaurací rychlého občerstvení KFC 
a Pizza Hut. 

Tým Grinity
Změna vlastníků – Grinity

Arcadis, mezinárodní poradenská společnost za-
měřená na stavebnictví, životní prostředí a udr-
žitelný rozvoj, se rozhodla ukončit své působení 
na trzích v České republice a na Slovensku 
a dohodla se se stávajícím vedením české dceři-
né společnosti Arcadis Czech Republic na ma-
nažerském odkupu společnosti včetně převzetí 
veškerých obchodních aktivit a projektů. Spo-
lečnost bude nově vystupovat pod názvem Grini-
ty, pod kterým byla dne 7. dubna 2022 zapsána 
do obchodního rejstříku. Vlastníky společnosti 
Grinity se stali členové vrcholového vedení Ar-
cadisu v České republice a na Slovensku: Pavel 
Čermák, jednatel a ředitel společnosti; Zdeněk 
Trejbal, jednatel; Radka Vychroňová, prokurista; 
Jan Podzimek, prokurista; Marián Heckl, vedou-
cí organizační složky společnosti na Slovensku; 
Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení Sustaina-
bility v ČR a na Slovensku.

Ivo Velíšek
Příchod – Dodo

Na pozici CEO pro Českou republi-
ku a Slovensko společnosti Dodo, 
kterou dosud zastával současný 

COO skupiny Dodo Group Martin Marek, při-
chází Ivo Velíšek. Ten dosud působil jako retail 
offer manager ve společnosti MOL Česká 
republika. Z nově nabyté pozice bude mít na 
starosti primárně další upevnění pozice Dodo 
na českém a slovenském trhu, rozvoj nových 
projektů v rámci lokálních trhů a akvizici no-
vých klientů z řad retailových řetězců i e-sho-
pů. Reportovat bude přímo COO Dodo Group 
Martinu Markovi.

Příchody/Odchody

FOTO: Martin Mašín

Agenda 08|09|2022

Kim Ruymbeke
Povýšení – UPS

Společnost UPS jmenovala Kim 
Ruymbeke prezidentkou pro ob-
last východní Evropy.. Svou karié-

ru v UPS začínala v roce 2003 jako fi nanční re-
ferentka v belgické pobočce fi rmy a postupně 
prošla řadou vedoucích funkcí, mimo jiné v ev-
ropské centrále fi rmy v Bruselu a v celosvě-
tové centrále UPS v Atlantě. Ve své poslední 
funkci viceprezidentky pro fi nance a účetnictví 
pro oblast Evropy řídila realizaci regionální 
strategie fi nančního plánování a analýzy v celé 
Evropě. Oblast východní Evropy, včetně týmu 
UPS v Česku a na Slovensku, bude řídit z logi-
stického centra v Tuchoměřicích. To je centrá-
lou UPS pro ČR, Slovensko a Ukrajinu i region 
východní Evropy.

Dušan Drábek
Příchod – Savills

Do pražské pobočky realitní 
poradenské společnosti Savills 
nastoupil Dušan Drábek na pozici 

associate director v rámci oddělení pronájmu 
průmyslových nemovitostí a bude pracovat po 

boku Chrise LaRue, vedoucího tohoto oddělení. 
Dušan Drábek přichází do Savills ze společnos-
ti BNP Paribas Real Estate, kde působil jako 
vedoucí oddělení průmyslových a logistických 
nemovitostí pro Českou republiku a Slovensko. 
Zastupoval klienty napříč různými průmyslovými 
odvětvími, včetně e-commerce, automobilového 
průmyslu a FMCG. Dříve pracoval více než 13 
let na různých pozicích v logistické společnosti 
DB Schenker, nejprve v České republice a poté 
v rakouské centrále.

Ondřej Titz
Příchod – VGP

Společnost VGP jmenovala Ond-
řeje Titze do funkce komerčního 
ředitele pro Českou republiku. 

Bude zodpovídat za akvizici nových nájemců 
a uzavírání nájemních smluv v rámci celého 
portfolia společnosti. Ondřej Titz je absolven-
tem Vysoké školy obchodní v Praze, kde také 
získal inženýrský titul. Působil ve společnosti 
Cushman & Wakefi eld jako člen industriálního 
týmu se zaměřením na nákupní parky a prů-
myslové jednotky, kde dosáhl pozice seniorní 
konzultant. Následně získával zkušenosti ve 
společnosti Ikea, ve které zastával roli leasin-
gového manažera. V roce 2019 nastoupil jako 
leasing and development manager do společ-
nosti P3 Logistic Parks. 
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prodejních operací a manažerky provozních 
systémů NSC a zároveň je výkonnou ředitelkou 
prodejních operací.

Hansjörg Rodi 
Povýšení – 
Kuehne+Nagel International

Představenstvo Kuehne+Nagel 
International jmenovalo s plat-

ností od 1. srpna 2022 svým novým členem 
Hansjörga Rodiho. V této funkci převezme 
zodpovědnost za oblast silničních přeprav a na-
hradí Stefana Paula, který se počínaje stejným 
dnem stane novým generálním ředitelem sku-
piny Kuehne+Nagel. Hansjörg Rodi ve skupině 
Kuehne+Nagel od roku 2016 zastával různé 
řídicí pozice. Aktuálně zodpovídá za její vedení 
v Evropě, kde má společnost téměř 44 000 
zaměstnanců. Logistikou se zabývá přes 25 let, 
vystudoval ekonomii, doktorský titul získal na 
Vestfálské univerzitě v německém Münsteru.

Jean-Luc Guénard 
Jmenování – LPR – 
La Palette Rouge

Společnost LPR – La Palette 
Rouge jmenovala Jeana-Luca 

 Guénarda výkonným ředitelem. Jean-Luc 
 Guénard je držitelem magisterského titulu 
v oboru supply chain management z Univerzity 
v Le Havru (Francie) a titulu executive master of 
business administration z ESCP. Jako výkonný 
ředitel společnosti CHEP v Polsku a Pobaltí 
v roce 2000 přispěl k růstu dceřiné společnosti 
v rámci střední a východní Evropy, načež o čty-
ři roky později posílil obchodně-zákaznické 
oddělení v Londýně, kde se věnoval programu 
rozvoje logistických služeb. V roce 2006 rozbě-
hl a řídil automotive divizi CHEP v Číně a v roce 
2010 převzal vedení prodeje a marketingu 

Štefan Majtán
Povýšení – Arval

Do vedení francouzské nadnárodní 
společnosti Arval nastupuje na 
pozici director Arval international 

český manažer Štefan Majtán. Stane se členem 
výkonného výboru Arvalu, který je součástí 
vedení společnosti se sídlem v Paříži a řídí akti-
vity skupiny napříč všemi kontinenty. Pro Arval, 
který patří pod francouzskou skupinu BNP 
Paribas, pracuje od roku 2003. V nové pozici 
je zodpovědný za 21 zemí rozdělených do čtyř 
regionů napříč třemi kontinenty. 

Petr Novák
Příchod – Everli

Novým oblastním manažerem 
Everli pro Českou republiku se stal 
Petr Novák. Jeho hlavním cílem 

bude zvýšit prodej v rámci České republiky, 
nastavit dlouhodobou spolupráci s partnery 
a expanze do dalších měst. Petr Novák přichází 
do Everli po šesti letech ve společnosti Sodexo, 
kde zastával pozici commercial director.

Jan Hasík
Změna vedení –
HSF System

Společnost HSF System nově vede 
čtyřčlenné představenstvo v čele 

s Janem Hasíkem (na snímku), předsedou před-
stavenstva, ředitelem a majitelem společnosti. 
Dalšími členy jsou ředitel dceřiné společnosti 
HSF System SK na Slovensku Tomáš Kosa (také 
místopředseda představenstva), obchodní 
ředitel společnosti HSF System Tomáš Hess 
a manažer pro klíčové zákazníky HSF System 
Jan Vitvar.

Attila Szabó, 
Andrea Laky
Povýšení – Ford

Attila Szabó, který dosud řídil 
zastoupení značky Ford v Ma-
ďarsku a České republice, je od 
1. června generální ředitel pol-
ského Fordu. Povinnosti generální 
ředitelky pro maďarský a český 
trh převzala Andrea Laky. Attila 
Szabó se připojil k maďarskému 

týmu Fordu v roce 2001, od roku 2003 pak 
zastával různé obchodní pozice. Pracoval 
jako manažer fl eetového prodeje pro Ford 
Maďarsko i evropské trhy přímého prodeje 
a jako ředitel prodeje Ford Maďarsko a Ford 
Slovinsko. V letech 2009 až 2016 působil jako 
manažer marketingového oddělení společnosti 
Ford of Europe. Jako člen týmu pro cenotvorbu 
značky Ford v Evropě působil v regionální kan-
celáři v maďarském Szentendre a řídil tým pro 
cenotvorbu obsluhující všechny evropské trhy. 
V letech 2016–2019 byl generálním ředitelem 
společnosti Ford Rumunsko, od roku 2019 pak 
generálním ředitelem prodejních organizací 
Ford v Maďarsku a České republice. Ve funkci 
generálního ředitele společnosti Ford Polsko 
nahradí Piotra Pawlaka. Andrea Laky nastou-
pila do oddělení prodeje a marketingu společ-
nosti Ford v roce 1994. V letech 2005–2015 
zastávala pozici generální ředitelky společnos-
ti Ford Maďarsko. V roce 2013 získala ocenění 
Manažer roku od Národní asociace manažerů. 
Od roku 2015 pracuje na pozici ředitelky 

CHEP France. Od roku 2011 působil jako evrop-
ský generální ředitel společnosti Portakabin, 
specializující se na modulární konstrukční ře-
šení. V roce 2017 převzal vedení international 
division operations skupiny Loxam.

Tereza Nešlehová, 
Sean-Jason Valta
Příchod – P3

Společnost P3 Logistic Parks 
rozšířila svůj expertní tým. Tereza 
Nešlehová do P3 nastupuje po 
téměř pěti letech ve společnosti 
Cushman & Wakefi eld, kde opus-
tila pozici seniorní konzultantky. 
V týmu Development bude mít 
na starosti vyhledávání nových 

příležitostí a zejména  rozvoj parku v Ostravě 
a v  Myslince u Plzně. Oddělení Leasing posílil 
Sean-Jason Valta. Za sebou má manažerskou 
kariéru v hotelových službách a kavárenství, 
sportu, technologických konstrukcích či fi nanč-
ním poradenství. Před čtyřmi lety nastoupil 
jako konzultant do CBRE, kde měl na starosti 
pronájem komerčních nemovitostí. Po dvou 
letech přešel do Immofi nanz, aby zastřešoval 
pronájmy pro české a slovenské retail parky 
Stop Shop i obchodní centra Vivo! a Arkadia. 
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Přísnější EKO požadavky i náročné podmínky 
na globálním trhu jsou důvodem, proč je mezinárodní 
námořní i železniční přeprava stále obtížnější.

Přestože jsou technologie základem stabilního dodavatelského 
řetězce nemohou vyvážit sílu pevného vztahu. V Yusen Logistics 
jsme nedílnou součástí vašeho týmu, využíváme naší globální 
sítě integrovaných řešení a dlouhodobých vazeb s námořními 
i železničními přepravci k podpoře vašich obchodních aktivit. 
Vy se mezitím můžete věnovat vyhledávání nových obchodních 
příležitostí kdekoliv na světě.

CO RADĚJI HLEDAT 
NOVÉ OBCHODNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI?

INZERCE



Offline/Online news
Krátce:
Logistika pro 
Concept pod 
jednou střechou

V polovině května byla v Panattoni Parku 
Týniště na Rychnovsku slavnostně otevře-
na část nové průmyslové haly o rozloze 
8000 m2. V té nalezne společnost C.S.Cargo 
zázemí k provozování skladu pro svého klien-
ta, českou značku domácích elektrospotřebi-
čů Concept. „Chtěli jsme pro našeho klienta 
vybudovat jedno společné distribuční cent-
rum pro český trh, které zkonsoliduje veške-
ré logistické činnosti od vykládky kontejnerů 
až po provozování e-shopu,“ říká Petr Volák, 
generální ředitel C.S.Cargo. V rámci skladu 
je k dispozici 10 000 paletových míst. „Vhod-
ná lokalita a moderní vybavení skladu nám 
umožní zrychlit a zjednodušit distribuci zá-
kazníkům a maximálně zefektivnit naše lo-
gistické procesy. Za velmi přínosné považuji 
i možné rozšíření skladových prostor v pří-
padě potřeby,“ říká Jindřich Valenta, majitel 
společnosti Jindřich Valenta – Concept.

Podrobnosti 
na webu www.cscargo.cz

Jak se bude podle vás vyvíjet 
situace v autoprůmyslu?

INZERCE

POSUŇTE SVÉ ZNALOSTI NA NOVOU ÚROVEŇ DÍKY KURZU

SUSTAINABILITY MANAGEMENT!

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevírá registrace do nového ročníku populárních 
certifikovaných kurzů celoživotního vzdělávání, které startují v září 2022. 

SUSTAINABILITY MANAGEMENT
Druhý ročník tohoto kurzu celoživotního vzdělávání je určen zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo 
marketingu a PR ale i dalším zájemcům.

Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotli-
vých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti 
udržitelného podnikání.

Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací. Kurz je koncipován v souladu se 17 cíli 
udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných programem OSN rozvoje na následujících 15 let. Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty
 a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém.

REGISTRACE OTEVŘENY: https://cv.vscht.cz/kurzy-cv11 celodenních bloků | zajímavé workshopy, projekty 
exkurze | odborníci z praxe a renomovaní akademici

Škoda Auto zahájila v Mladé Boleslavi výrobu ba-
teriových systémů pro plně elektrické vozy na bázi 
modulární platformy pro elektromobily (MEB) kon-
cernu Volkswagen. Hlavní závod automobilky je tak 
jediným výrobním místem bateriových systémů pro 
platformu MEB v Evropě mimo území Německa. 
Na nově postavené výrobní lince může v budouc-
nu zhruba 250 zaměstnanců montovat více než 
250 000 bateriových systémů pro platformu MEB 
za rok. Kromě vozů Škoda budou tyto bateriové 
systémy použity i v dalších modelech koncernových 
značek Volkswagen, Audi a Seat, postavených na 
platformě MEB. Nejmenší verze s osmi moduly má 
kapacitu 55 kWh, střední varianta s devíti moduly 
pak přes 62 kWh. Největší baterie s 12 moduly 
uchová 82 kWh. Kromě modulů, které mají vždy 
24 článků, patří k součástem bateriového systému 
pro platformu MEB také skříň baterie s integrova-
ným chladicím systémem, řídicí systém baterie 
a potřebná elektrická propojení. Firma investovala 

zhruba 130 milionů eur. Do roku 2030 chce auto-
mobilka ve všech třech českých závodech vyrábět 
elektrokomponenty nebo elektromobily.

FOTO: Škoda Auto

Výroba bateriových 
systémů pro MEB je v ČR

Michael Oeljeklaus
člen představenstva 
za oblast výroby a logistiky
Škoda Auto

Zahájením výroby bateriových systémů pro platformu 
MEB budeme vyrábět absolutně klíčovou komponentu 
v srdci našeho podniku. Dosáhli jsme tím dalšího cíle 
pro úspěšnou transformaci směrem k elektromobilitě.
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Krátce:
Still pozval 
zákazníky 
do výroby
V polovině května pořádala společnosti Still 
v Hamburku Costumer Day. Firma prezento-
vala své elektrické vozíky RX 60, RX 20 a nej-
novější RXE, k dispozici bylo také AMR série 
ACH. Zákazníci si mohli prohlédnout i vozík 
OPX iGo neo pro vychystávání objednávek či 
paletové vozíky EXH-S. Součástí zákaznické-
ho dne byla odborná fóra ve Still areně (včet-

ně muzikálově laděného vystoupení na téma 
intralogistika) či návštěva výrobního závodu, 
který charakterizuje vyšší podíl automatiza-
ce. V Hamburku vyrobí Still zhruba 25 000 
vozíků za rok.

TPL má nový sklad 
pro Pfanner
Přibližně 7000 paletových míst má nově 
k dispozici společnost TPL Czech sídlící v Ho-
řovicích. Nová budova, která leží na ploše 
5000 m2, stála fi rmu včetně techniky 75 
milionů korun. Sklad slouží především pro 
společnost Pfanner, která v Česku distribu-
uje na třicítku značek (vedle džusů Pfanner 
např. těstoviny Panzani, čaje Milford nebo 
oleje Minerva). Z Hořovic budou zásobena 
distribuční centra maloobchodních řetězců, 
velkoobchody, menší prodejny, restaurace 
i zákazníci z e-shopu. V nové hale se skladu-
je zboží také pro fi rmu Johann Kotányi. Bu-
dovu stavěla společnost Bios Dobříš. „I když 
nejsou materiály nebo jsou stále dražší, 
v podstatě jsme od fi rmy neslyšeli o žádném 
problému a všechno šlo na čas,“ říká Jaro-
slav Baumann, generální ředitel TPL Czech. 
Logistický operátor používá ve skladech 
manipulační techniku (retraky, vychystávací 
vozíky) značky Jungheinrich s tím, že většina 
fl otily je nyní v nájmu. Příhradové regálové 
systémy a vjezdové regály byly dodány spo-
lečností Proman.

Podrobnosti 
na webu www.tplcz.eu

Jaký vývoj ekonomiky očekáváte?

Jean-Marc Ollagnier
generální ředitel
Accenture

Ačkoli se odborníci shodují, že se Evropa letos vyhne 
recesi, kombinace koronavirové krize a války na Ukra-
jině může mít na evropskou ekonomiku významný 
dopad a způsobit podstatné zpomalení růstu. Zatímco 
před válkou se předpokládala určitá stabilizace doda-
vatelských řetězců ve druhé polovině roku 2022, nyní 
neočekáváme, že k tomu dojde dříve než v roce 2023, 
možná dokonce až v roce 2024, v závislosti na tom, jak 
se bude válka vyvíjet.Podrobnosti 

na webu www.still.cz

POSUŇTE SVÉ ZNALOSTI NA NOVOU ÚROVEŇ DÍKY KURZU

SUSTAINABILITY MANAGEMENT!

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

REGISTRACE OTEVŘENY: https://cv.vscht.cz/kurzy-cv11 celodenních bloků | zajímavé workshopy, projekty 
exkurze | odborníci z praxe a renomovaní akademici

Nabízíme odborné služby ve všech oblastech logistiky. Přinášíme flexibilní řešení pro

■ námořní přepravu
■ leteckou přepravu
■ silniční přepravu
■ specifické skladovací a distribuční potřeby, expo logistiku a celní odbavení

a pomáháme Vám splnit sliby, které jste dali svým zákazníkům.

Jsme Vaším logistickým partnerem v České republice již více než 30 let.

kuehne-nagel.cz
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Miliardy ztracené 
v covidu a válce

FOTO: Hapag-Lloyd AG

Podle zprávy Accenture z přelomu května a června 
stálo v roce 2021 narušení dodavatelského řetěz-
ce v souvislosti s covid-19 eurozónu 112‚7 miliardy 
eur ve ztrátě hrubého domácího produktu (HDP). 
Do roku 2023 by problémy zesílené ruskou invazí 
na Ukrajinu mohly způsobit v eurozóně kumulativní 
ztrátu HDP ve výši 920 miliard eur. 

Tato potenciální ztráta odpovídá 7‚7 % HDP eurozó-
ny v letech 2022 a 2023. Například nedostatek po-
lovodičů, který měl být vyřešen ve druhé polovině 
roku 2022, nyní podle Accenture přetrvá do roku 
2023. Vleklý válečný konfl ikt by mohl vést k dal-
ším ztrátám na HDP ve výši 318 miliard eur v roce 
2022 a až 602 miliard eur v roce 2023. Infl ace 
v eurozóně by mohla v roce 2022 dosáhnout až 
7‚8 % a její snížení se očekává spíše až v násle-
dujícím roce.
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Využíváte služby České pošty?

Roman Knap
generální ředitel
Česká pošta

Technika se modernizuje mílovými kroky, nemá smysl 
draze opravovat zastaralá zařízení. Právě proto bude 
mošnovský hub vybaven strojem zcela novým, jeho 
instalace je naplánovaná na první pololetí roku 2023.

Krátce:
Větší chaos 
v kontejnerové 
přepravě?
Podle nedávného průzkumu, který zveřejni-
la společnost Container xChange, očekává 
51 % přepravců, obchodníků a dodavatelů 
během nadcházející hlavní sezony větší cha-
os v kontejnerové přepravě než v roce 2021. 
Celkem 26 % respondentů předpokládá, že 
letošní hlavní sezona bude méně chaotická 
než v roce 2021, zatímco 22 % jich očeká-
vá, že úroveň „chaosu“ bude srovnatelná. 
Pokud jde o strategii zajišťování kontejnerů 
v roce 2022 ve srovnání s obdobím před 
pandemií, uvedlo 56 % respondentů, že 
„rozšiřují obchodní sítě“, 38 % jich uvedlo, 
že sjednali „dlouhodobé smlouvy“, a 25 % 
respondentů uvedlo, že se řídili „strategií 
více výběrových řízení“. „Předpovědět přes-
ný vývoj situace během letošní vrcholné se-
zony je těžší než obvykle, protože existuje 
obrovské množství protichůdných indikátorů 
a nehmotných faktorů,“ konstatoval spolu-
zakladatel a generální ředitel společnosti 
Container xChange Christian Roeloffs.

Automotive 
překvapením
Společnost Colliers zveřejnila průzkum prů-
myslového trhu za 1. čtvrtletí 2022. „Již 
v uplynulém čtvrtletí jsme byli svědky re-
kordního množství nových prostor dodaných 
na český trh. Dokončeno bylo 22 nových 
budov, čímž na trh přibylo 306 600 met-
rů čtverečních. Výsledkem je 71procentní 
nárůst objemu nově dokončených prostor 
oproti pětiletému průměru, a dokonce 
106procentní nárůst meziročně,“ říká Josef 
Stanko, analytik Colliers. Hrubá realizovaná 
poptávka dosáhla v prvním kvartále tohoto 
roku celkem 724 300 m2, největší podíl na 
poptávce měly renegociace následované 
předpronájmy a novými pronájmy. Ve sklad-
bě poptávky v tomto kvartále převládaly 
logistické a výrobní společnosti, podíl e-co-
mmerce podle Colliers meziročně poklesl. 
„Největším překvapením jsou pro nás spo-
lečnosti z automobilového průmyslu, jejichž 
realizovaná poptávka meziročně vzrostla 
o 147 procent. Během prvního kvartálu si 
tak tyto společnosti pronajaly už 69 procent 
z celkové realizované poptávky, kterou tento 
sektor vykázal za celý předchozí rok,“ říká 
Josef Stanko a dodává: „I když se však auto-
mobilový průmysl oklepal z problémů způso-
bených pandemií koronaviru, očekáváme, že 
během zbytku roku se pravděpodobně pro-
jeví dopady výpadků dodavatelských řetězců 
vzniklých válkou na Ukrajině.“

Podrobnosti 
na webu www.colliers.com

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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Podrobnosti na webu 
www.container-xchange.com

Nové centrum České 
pošty už po prázdninách

V září začne v mošnovském Ostrava Airport Mul-
timodal Parku fungovat nové třídicí centrum Čes-
ké pošty. Multimodální hub o rozloze bezmála 
30 000 m² poskytne napojení na letištní, dálniční 
i vlakovou síť. Do Mošnova budou putovat zásilky 
především z Asie, odtud se rozvezou vlakem či ka-
miony po celé Evropě. Areál v Mošnově je největ-
ší investicí v moderní historii České pošty ve výši 
stovek milionů korun. Tímto krokem chce fi rma 
mimo jiné vyřešit neuspokojivý stav logistické sítě 
v regionu, zásadně navýšit kapacitu balíkové sítě 
a zpracování zásilek. V Mošnově se počítá s no-
vým balíkovým třídicím strojem, strojově by mělo 

být možné třídit téměř 95 % balíkových zásilek. 
Do  areálu se přestěhují stávající třídicí centra 
z  Ostravy a Olomouce.

Záběr z průběhu výstavby mošnovského parku.
FOTO: Concens Investments
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savills.cz

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

Dušan Drábek
Associate Director
+420 725 879 141
dusan.drabek@savills.cz

Savills
Poradenství pro průmyslové 
nemovitosti, které otevírá 
příležitosti.

Panattoni Park Zdice u Prahy
až 49.263 m2 k dispozici od Q3/2023

Jana Čožíková
Associate            
+420 733 220 773
jana.cozikova@savills.czKO
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Jakub Kodr
head of business development CR
CTP

V CTParcích vznikají sofi stikované dodavatelsko-odbě-
ratelské řetězce i moderní výrobní závody. Domnívám 
se proto, že výkonnost českého trhu průmyslových pro-
stor je do značné míry ekvivalentem stavu celé tuzem-
ské ekonomiky. Podle aktuální situace se nachází stále 
ve velmi dobré kondici, neboť se daří lákat i významné 
zahraniční společnosti.

Jakub Holec
ředitel
108 Agency

Developeři se pouštějí do výstavby a přípravy nových 
projektů i přes řadu limitujících faktorů. Vedle rostoucí 
ceny stavebních materiálů a prací k nim patří rovněž 
vzrůstající a do budoucna krajně nejistá cena energií, 
infl ace nebo přísnější požadavky spojené s dopady na 
životní prostředí a celkovou udržitelnost výstavby i pro-
vozu objektů. Developerskou aktivitu však stimuluje 
neslábnoucí poptávka nájemců, a to i přes korekci 
růstu segmentu e-commerce.

Sháníte nové skladové prostory?

Nájemné v Praze 
vzrostlo o polovinu

Logistické centrum společnosti Kaufl and v Modleticích.
ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

Zájem o logistické a průmyslové areály je stále 
enormní, oproti loňsku stoupl počet nově dodaných 
prostor o 130 %, konstatovala na začátku června 
společnost Knight Frank. Nabídka ale nedokáže 
uspokojit poptávku, a to navzdory zvyšujícím se 
cenám nájemného i energií. Podle poradenské 
společnosti se výše nájemného v Praze dostala 
k hranici 8 eur/m2 měsíčně za prémiové sklado-
vací plochy. Průměrné celorepublikové nájemné 
meziročně vzrostlo o 21 %, nejvíce v regionu Praha 
a okolí (47 %), Středočeském kraji (43 %), Karlovar-
ském kraji (26 %) a Ústeckém kraji (23 %). V Praze 
a přilehlém okolí se již nabízí metr čtvereční za osm 

eur měsíčně. Naopak nejmenší růst nájmu jsme 
zaznamenali v Jihočeském kraji (6 %) a kraji Pl-
zeňském (8 %). „K tomuto navyšování přispívá také 
citelné zdražování energií. Vedle nájemného rostou 
zálohy na služby a energie, které se nyní pohybují 
ve výši 0‚75–1‚00 eur za metr čtvereční měsíčně 
a povedou k dalšímu růstu požadovaného nájem-
ného. Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti 
dosáhne nájemné zejména v Praze a okolí dvoj-
ciferných čísel a přiblíží se tak evropskému stan-
dardu,“ míní Markéta Vrbasová, vedoucí oddělení 
Industrial & Logistics ve společnosti Knight Frank.

Krátce:
Elektrické retraky 
Jungheinrichu 
u Jirkova

V blízkosti Jirkova v severních Čechách byl 
v květnu položen základní kámen k v pořadí 
11. výrobní továrně společnosti Junghein-
rich. Celý průmyslový areál staví Panattoni ve 
spolupráci s investiční skupinou RSJ. V areá-
lu bude přítomna také společnost Amazon. 
Budova pro Jungheinrich má rozlohu 37 000 
metrů čtverečních a bude zde zaměstnáno 
350 pracovníků. Investice do budovy Jung-
heinrichu dosáhne 1‚5 miliardy korun (včet-
ně vystrojení technologií) a má být v provozu 
na jaře příštího roku. Budova by měla být cer-
tifi kována v systému BREEAM New Construc-
tion ve stupni Excellent a staví ji společnost 
Goldbeck. Konstrukce střechy má být řešena 
tak, že bude možné instalovat fotovoltaické 
panely. Jungheinrich bude na severu Čech 
vyrábět především retraky s plně integrova-
nou lithium-iontovou technologií.

Podrobnosti 
na webu www.jungheinrich.cz



Komerční prezentace

www.ferag.cz

FERAG JE V ČESKU ZNÁMÝ PŘEDEVŠÍM 
JAKO DODAVATEL TECHNOLOGIÍ 
V POLYGRAFICKÉM PRŮMYSLU.
JE TO JEDINÉ ODVĚTVÍ, NA KTERÉ SE 
PRIMÁRNĚ ZAMĚŘUJETE? 
Správně říkáte, že společnost Ferag byla dlou-
hou dobu hlavním dodavatelem technologií na 
trhu polygrafi e. I když paralelně probíhaly také 
akvizice v oblasti intralogistiky a automatizace, 
hlavním cílem byla polygrafi e. S nástupem online 
světa a růstem e-commerce jsme ale plány a cíle 
přehodnotili. Primárním úkolem je začít budovat 
pozici Ferag CZ jako velkého a stabilního doda-
vatele intralogistických technologií. Hlavní tech-
nologie tvoří dopravníky, sortery, ale také AMR 
či AGV stroje. Důležité je i to, že výroba včetně 
vývoje stále probíhá ve Švýcarsku. Obecně jsme 
pro klienty dodavatelem řešení, kdy není předem 
dáno zadání a klient očekává, že vhodné řešení 
mu navrhneme a dodáme na klíč.

VY OSOBNĚ MÁTE VÍCE NEŽ DESETILETÉ 
ZKUŠENOSTI Z INTRALOGISTIKY A 3PL. 
KDE JSTE DOPOSUD PŮSOBIL?
Mou první pracovní zkušeností, ještě během studia na vysoké škole, 
byla společnost FM Logistic, kde jsem následně vystřídal několik pozic. 
Šlo o první velké setkání s logistikou a pro mě neuvěřitelnou zkušenost. 
Následně jsem měl možnost nahlédnout i na druhou stranu logistiky, a to 
systémovou část v podobě WMS. Pokud jde o studium, na střední i vysoké 
škole u mě také převládala logistika. V oboru se pohybuji od roku 2008 
a musím říct, že za tu dobu se hodně změnilo ať v používané technologii, 
tak potřebách klientů. Velice se těším, jaké výzvy v logistice nás čekají 
a kde budou technologie za deset let.

JAKÉ MÁTE VIZE ČI CÍLE V RÁMCI SPOLEČNOSTI FERAG CZ?
Hlavní cíle pro Česko i celý region CEE jsou rozvoj intralogistiky a roboti-
zace. Chceme klientům a obchodním partnerům ukázat, že jsme logistický 
integrátor, který dokáže uskutečnit i nejkomplikovanější projekty. V této 
pozici jsme již v západní Evropě a budeme se snažit, abychom měli stejnou 
pozici i v lokalitě CEE.

SOUČASNÁ DOBA JE VELICE TURBULENTNÍ, 
COŽ SE „PROPISUJE“ I DO FUNGOVÁNÍ 
LOGISTIKY NEBO INTRALOGISTIKY FIREM. 
JAK JIM MOHOU POMOCI AUTOMATIZACE 
FYZICKÝCH TOKŮ A DIGITALIZACE 
PROCESŮ?
Automatizace je velice široký pojem a můžeme 
se bavit o projektech, u nichž je návratnost i pět 
let. Nicméně automatizace může znamenat 
i pořízení VNA vozíku s navigací, válečkové dráhy 
či určitý druh dopravníků či sorterů, kde investice 
již nejsou tak velké. Ušetříte čas, zrychlíte vychys-
távání a nebude takový hlad po skladnících, tedy 
z dlouhodobého hlediska to znamená snížení 
provozních nákladů. Záleží, jakou technologii 
potřebujete, a na toto rozhodnutí je vždy dobré 
mít spolehlivého logistického partnera, který při-
praví návrh skladu s celkovou kapacitou a myš-
lenkou na budoucí potřeby. Digitalizace procesu 
tvoří základ průmyslu 4.0, je to startovací čára 
pro celý rozvoj fi rmy.

DOBA NENÍ JEDNODUCHÁ ANI PRO 
SAMOTNÉ VÝROBCE A DODAVATELE 

TECHNOLOGIÍ. NARŮSTAJÍ CENY MATERIÁLU, PROJEVUJÍ SE 
VÝPADKY V DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCÍCH. JAK TOMU ČELÍTE 
A JSTE SCHOPNI ODBĚRATELI GARANTOVAT CENU A ČAS DODÁNÍ? 
Máte pravdu. Když už se zdálo, že covid je „na uzdě“, přišel válečný kon-
fl ikt, který ovlivnil celý svět snad ještě víc. Pokud jde o výrobu, snažíme se 
čelit výpadkům větší skladovou zásobou a nabíráme více pracovníků do 
výroby. Bohužel přes všechna opatření je dnešní situace tak komplikovaná, 
že během obchodních jednání musíme s klientem připravit více variant tak, 
aby nedocházelo k posunutí termínu realizace. Výsledkem jsou komplikova-
nější a nákladnější projekty, jelikož musíme počítat s více negativními vlivy.

JAKÝM SMĚREM SE BUDE UBÍRAT INTRALOGISTIKA?
V blízké budoucnosti zesílí tlak klientů na automatizaci s minimem lid-
ského faktoru. Díky obrovskému vzestupu e-commerce sektoru bude stále 
stoupat zájem o skladové a vychystávací systémy typu Autostore a různé 
sortery napojené na výkonný dopravník. Nedávný veletrh LogiMAT demon-

stroval jasný zájem trhu o AMR stroje. V blízké 
budoucnosti uvidíme méně homogenních skladů, 
ale více fullfi lmentových center s velkým poměrem 
kusového vychystávání. Stále důležitější aspekt 
automatizace bude mít vhodný a dobře nastavený 
WMS. Bez systémové připravenosti nedosáhne 
automatizace očekávaných výkonů a návratnost 
se značně protáhne.

„V blízké budoucnosti zesílí tlak klientů na automatizaci intralogistiky s minimem lidského faktoru,“ říká Jakub Jonáš, 
managing director společnosti Ferag CZ.

JSME PŘIPRAVENI NA 
NEJKOMPLIKOVANĚJŠÍ PROJEKTY

JAKUB JONÁŠ,
managing director společnosti Ferag CZ
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Používáte sofi stikované skladové 
technologie? 

Krátce:
Digitální dvojče 
ve Philipu Morrisovi

Pro společnost Philip Morris ČR připravuje 
fi rma PST CLC projekt monitoringu procesů 
a využití manipulační techniky a personálu. 
K tomu bude na vybraných pracovištích vyu-
žit produkt digitálního dvojčete od externího 
partnera. Konkrétně bude v Kutné Hoře, kde 
PST CLC pro Philip Morris ČR zajišťuje služby 
interní logistiky, digitální dvojče aplikováno 
na sklad hotové výroby a na sklad přímého 
materiálu. Projekt bude zahájen v průběhu 
léta. Digitální dvojče bude simulovat fyzický 
provoz ve skladech. Prakticky je vše řešeno 
systémem tzv. přístupových bodů, které bu-
dou rozmístěny po skladech, a dalších ko-
munikačních prvků, které budou umístěny 
na manipulační technice. Pohyby ve skladu 
budou online monitorovány, systém bude 
vše vyhodnocovat pomocí reportingových 
nástrojů, což je podklad pro další analýzy 
a možnosti zefektivnění práce,“ uvádí Jiří 
Bradna, ředitel kontraktní logistiky PST CLC.

Podrobnosti 
na webu www.pst-clc.cz

El nino a Euromedia budou skladovat 
v Autostoru
Společnost el nino parfum si objednala řešení 
automatizovaných skladů založených na systému 
Autostore. Zcela nový sklad společnosti el nino se 
začal stavět v průmyslové zóně v Nové Pace, kde 
se nachází i původní sídlo společnosti. Do skladu 
investuje el nino téměř půl miliardy korun a jeho 
celková výměra (8000 m2) pojme zboží ze všech tří 
stávajících skladů. Nová technologie, kterou dodá 
společnost Element Logic, by měla zvýšit efektivi-
tu vychystávání zboží až o 50 % a zajistit hladší 
průběh při vyřizování objednávek v průběhu dne. 
Systém bude založen na tzv. kubickém skladova-
cím systému, který pojme v první fázi 40 000 binů 
a bude obsluhován 58 robotickými jednotkami. 
Součástí bude rovněž devět portů pro zaskladňová-
ní a vychystávání. Sklad by měl být hotov do konce 
tohoto roku. Autostore si objednala také skupina 
Euromedia Group, systém se bude nacházet v lo-
gistickém parku P3 ve Stochově. V novém skladu 

o rozloze přes 10 000 m2 bude zboží uloženo v prv-
ní fázi v 65 000 plastových boxech a s přípravou 
zboží k expedici bude zaměstnancům pomáhat 
až 90 robotů. Díky modularitě technologie návrh 
budoucího skladu umožňuje další postupné na-
vyšování kapacity a výkonu. Další úsporu místa 
a zrychlení vychystávání zboží zajistí mobilní pale-
tové regály Jungheinrich. „Velkou výzvou přípravy 
nového skladu je pečlivé sladění všech procesů 
a zajištění čistoty datových vstupů, na kterých je 
technologie Autostore závislá. Součástí celého 
procesu je rovněž integrace nového warehouse 
management systému od ostravské společnosti 

Od instalace Autostoru si slibujeme především hladší 
průběh expedice jednotlivých objednávek a také jed-
nodušší plánování lidských zdrojů při předpokládaných 
sezonních nárůstech. V době velice nízké nezaměstna-
nosti tyto špičky pokryjeme efektivně a za minimální 
náklady.

Zdeněk Augusta, COO, el nino

Kvados. Prostřednictvím něj budeme řídit robo-
ty, dopravníky a automatizovaný paletový sklad,” 
říká Jan Kuneš, ředitel IT Euromedia Group. „Před 
samotným instalačním procesem vždy provádíme 
detailní analýzu všech operačních systémů ve spo-
lečnosti, abychom dokázali najít co nejefektivnější 
řešení, se kterým bude moci náš zákazník růst,“ 
vysvětluje Jindřich Kadeřávek, CEO společnosti 
Element Logic, která systém dodá. Budova od P3 
má certifi kaci BREEAM Excellent.

Prazdroj staví automat 
na 16 000 palet
Do konce letošního roku bude mít Plzeňský 
Prazdroj nový sklad, který se staví v plzeňském 
pivovaru. Od poloviny května se instaluje regálový 
systém, následovat bude opláštění a instalace dal-
ších technologií. Jedná se o investici ve výši 780 
milionů korun. Dodavatelem technologie je fi rma 
System Logistics, která v loňském roce dodala au-
tomatický sklad např. společnosti Coca-Cola HBC 
v pražských Kyjích. Novou budovu tvoří výškový 
sklad a vychystávací a expediční zóna. Zboží bude 
ze stáčecí linky přepravováno do skladu pomocí 
automatického pojízdného systému na kolejích. 
Pomocí něj pak zboží automaticky dojede z místa 
uskladnění až k odbavení. Do regálů, které pivo-
var nyní staví, bude zboží na paletách uskladněno 
pomocí jeřábových zakladačů. Nový sklad vzniká 

na ploše 10 000 m2, bude mít kapacitu zhruba 
16 000 palet (asi 18 milionů piv), tedy o 7500 víc 
než stávající sklad. Na místě stávajícího skladu 
plánuje fi rma v budoucnu vystavět novou stáčecí 
linku na vratné skleněné lahve.

Plánujete pořízení 
automatického skladu?

Dodavatelem technologie ve skladu Plzeňského 
Prazdroje je fi rma System Logistics.

FOTO: Plzeňský Prazdroj

Nový opláštěný samonosný regálový sklad v Plzni bude 
nejmodernější sklad, který v našich pivovarech máme. 
Díky systému regálů i způsobu přepravy zboží mezi 
nimi ušetříme nejen prostor, ale snížíme i náklady na 
převoz zboží a také množství vyprodukovaného oxidu 
uhličitého, což zapadá do naší strategie udržitelnosti. 
Budova skladu bude v dlouhodobém horizontu energe-
ticky neutrální, na střeše plánujeme instalovat fotovol-
taické panely. Jeřábové zakladače budou navíc vyba-
veny technologií rekuperace, čímž se šetří energie.

František Holý
manažer skladů

Plzeňský Prazdroj

FOTO: Element Logic
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Tomáš Martoch
koordinátor
Česko-Slovenská iniciativa ECR

Nákladní silniční doprava je v rámci Evropy dominantní 
způsobem přepravy zboží. Celý obor se potýká s nedo-
statkem řidičů, stále rostoucími cenami paliv a energií. 
Průměrné vytížení přepravních kapacit se přitom pohy-
buje kolem 60 %. Stále více proto nabývá na intenzitě 
diskuse o spolupráci v rámci dodavatelského řetězce 
s cílem zvyšovat jeho efektivitu při současném snižo-
vání dopadu na životní prostředí. To byly hlavní impulsy 
proč se Česko-Slovenská Iniciativa ECR zapojila do 
organizace nejvýznamnějšího evropského programu 
pro udržitelnou logistiku Lean & Green Europe a při-
pravila jeho národní část.

Krátce:
Nový sklad 
Dachseru 
na jihu Čech

Dachser otevřel nový sklad v Českých Budě-
jovicích. Slavnostní události byla přítomna 
více než stovka účastníků z řad zákazníků 
společnosti. Sklad, který zahrnuje také kan-
celářské prostory, se nachází v komerční 
zóně Světlík, kterou postupně buduje deve-
loper VGP. Na ploše přibližně 7000 metrů 
čtverečních je k dispozici téměř 7000 pale-
tových míst pro kontraktní logistiku, zhruba 
2000 metrů čtverečních je vyhrazeno pro 
účely překládky mezi pravidelnými linkami. 
Budova byla stavěna v režimu build-to-suit.

Podrobnosti 
na webu www.dachser.cz

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David Čapek

www.conundra.eu
info@conundra.eu

SKUTEČNÁ
OPTIMALIZACE
PŘEPRAVNÍCH
PLÁNŮ

Plánujte rychleji

Ušetřete náklady

Snižujte emise

INZERCE

Jaké jsou vaše plány v oblasti 
udržitelné logistiky?

Prvním držitelem ocenění Lean & Green Award 
v České republice se na základě nezávislého 
posouzení akčního plánu Vysokou školou eko-
nomickou (katedra logistiky) stala společnost 
Budějovický Budvar. „Mám radost, že se nám 
podařilo připojit do programu, na němž si velmi 
cením možnosti spolupráce, sdílení dobré praxe 
a výměny zkušeností. Ocenění si velmi vážíme. 
Je pro nás obrovskou motivací a zároveň velkým 
závazkem do dalších pěti let,“ říká Pavel Pánek, 
provozní ředitel Budějovického Budvaru. Předá-
ní ocenění se uskutečnilo v rámci logistického 
kongresu Eastlog. Pavel Pánek převzal ocenění 
z rukou Miroslavy Jechoux, prezidentky českého 
Klubu logistických manažerů, Kataríny Dobišové, 
prezidentky slovenského Klubu logistických ma-

nažerov, a Stanislava Martínka, ředitele supply 
chain společnosti Nestlé Česko a spolupředse-
dajícího Česko-Slovenské Iniciativy ECR. Lean & 
Green je koncipován jako závazek společnosti 
snížit emise CO2 z logistických aktivit minimálně 
o 20 % během následujících pěti let.

Lean & Green Award 
pro Budějovický Budvar

Pavel Pánek (druhý zprava) převzal ocenění 
Lean & Green Award z rukou Miroslavy 

Jechoux (druhá zleva), Kataríny Dobišové 
a Stanislava Martínka. Foto: Martin Mašín
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Leder & Schuh má 
roboty pro vychystávání

Potřebujete nový sklad?

Zvažujete pořízení autonomní 
techniky? 

Jiří Kristek
vedoucí týmu pronájmu průmyslo-
vých nemovitostí
Cushman & Wakefi eld

Největší meziroční přírůstek průmyslové plochy zazna-
menalo loni Polsko, tempu nové výstavby tam napomá-
hají i schvalovací procesy, jež jsou výrazně rychlejší než 
v Česku. U nás je již tradičně schvalovací řízení velmi 
pomalé, a tudíž není schopno fl exibilně reagovat na, 
v některých segmentech, skokově rostoucí poptávku. 
Dále je v Česku méně vhodných ploch pro výstavbu, 
právě na rozdíl od sousedního Polska, které disponuje 
velkou rozlohou a převážně rovinatým terénem.

Kamil Vajbar
manažer distribučního centra
Leder & Schuh

Náš sklad je v rámci střední a východní Evropy první 
provozovnou společnosti DHL Supply Chain, v níž pře-
cházíme na vychystávání zboží podporované technolo-
gií asistenčních vychystávacích robotů. Kolaborativní 
roboty pomáhají našim zaměstnancům s vychystá-
váním kusového zboží od krabic s obuví až po módní 
doplňky, jakými jsou kabelky, pásky nebo ponožky, a to 
jak pro zásobování obchodů klienta, tak i pro přípravu 
zásilek pro jeho e-shop. Při sedmi milionech párů bot 
ročně to pro nás znamená značné ulehčení práce.

Realitněporadenská společnost Cushman & Wake-
fi eld analyzovala vývoj v odvětví industriálních ne-
movitostí v pěti zemích střední Evropy (Česko, Ma-
ďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko). Rozloha 
moderní logistické industriální plochy v regionu či-
nila ke konci roku 2021 více než 46 milionů metrů 
čtverečních, což je více než desetiprocentní nárůst 
oproti roku 2020. 

Největší část těchto prostor se nadále nachází 
v Polsku (52 %), v České republice je pak přes pěti-
nu (21 %) této plochy. Následuje Rumunsko (12 %), 
Maďarsko (9 %) a Slovensko (7 %). V přepočtu prů-
myslové plochy na počet obyvatel s velkým násko-
kem vedla podle Cushman & Wakefi eld na přelomu 
roku Česká republika s 902 m2 na tisíc obyvatel, 
oproti roku 2020 šlo o asi 6% nárůst. Na druhém 
místě je Polsko je s 625 m2 na tisíc obyvatel.

Společnost DHL Supply Chain nasazuje v distri-
bučním centru svého klienta Leder & Schuh v Po-
hořelicích asistenční vychystávací roboty. Celkem 
devatenáct robotů dodala do pohořelického distri-
bučního centra DHL Supply Chain americká spo-
lečnost 6 River Systems. „V Pohořelicích nalézají 
jejich roboty uplatnění při vychystávání B2B i B2C 
objednávek,“ vysvětluje Dalibor Ondra, který má 
ve společnosti DHL Supply Chain na starosti zavá-
dění inovativních technologií ve střední a východní 
Evropě. „Nejedná se o zcela autonomního robo-
ta, ale o takzvaný kolaborativní robotický systém. 
Operátorům při vychystávání pouze asistuje, nic-
méně pohybuje se autonomně. Stroje u nás na-
hrazují opakující se a namáhavé procesní kroky, 
nikoli samotné pracovníky. Výhodou je také větší 
transparentnost v průběhu celého vychystávacího 
procesu,“ doplňuje Dalibor Ondra.

Metr skladu na obyvateleKrátce:
Ball investuje 
4‚5 miliardy
Společnost Ball zahájila výstavbu nového vý-
robního závodu v průmyslové zóně Panattoni 
Pilsen Digital Park. Investice ve výši 4‚5 mili-
ardy korun je za poslední rok v Plzeňském kra-
ji i v rámci celé České republiky největší své-
ho druhu a vytvoří až 200 nových pracovních 
míst. Společnost vyrábí nápojové plechovky 
v Dýšině u Plzně více než 25 let a nový výrobní 
závod na Borských polích v Plzni zahájí provoz 
začátkem roku 2023. Investicí fi rma reaguje 
na rostoucí poptávku po nápojových plechov-
kách v Evropě i po celém světě. Výrobní zá-
vod bude zaujímat plochu přes 100 000 m2

s možností dalšího rozšíření.

Stow Robotics 
má většinový podíl 
v iFollow
Stow Robotics, součást společnosti Stow, 
která se zabývá automatizací skladů, ozná-
mila akvizici většinového podílu ve fi rmě iFo-
llow SAS. Společnost iFollow byla založena 
v březnu 2017 a zabývá se vývojem a prode-
jem AMR a proprietárního softwaru. Akvizi-
ce se uskutečnila díky fondům spravovaným 
společností Blackstone, jež je majoritním ak-
cionářem skupiny Stow.

Izomat využívá EDI

Společnost Izomat přechází na elektronic-
kou výměnu faktur a dokladů. Cílem je efek-
tivnější oběh dokladů ve společnosti a zrych-
lení procesu fakturace. Do konce roku by si 
fi rma ráda vyměňovala objednávky a faktury 
přes EDI s desítkami svých dodavatelů. „Než 
jsme dospěli k řešení, které nám vyhovuje, 
zkoušeli jsme tři různé softwary, včetně vy-
těžovacích. Vytěžování dat z tištěných faktur 
mělo však vždy velkou míru nepřesnosti. Pro-
to jsme se nakonec rozhodli pro plnou auto-
matizaci a zvolili EDI,” popisuje stav fi nanční 
ředitel Izomatu Stanislav Božek.

Podrobnosti 
na webu www.grit.cz

Podrobnosti 
na webu www.ball.com

Podrobnosti na webech 
www.stow-group.com 
a www.ifollow.fr

FOTO: Stanislav D. Břeň



Komerční prezentace

www.p3parks.com

Rychlé životní tempo a neustálá potřeba růstu si žádají nové a dobře 
dostupné prostory pro podnikání, distribuci potravin nebo realizaci vývoje 
a výroby. „Citylogistika je rozhodně trend, který seriózně sledujeme. 
V Praze se pro tyto potřeby skvěle hodí park v Horních Počernicích, který je 
jedním z největších ve střední Evropě. Dá se proto očekávat, že park projde 
v následujících letech ještě dalším vývojem, kdy pro některé typy nájemců 
bude vhodnější využívat lokality dál od centra města a nahradí je techno-
logické společnosti zaměřené na přepravu zboží z e-commerce platforem 
nebo samotné výdejny e-shopů,“ říká šéf pronájmů v P3 Jan Andrus. 

Ještě víc do středu města se developer dostal v Ostravě v rámci nově při-
pravovaného P3 Ostrava Central.  V těsné blízkosti Dolní oblasti Vítkovice, 
která je dnes už kultovní technickou památkou, získal 44ha pozemek. Pro-
měnou brownfi eldu vytvoří moderní obchodně-průmyslovou čtvrť, kde se 
prolnou světy městské logistiky, obchodu, výroby a vývoje. 

SKLÁDKU ŽELEZNÉ RUDY NAHRADÍ UNIVERZÁLNÍ MODERNÍ HALY
Řada měst s bohatou strojírenskou nebo průmyslovou tradicí má ve svém 
katastru specifi cké pozemky, tzv. brownfi eldy, kde před lety probíhala 
intenzivní průmyslová činnost. Developeři se snaží navázat na jejich historii 
a pokračovat v jejich průmyslovém využití.

Právě tak se společnost P3 Logistic Parks rozhodla naložit s areálem 
někdejší surovinové skládky v ostravských Vítkovicích. „Je to skvělá lokalita 
uvnitř města, kde by se volná plocha jinak hledala jen stěží. Bude to první 
park v našem portfoliu, do kterého se dá dojet tramvají,“ říká s úsměvem 
šéf developmentu české P3 Aleš Zacha.

Na nově budovanou vnitřní infrastrukturu již navazuje výstavba prvních tří 
hal. Jedna bude mít téměř 30 000 m2, další dvě jsou řádově menší. Dokon-
čeny  budou během letních prázdnin. Celkem vznikne v P3 Ostrava Central 
šestnáct hal s pronajímatelnou plochou přes 156 tisíc m2. 

STROJÍRENSTVÍ NA DOSAH NĚMECKÉHO TRHU
Ostrava však není jediné průmyslové centrum, kam se v posledních letech 
obrací pozornost výrobních podniků nebo průmyslových developerů. Dob-
rým příkladem je Plzeňsko, které má mj. výhodu dobrého napojení na 
dálniční síť ve směru do Německa. Právě tam vzniká park P3 Plzeň Mys-
linka, který se nachází ve stejnojmenné obci asi 12 kilometrů od centra 
Plzně a 4 km od sjezdu z dálnice D5. K dispozici tam budou jednotky od 
3 000 m2 do 30 000 m2 v celkem pěti budovách o celkové pronajímatelné 
ploše téměř 65 000 m2, které mohou být začátkem příštího roku připra-
veny k nastěhování. Všechny nově budované haly P3 se navíc mohou pyš-
nit garantovanou ekologickou certifi kací BREEAM Excellent.

Nakupovat online a mít zboží do pár hodin za dveřmi lze jen díky skladům v dosahu města. Obsazenost těch stávajících je ale 
vysoká a nových se staví málo. Přesto má průmyslový developer P3 připravené projekty, do kterých se můžete brzy nastěhovat.

PRŮMYSLOVÉ PARKY SMĚŘUJÍ DO MĚST.
BLÍŽE KE SPOTŘEBITELŮM



Offline/Online news

Prakticky od samého počátku války, kterou na 
Ukrajině letos v únoru rozpoutala Ruská federace, 
se na různých úrovních – od nejvyšších pater svě-
tové či evropské politiky, přes rozličná ekonomická 
fóra až po tuzemské domácnosti nebo třeba osa-
zenstvo restauračních zařízení – diskutuje o tom, 
jaký rozsah ekonomických sankcí uvalených na 
agresorskou zemi by měl být ten správný. A hle-
dání jednoznačných odpovědí není vůbec snadné. 
Třeba i proto, že v dané „rovnici“ je celá řada pro-
měnných. Není například vždy jasné, koho určité 
sankční opatření vlastně v praxi postihne, a zda 

konkrétní dopady nemohou paradoxně více pocítit 
demokratické státy.

Z výsledků hlasování v aktuální anketě Systémů 
Logistiky je nicméně patrné, že naprostá většina 
čtenářů časopisu a sledujících na LinkedIn profi lu 
SL patří k zastáncům tvrdých sankcí. Ty stávající by 
se měly zpřísnit podle 88 % respondentů. Necelá 
desetina odpovídajících (konkrétně 8 %) se domní-
vá, že sankce jsou na dostatečné úrovni, a jen 4 % 
zastávají názor, že sankce vůči Rusku by měly být 
mírnější. 

Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky systemylogistiky

Jan Večerka
zakladatel a CEO
BrikkApp

Ruská agrese způsobila změny, které by v jiných 
dobách byly naprosto nemyslitelné a budou mít dlou-
hodobý dopad. Dá se předpokládat velký dopad na 
stavebnictví, kdy úspory energie a přechod na nefo-
silní zdroje energie začnou být konečně brány jako 
priorita. Z pohledu investic do nemovitostí je zásadní, 
jak se budou vyvíjet úrokové sazby. Aktuální predikce 
jsou takové, že ruská agrese může trvat měsíce, 
možná i roky. V případě, že se tato predikce ukáže jako 
správná, vyústí v dále zvýšenou infl aci, která se projeví 
tlakem na další zvýšení úrokových sazeb.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Bylo první pololetí letošního roku pro vaši společnost úspěšné?

Jsou podle vás ekonomické 
sankce uvalené na Rusko kvůli 
agresi rozpoutané vůči Ukrajině 
dostatečné?

Anketa:

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

Sankce by měly být mírnější.

4 %

Ano, jsou dostatečné.
8 %

Ne, měly by být přísnější.
88 %

Blahoslav Němeček
partner pro sektor energetiky ve 
střední a jihovýchodní Evropě
EY

Ukrajině můžeme pomáhat jen tehdy, když sami 
nebudeme bojovat o holý život a zároveň budeme 
mít životaschopnou a fungující ekonomiku. Důsledky 
takové odvahy, kdy bychom řekli, že za energie zkrátka 
nezaplatíme, si nedokážeme ani představit. Nevyrobili 
bychom jediný produkt, logistika by se zastavila, došlo 
by k celkovému kolapsu evropské ekonomiky.

Krátce:
Kvadrat na Kladně
Společnost Kvadrat využije pro své skladové 
a výrobní operace 11 250 m2 v logistickém 
parku VGP Park Kladno. Za zprostředko-
váním nájemce stojí realitně-poradenská 
společnost CBRE. „Vstup další renomované 
fi rmy na tuzemský trh opět potvrzuje, jak se 
českým logistickým nemovitostem v součas-
nosti daří. Zájem o lokality v blízkosti velkých 
městských center zůstává silný s omezenou 
nabídkou kvalitních prostor,“ uvádí David 
Plzák, country manager VGP pro Českou re-
publiku. Společnost Kvadrat byla založena 
v Dánsku v roce 1968. Vyrábí textilie, ko-
berce, okenní krytiny i akustická řešení pro 
komerční i rezidenční interiéry.

Autonomní 
elektrická 
kontejnerová loď

Společnost DB Schenker v Norsku předsta-
vila plán na provozování pobřežní kontejne-
rové lodě AutoBarge 250 Coast Feeder. Plně 
elektrické plavidlo poslouží přepravě zboží 
norské nábytkářské společnosti Ekornes 
ASA. Ambicí projektu, na kterém se kromě 
DB Schenker a Ekornes podílí konstruktér 
lodí Naval Dynamics spolu s technologický-
mi společnostmi Kongsberg a Massterly, je 
nahradit tradiční zásobovací plavidla použí-
vaná podél úseku norského pobřeží kolem 
Ikornnes a Ålesundu. Elektrická loď bude 
operovat mezi vlastním přístavem Ekornes, 
Ikornnes, a přístavem Ålesund, který patří 
k hlavním námořním přístavům v Evropě. 
Loď urazí trasu dlouhou 43 km během tří 
hodin rychlostí 7‚7 uzlu. Nová autonomní 
a elektrická kontejnerová loď je 50 metrů 
dlouhá a uveze 300 tun nákladu. Je navr-
žena na krátké vzdálenosti a využívá kon-
cept NDS AutoBarge 250. Plavit se bude 
bez posádky, monitorovat a řídit ji budou 
pracovníci vzdáleného operačního středis-
ka (ROC) společnosti Massterly, jehož členy 
týmu jsou certifi kovaní navigátoři a námoř-
ní inženýři.

Podrobnosti na webech 
www.ekornes.com 
a www.dbschenker.com

Podrobnosti 
na webu www.vgpparks.eu



Nové užitečné Traigo 24
Zvládnout práci už nemůže být jednodušší

Extrémně kompaktní tříkolka s jednoduchým ovládáním a vynikající 
manévrovatelností pro těsné nebo prostorově náročné provozy. Dokonalý 
přehled o činnosti, provozních parametrech a další informace díky 
vestavěnému displeji nebo integrované telematice I_Site. 

Výbornou provozní i nákladovou efektivnost vozíku umocňuje výkonná 
a úsporná li-ionová baterie vlastní výroby Toyota: s vysokou hustotou, 
stabilní účinností a s redukcí emisí CO2.

Nosnost 1,0/1,25 a 1,5 tuny • výška zdvihu až 6,5 m • snížená palubní deska 
pro perfektní výhled z vozíku • komfortní, pohodlné a ergonomické prostředí 
v kabině • bez kompromisů v bezpečnosti se systémem Toyota SAS • volba 
ovládacích prvků: minipáčky, multifunkční ovládací jednotka nebo standardní 
páky • široká nabídka kabin zahrnuje i varianty bez dveří, s čelním sklem 
a střechou nebo canvas kabiny • FV nebo FSV stožáry se štíhlejším designem 
a s nižší výškou vhodnou pro vjezd a manévrování uvnitř kontejnerů nebo 
v prostředí s nízkým stropem • silná přední a zadní LED světla

Svižný moderní stroj s nízkými provozními náklady

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

prostředí s nízkým stropem v prostředí s

Více informací získáte u svého obchodníka

prostředí s



Logistika v síti

Logistika není pouze záležitostí toku zboží, materiálu a informací, ale také „toku 
lidí“. Zejména po odeznění akutních fází pandemie se na jaře roztrhl pytel s akcemi, 
které lze pořádat osobně a kdy lze – hezky česky řečeno – face-to-face sdílet 
zkušenosti, poznatky a inspirativní názory na vývoj v logistice. Proto jsme tentokrát 
výběr z našich informačních kanálů na internetu zaměřili především na tváře 
a setkávání. V polovině května se ve svém tradičním termínu uskutečnil logistický 
kongres Eastlog, tentokrát jubilejní pětadvacátý, proběhlo rovněž společné  česko-
-slovenské setkání Klubu logistických manažerů a také se dalo zajít „na kafe“ se 
zajímavými lidmi v logistice. Pokud si přejete sledovat „značku SL“ v digitálním 
prostředí, nabízíme zpravodajství z logistiky na systemylogistiky.cz, novinky 
a zajímavé odkazy čekají na sociálních sítích LinkedIn a Facebook a týdně můžete 
číst newsletter SL news.

Výběr připravil Stanislav D. Břeň

Z p ě t  „ m e z i  l i d i “

Tomáš Patera, Martin Piškanin, Roman Nováček,
Anna Mlynářová, Lukáš Már, Jiří Bařina,
Petr Kotora, Aleš Smejkal, Patrik Bača, 
Jana Hornová, Marian Babal, Radovan Hlinecký, 
Pavla Koukalová, Adrian Bladowski, Ivo Novotný, 
Pavol Piešťanský a další

DEBATUJTE, 
INFORMUJTE, 

SDÍLEJTE!

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Jednou týdně novinky 
z logistiky
Redakční výběr zajímavých 
logistických zpráv zdarma 
do vašeho e-mailu. 
Registrujte se k odběru!
link: www.atozregistrace.cz/slnews

0588-21_STOW_inz_240x170.indd   10588-21_STOW_inz_240x170.indd   1 05/10/2021   20:4505/10/2021   20:45

Zjistěte víc:

V příspěvku na LinkedInu Systémů Logistiky z 10/06
link: linkedin.com/showcase/systemylogistiky
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Kolarik Daniel, Pavel Hercík a další
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INZERCE

Zjistěte víc:
V příspěvku na webu SL z 07/06
link: www.systemylogistiky.cz

Zjistěte více:
V příspěvku na profi lu Facebook z 24/05
link: www.facebook.com/systemylogistiky



CCity logistika je pod soustavným tlakem na vyšší 
výkon v mnoha směrech, často protichůdných. Ješ-
tě před pár lety se docela obdivně mluvilo o doru-
čení ve stejný den, dnes není ve velkých městech 
neobvyklé doručovat v řádu desítek minut se sou-
běžným dodržením teplotního řetězce. A pronikají 
k nám informace a nabídky o doručování do deseti 
či patnácti minut. Jaké jsou aktuálně největší příle-
žitosti i hrozby pro městskou logistiku?

MNOHOVRSTEVNÉ TÉMA
„Téma městské logistiky je velmi široké a na jejím 
poli se střetávají aspekty politické, ekonomické 
i sociální,“ přibližuje – také zeširoka – specifi ka 
městské logistiky Daniel Mareš, CEO společnos-
ti Wedo. A pokračuje: „Považuji za prakticky ne-
možné najít takové řešení, které bude vyhovovat 

Hlavní téma

JAK ZVLÁDNOUT 
MĚSTSKOU LOGISTIKU

Městská logistika je umění, umění možného, a někdy i nemožného. Dodat zboží v co nejkratším čase, co nejhospodárnější cestou, 
na co nejvíce adres na první pokus, ideálně v klimaticky neutrálním režimu…

Článek připravil Stanislav D. Břeň

úplně všem. Pokud mají městská centra nadále 
plnit svoji staletími prověřenou roli společenských, 
obchodních i rezidenčních center, nelze toho do-
sáhnout bez funkční logistické obsluhy. Funkční 
ve všech rozměrech logistiky zároveň – správné 
zboží na správném místě za správné náklady a tak 
dále. Všichni to známe.“ Podle něj jakékoliv zvole-
né řešení nebo dílčí metoda vyžaduje vysokou míru 
kompromisu, a proto za největší hrozbu pro city lo-
gistiku považuje „extrémní názory, které z principu 
kompromis vylučují“. „Naopak největší příležitostí 
je otevřený přístup a respekt k potřebám a názo-
rům každého,“ domnívá se Daniel Mareš.

„Za největší riziko považuji další úbytek vhodných 
nemovitostí pro logistiku poslední míle uvnitř měst. 
Přirovnáme-li to k veřejné dopravě osob, je to, jako 
bychom ji chtěli provozovat bez zastávek, terminá-
lů, dep a garáží. Příležitostí může být vedle rozvoje 

IT a bezemisních přepravních technologií i změna 
konceptu územního plánování, kde se již infra-
strukturní požadavky budou zohledňovat,“ shrnuje 
svůj pohled Pavel Včela, ředitel GLS Česká republi-
ka. Názor připojuje také Dušan Drábek, associate 
director oddělení pronájmu průmyslových prostor 
společnosti Savills ČR a SR: „Největší hrozbu pro 
městskou logistiku v následujících letech spatřuji 
v nedostatečně rychlém rozvoji potřebné moderní 
infrastruktury, jež zahrnuje zejména skladové plo-
chy na okraji městských aglomerací, sdílená pře-
kladiště, vyzvedávací místa v centrech a nabíjecí 
stanice pro elektromobilitu.“ Potíž vidí i v absenci 
regulace a stanovení jasných pravidel pro dopravu 
uvnitř sídel.

DOPRAVNÍ ALTERNATIVY 
PRO CENTRA MĚST
Už bylo zmíněno, že jedním z podstatných nároků 
na poskytovatele městské logistiky je minimaliza-
ce dopadů na okolí. To souvisí nejen s emisemi oxi-
dů uhlíku, dusíku či síry a polétavými částicemi, ale 
také hlučností, prašností či vjezdem do městských 
zón, kde se pohybuje velký počet pěších. Snaha 
vyhovět těmto požadavkům se projevuje např. 
v nasazování vozidel na bázi elektropohonu – do-
dávkami počínaje a elektrokoly konče. „Při zásobo-
vání center měst se osvědčila distribuce nákladní-
mi elektrokoly. Bezemisní distribuční zóna v Praze 
byla zahájena v roce 2020 a již za několik týdnů 

Logistika budoucnosti
Automatizovaná skladová řešení
– vaše konkurenční výhoda

• zmenšíte skladovací prostor až o 75 %
zvýšíte celkový výkon skladu
10x rychleji vychystáte objednávku•
snížíte výdaje za energie

www.elementlogic.cz
info@elementlogic.czOPTIMIZING WAREHOUSE PERFORMANCE

„Striktně de� novaná čtvrthodina“

V Evropě se objevuje trend doručení zásilek do pouhých 10–15 minut, taková 
logistika však není realizovatelná všude a prostředí, ve kterém může fungovat, 
je poměrně striktně defi nované. Zásadní role kvalitní logistiky poslední míle je 
neoddiskutovatelná, otázkou zůstává pouze to, do jaké míry se bude v tomto 
ohledu budoucnost lišit od současnosti.

MICHAL MENŠÍK, 
CEO, Dodo Group
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Nejen brusle a hokejky. Nedaleko Tampere se otevřel zelený logistický terminál. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

byla poprvé v České republice doplněna o distri-
buci paletových zásilek,“ říká Jan Pihar, generální 
ředitel společnosti Dachser Czech Republic. Na 
tomto projektu logistický provider spolupracuje 
s fi rmou 4AVS.eu. Doručování elektrokoly v Praze 
10 testuje také Zásilkovna. Kurýr denně doručí ko-
lem 70 zásilek a s nulovými lokálními emisemi na-
jede přibližně 80 kilometrů. Pilotní projekt je pláno-
ván na dobu 3–5 měsíců, informovala společnost 
na přelomu dubna a května. Elektrokolo dodala 
fi rma Cargio industries, velikost úložného prostoru 
je 380 litrů a pojme až 50 standardních zásilek.

„Doručování vozidly s elektropohony včetně elek-
trokol je efektivním řešením problémů, na které 
logistika ve velkých městech často naráží – a těmi 
jsou velká hustota dopravy, zvýšené emise, parko-
vací omezení či doručování zásilek u špatně do-
stupných míst z důvodu oprav komunikací. Zrov-
na v této věci by nám pomohlo, a vidíme v tom 
i velkou příležitost pro dopravce i city logistiku, 
zřídit vyhrazená místa pro kurýrní služby podobně 
jako pro vozy taxislužby,“ říká Milan Loidl, ředitel 
marketingu a business developmentu společnosti 
PPL CZ. A dodává: „Ví    me, že to nejde všude, přesto 
by se nedostatek parkovacích míst pro zásobová-
ní mohl řešit přinejmenším vyhrazenými místy pro 
krátkodobé zastavení, samozřejmě s ohledem na 
aktuální dopravní situaci v dané ulici.“

Hlavní město, ale také Brno a některá krajská 
města svými kroky naznačují, že municipality jsou 
k dalšímu řešení zásobování v historických a se-
vřených centrech měst poměrně otevřené. „Vidíme 
první více méně úspěšné pokusy, například právě 
podporu městských cyklodep. Nebo očekávanou 
změnu zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích, která umožní řidičům, kurýrům, řídit s ři-
dičským oprávněním skupiny B i elektro dodávky 
s celkovou hmotností přesahující 3‚5 tuny,“ dopl-
ňuje Daniel Mareš. Za nešťastné považuje masivní 
zavádění cyklopruhů bez široké diskuse o dlouho-
dobé udržitelnosti a prospěšnosti.

vý development je zejména v Praze nedostatek. 
Nájmy rostou na takovou úroveň, že Praha už není 
pro všechny a pro leckoho je výhodnější přesunout 
se dál do středních Čech,“ vysvětluje Aleš Zacha, 
head of development P3 v ČR. Současně zdůrazňu-
je: „To si nemohou dovolit fi rmy, jejichž podnikání je 
závislé na rychlém doručení, typicky se to týká spo-
lečností jako Rohlík, Košík nebo Pilulka.“ Jistým 
řešením mohou podle něj být lokality, odkud lze ob-
sluhovat dva trhy. Příkladem z poslední doby je Ost-
rava, kam se v posledních třech letech upíná velké 
úsilí developerů. „Město těží ze své polohy blízko 
polského i slovenského trhu a v centru a širším 
okolí je potenciál milionu spotřebitelů. Průmyslové 
dědictví je skvělou příležitostí pro novou výstavbu 
na brownfi eldech,“ domnívá se Aleš Zacha.

I Martin Šumera, partner Industrial společnosti 
Space Brokers, vidí jako největší hrozbu, zejména 
pak v Praze, pokračující tlak na redevelopment 
starších skladových a výrobních areálů pro nej-
častěji rezidenční výstavbu. „Vzniká přetlak po-
ptávky po menších skladových jednotkách, uži-
vatelé takových prostor jsou nuceni se stěhovat 
i za hranice Prahy a zároveň je to i jedna z příčin 
zvyšujících se sazeb nájemného za skladové plo-
chy,“ vysvětluje. Na druhou stranu se domnívá, 
že aktuální výše nájemného za menší skladové 
jednotky otvírá „okno příležitosti“, aby developeři 
zvážili, zda se jim už vyplatí skladové nemovitosti 
v méně atraktivní lokalitě pro bydlení. „A to i for-
mou nové výstavby. Takové projekty se aktuálně 
připravují a ve chvíli, kdy se uklidní situace na 
trhu se stavebními materiály, tak uvidíme i jejich 
výstavbu,“ očekává Martin Šumera. V Česku se 
občas zmiňuje možnost využití budov na okrajích 
měst, které opustí retailer, právě pro skladové 
nebo fulfi llmentové operace. Vidina těchto pro-
stor, jež jsou blízko spotřebiteli, se odvozuje pře-
devším od situace v USA, kde se vlivem výrazného 
objemu online nákupů zavírají kamenné pobočky. 
Jakkoliv se toto téma v Česku diskutuje několik 
let, o trendu se hovořit zatím nedá.

SKLADŮ JE MÁLO, PRO MĚSTSKOU 
LOGISTIKU JEŠTĚ MÉNĚ
Tématem sui generis je (ne)dostupnost skladů pro 
city logistiku. Firmy, které chtějí těžit z výhod měst-
ské logistiky, musí být blízko zákazníkům a držet 
zboží skladem. Společnost 108 Agency zveřejnila 
na konci dubna svou kvartální analýzu, která kon-
statuje, že největší poptávka (a také nejvyšší ná-
jmy) po nových halách je právě v blízkosti velkých 
měst, kde roste tlak na realizaci skladových ope-
rací souvisejících s městskou logistikou. „Navzdory 
zpomalení růstu e-commerce a samozřejmě i do-
padům války na Ukrajině registrujeme nadále ne-
bývalý zájem fi rem o pronájmy,“ konstatuje Michal 
Bílý, analytik 108 Agency.

Nájmy skladů rostou celorepublikově, ale např. 
v Praze mohou aktuálně dosahovat osmi eur za 
metr čtvereční a měsíc. „Pozemků pro průmyslo-

INZERCE

Logistika budoucnosti
Automatizovaná skladová řešení
– vaše konkurenční výhoda

• zmenšíte skladovací prostor až o 75 %
zvýšíte celkový výkon skladu
10x rychleji vychystáte objednávku•
snížíte výdaje za energie

www.elementlogic.cz
info@elementlogic.czOPTIMIZING WAREHOUSE PERFORMANCE

„Brown� eldy nejen 
pro logistiku“

Perspektivou pro citylogistiku jsou brownfi el-
dy. Kdysi bývalé průmyslové areály se dnes na-
cházejí v širším centru měst, jsou to rozsáhlé 
pozemky s vybudovanou infrastrukturou a mají 
ideální předpoklady pro to stát se základnami 
pro zásobování města. Atraktivita těchto lo-
kalit však neláká jen průmyslové developery, 
ale i ty rezidenční nebo kancelářské, kteří jsou 
schopni nabídnout vyšší cenu. Ploch pro citylo-
gistiku proto i přes rostoucí oblibu brownfi eldů 
paradoxně ubývá.

ALEŠ ZACHA
head of 

development 
v ČR

P3



Hlavní téma

Kam se bude 
ubírat city 
logistika? 

Diskutujte.

systemylogistiky@atoz.cz
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E-COMMERCE 
V POSTPANDEMICKÉM ÚTLUMU?
Městská logistika je hodně spojena s doručová-
ním z e-shopů. Pandemie dodala tomuto segmen-
tu silný impuls, ovšem poslední měsíce ukazují, že 
část spotřebitelů se vrátila k nakupování v kamen-
ných obchodech nebo nákupy jednoduše omezila. 
E-commerce sice roste dál, už nikoliv však tako-
vými tempy jako v uplynulých dvou letech. Někteří 
provozovatelé mají problémy vlivem toho, že usku-
tečnili rozsáhlé investice v očekávání budoucího 
odbytu, který je však nižší. „Dosavadní růst v e-
-commerce sektoru nyní výrazně zpomalil. Nejen 
v České republice vykazuje segment slabá čísla ve 
srovnání s minulými lety,“ komentuje současný vý-
voj agentura Growww Digital. Podle tohoto zdroje 
byl růst v prvním kvartálu letošního roku nejnižší 
za posledních devět čtvrtletí. „Lidé jsou v online 
nákupech opatrnější, řeší obavy z budoucnosti 
a nákupy odkládají. Důvodem je nejenom válka 
na Ukrajině, ale i větší obezřetnost v souvislosti 
s infl ací a s ní spojená nejistota,“ stojí dále v hod-
nocení Growww Digital.

Podobně aktuální kondici e-commerce hodnotí 
společnost Shopsys: „Poprvé v historii není na vze-
stupu a vzhledem k předchozímu meziročnímu růs-
tu o 14 procent vnímají české e-shopy pokles nebo 
v lepším případě stagnaci o to citlivěji. Množí se pří-
pady, kdy jsou e-shopy nuceny dokonce propouštět 
zaměstnance.“ Navzdory těmto varovným hlasům 
nemusí situace viděná z logistické perspektivy vy-
padat až tak nepříznivě. „Trendy, které mají z na-
šeho pohledu na městskou logistiku zásadní vliv, 
se od roku 2020, kdy svět zasáhla pandemie viru 
covid-19, příliš nemění. Počet přepravovaných zá-
silek i nadále roste, konkrétně v rámci služeb PPL 
sledujeme nárůsty ve vyšších desítkách procent,“ 
říká Milan Loidl.

NESLÁBNOUCÍ PROUD INOVACÍ
Na výzvy v městské logistice reagují stále nové 
služby. Příkladem může být český startup Blocks, 
který převezme balík z e-shopu a uloží zboží, vy-
zvednutí probíhá bezkontaktně třeba v kancelá-
ři nebo doma. Služba je kompatibilní s dopravci 
i  e-shopy a umožňuje interiérové i exteriérové 

 provedení. Vedle boxů fi rma vyvíjí software, který 
obsluhuje i výdejní boxy třetích stran. „Díky fl exibi-
litě a API jsme schopni dynamicky refl ektovat různé 
požadavky klientů a integrovat se tak do informač-
ních systémů jako například Slack, Microsoft Azure 
nebo Asana,” dodává Alex Studnička, spoluzakla-
datel a CTO Blocks. Podle Andráse Perényiho z ma-
ďarské služby webshippy, která v dubnu otevřela 
fulfi llmentové centrum u Bratislavy, balíkomaty pro 
úspěšnou city logistiku nestačí: „Jednou z možnos-
tí jsou i takzvané dark stores, menší sklady v cen-
tru města, odkud lze doručit zásilku ve stejný den, 
nebo dokonce do 60 minut.“

Další inovace z poslední doby se týkají rychlosti 
doručení. Některé služby nabízejí expresní dodáv-
ky jídla do čtvrthodiny. „Londýn, New York, Berlín 
– právě to jsou příklady měst, v nichž služby všeho 
druhu ‚10minutovou logistiku‘ nabízejí a snaží si 
tak u zákazníků vydobýt vedoucí postavení. Taková 
služba má však svá pevně daná specifi ka. Doká-
že fungovat pouze ve velkých městech s vysokou 
mírou zalidnění, a především velkou poptávkou. 
Zároveň nelze jejím prostřednictvím nabízet tak 
širokou škálu zboží, na jakou jsme zvyklí napří-
klad u dovážky potravin a obecně větších nákupů 
do domácnosti,“ domnívá se Michal Menšík, CEO 
Dodo Group. Podle něj je tato služba nejen fi nanč-
ně náročná, ale také postrádá prvky udržitelnosti. 
„Na cestě k udržitelné logistice je klíčový multiseg-
mentový přístup, který logistické společnosti umož-
ňuje držet hladinu poptávky vyrovnanou v průběhu 
celého dne. Různé segmenty totiž mají různé logis-
tické špičky a je-li činnost logistické fi rmy koncen-
trována například na rozvoz hotového jídla, provoz 
ze zásady nemůže být efektivní, protože zde jsou 
prakticky všechny objednávky koncentrovány do 
krátkých časových úseků – přes oběd a přes ve-
čeři,“ podotýká Michal Menšík.

„Vylepšit 
infrastrukturu“

Příležitostí pro city logistiku je zajistit, aby-
chom všichni dostávali zásilky a zboží v cen-
trech s menším dopadem na životní prostředí, 
než je tomu dnes, a mohli se v centrech měst 
volněji pohybovat a lépe dýchat. K tomu je 
zapotřebí vylepšit infrastrukturu a zavést co 
nejvíce alternativních způsobů dodání zásilek 
a opatření minimalizujících ekologickou zátěž.

DUŠAN 
DRÁBEK
asociace 

director – 
oddělení 

pronájmu 
průmyslových 

prostor
Savills ČR a SR

Místo 30 zastávek jedna adresa

City logistika je živý a dynamický organismus, ke kterému je potřeba přistupo-
vat komplexně. Pokud jde o klíčové oblasti, v současné době investujeme do 
míst pro podej a výdej zásilek v prodejnách Parcelshop nebo Parcelboxech, kde 
si zákazníci mohou vyzvednout své balíky v podstatě kdykoli, což mimo jiné 
snižuje počet neúspěšně doručených zásilek. Z pohledu kapacitních možností 
dodávek a samozřejmě i z pohledu životního prostředí to představuje velkou 
výhodu. Místo rozvozu 30 balíků na 30 zastávek doručí řidič vše na jedno místo.

MILAN LOIDL, ředitel marketingu a business developmentu, PPL CZ
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O LOGISTICE V RETAILU S JURAJEM BENDÍKEM, 
VEDOUCÍM LOGISTIKY VE SPOLEČNOSTI 
KAUFLAND
Řetězec Kaufl and má v Česku dvě distribuční centra a v poslední 
době je výrazně modernizuje a některé úseky také automati-
zuje. „Nejde jen o vyšší efektivitu, ale díky automatizaci bude 
práce v naší logistice pestřejší a ergonomičtější pro zaměst-
nance,“ říká vedoucí logistiky Kaufl andu Juraj Bendík.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

O LOGISTICE V RETAILU S JURAJEM BENDÍKEM, 
VEDOUCÍM LOGISTIKY VE SPOLEČNOSTI 
KAUFLAND
Řetězec Kaufl and má v Česku dvě distribuční centra a v poslední 
době je výrazně modernizuje a některé úseky také automati-
zuje. „Nejde jen o vyšší efektivitu, ale díky automatizaci bude 
práce v naší logistice pestřejší a ergonomičtější pro zaměst-

Spolupracují obě logistická centra 
Kaufl andu v rámci celé distribuční sítě 
řetězce v Česku?

Samozřejmě, jsme jeden tým a vzájemně se pod-
porujeme. Z pohledu procesů, synergických efektů 
a celkové spolupráce nastala významná změna asi 
před pěti lety. V tom čase došlo ke spojení logisti-
ky a zbožových toků pod oddělení supply chain. 
Rovněž oddělení supply chain se organizačně za-
členilo pod provoz. Dokážeme proto nastavovat 

zbožové toky z hlediska ekono-
mického, časového i ekologic-
kého tak, aby projeté kilometry 
z našeho distribučního centra 
na prodejnu byly co nejlépe 
využity a logistika  maximálně 
optimalizovaná.

Měnila se s touto 
změnou skladba 
sortimentu center?

Ke změně úplnosti sortimentu došlo, ale nesouvisí 
to s touto organizační změnou, nýbrž s přirozeným 
vývojem sladit možnosti a logistické celkové nákla-
dy do požadovaného optima.

S tímto vývojem šly v poslední době 
investice do modernizace a rozšíření 
distribučních center. Čeho se týkaly?

V polovině května byl v Modleticích slavnostně 
otevřen nový sklad společnosti Kaufl and ČR pro 
sortiment ovoce a zeleniny. Dvě nové skladové haly 
přispěly k tomu, že se ztrojnásobila kapacita pro 
skladování tohoto sortimentu až na 15 000 m2. 
Objekt je navržen tak, že by do něj v blízké bu-
doucnosti měla být instalována automatizace pro 
kompletaci zboží. Nový sklad je završením tří etap 
modernizace modletického areálu v hodnotě 1‚2 
miliardy korun, která zahrnovala výstavbu nové 
vrátnice a parkoviště pro kamiony, trafostanice, 
čistírny odpadních vod, dobí-
jecích bodů pro elektromobily 
nebo sprinklerové stanice. 
Vzniklo také dvoupodlažní par-
koviště pro osobní vozy zaměst-
nanců. Přes vrátnici centra 
projede 400 až 500 kamionů 
denně, které z Modletic zavá-
žejí 74 prodejen.

Výraznou modernizací, a pře-
devším také automatizací pro-
chází i distribuční centrum Kaufl andu v Olomouci. 
Přístavba byla fi nalizována na konci loňského roku. 
Vznikl zde sklad pro automatické zaskladňování 
palet (Hochregal) s kapacitou 23 500 paletových 
míst a ve fi nální fázi je také stavba haly s automa-
tickým vyskladňovacím systémem pro distribuci 
pomalu obrátkového sortimentu (AKL) s kapacitou 
do 10 000 palet.

FOTO (7×): Stanislav D. Břeň

Interview

„V Česku existuje 
prostor pro online 

i kamenné obchody, 
oba formáty budou 
mnoho dalších let 

fungovat společně.“

Pracovních
pozic bude
dost i po
automatizaci



Petr Passinger: I v intralogistice platí, že co se nedá změřit, nedá se ani zlepšit. 
Více na www.systemylogistiky.cz.
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naši centrální distribuci. Naše distribuční centra 
zásobují prodejny vším, kromě sortimentu od regi-
onálních pekařů, tabáku či tisku.

Růst sítě je jedna věc, ale nakolik vaši 
logistiku a supply chain proměňuje 
vývoj a trendy v maloobchodu nebo 
nákupní zvyklosti spotřebitelů?

Moc se nás to nedotýká. V úspěšném maloobchod-
ním řetězci musí sortiment žít a je třeba sledovat, 
na co zákazník slyší a co hledá na prodejní ploše, 
ať máte 20 prodejen nebo 200. Faktem je, že na 
jedné straně roste portfolio produktů, na druhé 
straně jsou výrobky, které v souladu s jejich život-
ním cyklem vylistujeme. Nejde o zásadní počet ar-
tiklů, které by ovlivnilo logistické procesy, ale má 
to vliv na zbožové toky, zejména na forecasting. 
O každý nový i vylistovaný artikl je u nás na supply 
chain kvalitně postaráno.

A v tomto směru vás to ovlivňuje jak?

Máme dost zkušený tým, který dokáže sledovat 
životní cyklus výrobků z pohledu zbožových toků. 
V konečném důsledku totiž supply chain man-
agement odpovídá za skladovou hodnotu a dis-
ponibilitu zboží, na které jsou navázaná různá 
KPI, jež mají primární i sekundární ekonomické 
aspekty. Například si musíme dávat velký pozor, 
aby některý artikl nepřešel do kategorie takzva-

Když jsme investovali do rozšiřování těchto logistic-
kých center, přemýšleli jsme mimo jiné o tom, jaké 
pobočky z nich budeme obsluhovat. Hledíme na to, 
aby logistická centra byla využívána kapacitně rov-
noměrně. I z toho důvodu máme v obou provozech 
plný sortiment suchého zboží, který čítá zhruba 
13 000 položek, plný sortiment čerstvého zboží asi 
s 2200 artikly a plný sortiment ovoce a zeleniny. 
Pouze v Olomouci máme sklad pro hluboko mra-
žené zboží, jenž má kapacitu 11 500 paletových 
míst, ze kterého se zásobují i Čechy. Dále máme 
standardní sortiment nepotravinářského zboží se 
4000 položkami, které se nachází v Modleticích, 
ale chystáme přestěhování do Olomouce.

Jak rychle se rozvíjí pobočková síť, 
kterou z center zásobujete?

Jsem ve společnosti 12 let, z toho 11 let v Česku. 
Když jsem do Kaufl andu nastupoval, tak jsme sla-
vili otevření stého hypermarketu v České republice. 
Před pár týdny jsme otevřeli novou prodejnu, která 
má pořadové číslo 139. Za 11 let jsme tedy vyrostli 
minimálně o 60 procent v objemu, který jde přes 

nebo v kontextu rizik vyvolaných zmiňovanými vl-
nami překotného nakupování. V Kaufl andu máme 
benchmarking mezi jednotlivými zeměmi a během 
pandemie jsme jako český tým skončili u většiny 
KPI první, nebo minimálně na pomyslné bedně.

ných ležáků, protože za poslední dva nebo tři roky 
vzrostly náklady na jedno paletové místo minimál-
ně o 50 procent.

Před deseti patnácti lety se 
zalistovávalo mnoho nových 
výrobků, ale pouze zlomek 
z nich na regálech přežil delší 
dobu. Ukázalo se, že velká 
rotace novinek není pro řetězce 
nejlepší?

Z hlediska nákladů a při vzrůstajících nárocích spo-
třebitelů je potřebné pracovat se sortimentem velmi 
citlivě a fl exibilně. Je to spíše otázka pro kolegy z ná-
kupu, ale pro nás v supply chain managementu to 
znamená pracovat se sortimentem z pohledu nejen 
zmiňovaného forecastingu, ale i tak detailních věcí 
jako umístění artiklů v layoutu distribučního centra. 
Změny v logistice jsou tedy nutné, zároveň ale platí, 
že neřízená změna je obvykle špatná.

Máte pokročilejší nástroje 
pro forecastování?

Vyšší skladová zásoba v době 
pandemie se stala trvalejším stavem, 
nebo zásoby opět optimalizujete jako 
v předcovidovém stavu?

Pro suché zboží máme nyní 140 tisíc paletových 
míst. Sklady se snažíme využít, aby v pátek odpole-
dne, tedy pátý den příjmu, byla jejich kapacita leh-
ce přes 90 procent. Neskladujeme prázdné místo, 
přičemž zbylých deset procent představuje rezervu 
pro období špiček, typické Velikonoce a Vánoce. Ale 
v rámci toho samozřejmě pracujeme se sortimen-
tem, který je citlivější na výpadky. Doba je hektická 
z hlediska pandemie či války na Ukrajině, proto je 
potřebné zakomponovat určitou míru rizika, snažit 
se dívat dále za horizont a předvídat některé věci. 
Z pohledu celkové skladové hodnoty však nevnímá-
me zásadní růst.

Zhoršila se během pandemie 
servisní úroveň v oblasti distribuce 
do prodejen s případným navýšením 
objemu out-of-stocků?

Naše servisní úroveň se určitě nezhoršila. Naopak 
jsme učinili organizační úpravy, kdy jsme zodpo-
vědnost rozdělili ne z pohledu zbožových toků nebo 
typu procesů, ale změnili jsme to na sortiment. Teď 
existuje pouze jedna skupina lidí, která zodpovídá 
za celý proces od zjištění potřeby zboží, když jako 
spotřebitel dáte zboží do nákupního košíku, až po 

Juraj Bendík v číslech

06/2010: Nastupuje do společnosti 
Kaufl and Česká republika, 
kde působí jako vedoucí 
logistiky.

2000: Začíná působit ve společnosti 
Würth International Trading, a to 
na pozicích logistics manager 
a controlling manager. Stává se 
také členem vedení.

1998: Absolvoval Vysokou školu 
ekonomickou v Bratislavě 
(zahraniční obchod).

Využíváme přímo pro nás vyvinutý nástroj pro 
akční forecastování, ale pro standardní sortiment 
pracujeme s moduly SAP, jež nám fi rma upravila 
pro naše potřeby. Co se týče zásob v našich cent-
rálních skladech, pracujeme s vlastním systémem 
Dispo 2020. Systém, který je podobný například 
JDA, stojí na principu automatizovat práci dispo-
nenta tak, jak je to jen možné. A na straně druhé 
mu vytvořit dostatečnou časovou rezervu pro práci, 
když automatizovat není možné.

Poznamenala pandemie nevratnými 
změnami či inovacemi logistiku 
Kaufl andu?

I díky pandemii jsme fl exibilnější. Posílily se vazby 
uvnitř týmů a našimi dopravci, se kterými dlouho-
době spolupracujeme. Výkyvy v různých vlnách 
pandemie byly výrazné, někdy byly v řádu desítek 
procent během jednoho dne. Zákazníci přesto na-
cházeli zboží v regálech. Podařilo se to i díky faktu, 
že intenzivně vyhodnocujeme sortiment a dodávky 
dodavatelů. Během pandemie jsme s nimi zlepšili 
komunikaci, aktivně zjišťovali, jestli mají nějaký 
problém, třeba chybějící výrobní vstupy, výpadky 
pracovní síly na směnách v důsledku karanténních 
opatření a podobně. Na základě analýz jsme rea-
govali i formou předzásobení, abychom měli klíčo-
vé sortimenty stále k dispozici. Tlak na skladové 
zásoby rostl, ale vždy jen v souladu s tím, co pro-
dukt umožňoval z pohledu čerstvosti, trvanlivosti 



informaci, že regál v pobočce není ve stavu napl-
něnosti, jaký chceme mít. Tato myšlenka má svůj 
zásadní smysl v celkové zodpovědnosti osob za 
disponibilitu zboží a skladovou zásobu.

Pandemie posílila zájem 
o elektronické nakupování. 
Kaufl and v Česku nemá online 
prodej, v Německu ano. Chystá se 
spuštění elektronického obchodu 
pro nepotravinářské zboží i v České 
republice?

V příštím roce plánujeme spustit marketplace 
v Česku a na Slovensku. Tuto logistiku ale nezabez-
pečuje náš tým supply chain, my se soustředíme 
pouze na naše kamenné prodejny.

Logistika potravin nakoupených online 
je velmi náročná. Jak se jako logistik 
z retailu díváte na rozvoj tohoto 
segmentu českého trhu?

Trh je pestrý, jak je pestré jednání zákazníka. 
V Česku existuje prostor pro online i kamenné ob-

chody a jsem si jistý, že oba formáty budou dalších 
mnoho let fungovat společně. Když půjdeme do 
detailu a budeme si malovat rozvahu plusu a mi-
nusu, zjistíme, jaké výhody a nevýhody přináší daný 
typ distribuce. E-commerce má živější půdu ve vět-
ších aglomeracích, ale v menších městech výrazně 
stoupají náklady na doručení. Ve větších městech 
je tedy trh pro oba formáty, v menších je nabídka 
online nakupování potravin spíše otázka image.

V centrálních skladech řetězců není 
vidět příliš automatizace fyzické 
logistiky. Proč jste se pustili do 
automatizace vy? Stojí za současným 
trendem nedostatek skladových 
ploch, kvalifi kovaného personálu, 
rostoucí platy nebo fakt, že některé 
činnosti bez automatizace už není 
možné zvládat kapacitně?

Částečně jste si odpověděl jednotlivými body 
v otázce. Další faktor spočívá v tom, že chceme 
komunikovat vůči potenciálním pracovníkům, že 
mohou působit v moderní společnosti se zajíma-
vou logistikou, kde se lze rozvíjet. Pak musíme jít 

Interview: JURAJ BENDÍK

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


pickovacích pozic v jedné budově. I když do celé 
haly instalujete spádové regály, nezískáte více než 
3500 míst. V automatickém skladu je to 2‚5ná-
sobně víc. Z tohoto hlediska spoříte významné 
místo pro pickovací pozice. Méně míst ušetříme 
s automatickými paletovými zakladači, my jim ří-
káme Hochregal, ale i tak jsou z pohledu využití 
krychlového metru skladu optimální technologií.

A konkrétní čas návratnosti 
vás tedy nezajímá?

Každý by chtěl mít návratnost nejlépe do tří let, ale 
ne vždy tomu tak je. Návratnost počítáme podle 
typu investice a strategického zaměření. Někdy je 
to do tří, jindy do pěti, případně do osmi let. Delší 
investice jsou už podmíněné zásadním strategic-
kým rozhodnutím.

Vyvolává automatizace nebo 
robotizace naopak některé výzvy 
a překážky, které logistiku komplikují? 
Například nutnost pečlivého zvážení 
kapacity nebo layoutu skladu 
s ohledem na budoucí potřeby nebo 
charakter logistických činností?

Robot není fl exibilní, ale stačí určitá kustomizace, 
která je výsledkem našeho oddělení analytiky. Ba-
vili jsme se o složení sortimentu a životním cyklu 
výrobku. V tom je zakódovaná odpověď i pro auto-

i cestou automatizace. Český trh byl personálně 
vybraný už před pandemií, noví lidé nepřišli ani 
po jejím odeznění a neobjevili se ani během kon-
fl iktu na Ukrajině, i když zaměstnáváme mnoho 
Ukrajinců. Logistická práce je dost náročná po fy-
zické stránce. Procento osob, které jsou schopny 
a ochotny pracovat celoživotně ve fyzicky obtíž-
ném oboru, klesá a klesat bude. Musíme být proto 
atraktivní pro naše zaměstnance a automatizace 
tuto možnost poskytuje. Když lidé budou pracovat 
s automatizací, budou v rotačním systému. Třeba 
půl směny na automatu a zbytek manuálně tak, 
aby práce zůstala pestrá, ergonomicky vhodná 
a zajímavá.

Kolik let činí návratnost projektů 
automatizace?

Pro nás to není jediné hledisko rozhodování o in-
vestici. Podstatné jsou také kvalitní pracovní pod-
mínky z hlediska ergonomie. Investice jsou velké, 
v řádu jednotek miliard korun, což prodlužuje je-
jich návratnost. Od července v Olomouci zavádí-
me pickovací technologii od značky Vanderlande. 
Výhodou řešení je, že máme vysokou koncentraci 

4 poznatky Juraje Bendíka o logistice řetězce Kaufl and

Pro suché zboží máme 
nyní 140 000 paletových 
míst. Sklady se snažíme 

využít, aby v pátek 
odpoledne, tedy pátý 

den příjmu, byla jejich 
kapacita lehce přes 

90 procent.

Práce v naší logistice 
je pestrá a bude jí stále 

dost.

Během pandemie se 
naše servisní úroveň 
včetně míry out-of-
stocků nezhoršila.

Dlouhodobě máme 
zavedenou palivovou 

klauzuli, kdy se za diesel 
platí jedna ku jedné.
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mat, který bývá stavěný pro středněobrátkový artikl. 
Pokud se z výrobku časem stane rychloobrátková 
položka, už nebude patřit do automatu, ale do kon-
venčního regálu. Všechny automaty, jež provozuje-
me, mají dynamický základ, 
proto je pro nás zásadní mít 
kvalitní software pro řízení 
skladového hospodářství.

Jakou práci nabídnete 
pickerům nebo 
retrakářům, kteří 
vlivem automatizace 
přijdou o práci?

Snažíme se zaměstnávat pracovníky, které logisti-
ka baví. Chceme mít takové lidi, kteří nepřijdou jen 
kvůli tomu, že si vydělají nebo je to jejich dočasná 
stanice. Směřujeme a vedeme naši logistiku tak, 
aby to byla zajímavá práce. Máme mnoho příkladů 
rozvoje zaměstnanců, kdy pracovník začínal jako 
retrakář, následně šel na kontrolu příjmu ovoce 
a zeleniny, potom na centrální velín nebo na vedou-
cího směny. Disponujeme také týmem koordináto-
rů, kteří mají na starosti inventury. Samozřejmě ale 
nejvíce potřebujeme právě pickery nebo retrakáře.

Nabízí se pro zaměstnance logistiky 
Kaufl andu další kariérní růst?

Aktuálně máme některé činnosti, jež vykonávali 
externí partneři, například vratky nonfoodu, ve 
vlastní režii. Další příležitost pro naše lidi skýtá 
už zmiňovaná expanze. Jak rosteme, každoročně 
potřebujeme nové lidi. V Olomouci navíc děláme 
servis pro ostatní země, kde Kaufl and působí. Jed-
ná se o transportní logistiku, což obnáší 60 kamio-
nů týdně, které z Olomouce jedou do více zemí plus 
všechny procesy spojené s inbound a outbound 
logistikou. Hodně se tu řeší i celní problematika. 
Jinými slovy, nebojím se ani o jednoho pracovní-
ka, že by u nás vlivem automatizace přišel o práci. 
Práce v naší logistice je pestrá a bude jí stále dost.

Jak vnímáte současnou situaci 
v dopravě?

V první řadě je třeba říci, že doprava aktuálně vý-
znamně prodražuje logistickou službu. Vzhledem 
k existenci dvou DC máme vyváženou vzdálenost 
112 kilometrů k prodejně, ale i takto nastavenou 
nákladově výhodnou distribuci cena nafty kom-

Ptejte se 
Juraje Bendíka

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

plikuje. Dlouhodobě máme zavedenou palivovou 
klauzuli, kdy se za diesel platí jedna ku jedné. 
Druhý důležitý aspekt v dopravě souvisí s atrakti-
vitou práce řidiče nákladního vozidla. Snažíme se 

pro ně vylepšovat podmín-
ky. Například v Modleticích 
jsme postavili novou centrál-
ní vrátnici s příjemným záze-
mím, na obou distribučních 
centrech měříme a optimali-
zujeme délku procesů, aby 
pobyt řidiče při příjmu nebo 
při nakládce byl minimalizo-
vaný jen na nutný čas bez 
dalších prostojů. Mimocho-

dem aktuální modernizací distribučních center 
a otevřením nového skladu ovoce a zeleniny ři-
dičům v areálech již brzo ušetříme čas v podobě 
úspory jednoho kolečka.

Co to znamená?

Na každou prodejnu zavážíme denně ovoce a ze-
leninu. V případě většiny prodejen se musí naložit 
čerstvé zboží, za příčkou je uložené ovoce a ze-
lenina a za další případně suché zboží. Vlivem 
předchozího layoutu skladových prostor musel 
řidič dříve udělat jednu otáčku celým areálem na-
víc. V případě modletického distribučního centra 
jde o ušetření 1‚2 kilometru, v Olomouci dokonce 
1‚8 kilometru. Znamená to úsporu paliva a samo-
zřejmě času stráveného při nakládce.

Zabývali jste se v rámci přestavby 
modletického centra automatizací 
procesu příjmu a výdaje dopravních 
dokumentů na vrátnici?

Některé investice jsou podmíněné i mateřskou fi r-
mou v Německu. Spolupracujeme v synergických 
efektech, ale třeba EDI, které by bylo pro takovou 
inovaci třeba, musí být nejdříve nasazeno v Ně-
mecku. Také potřebujeme určitý počet zapojených 
aktérů. Už dlouhá léta máme závozová okna od 
fi rmy Mercareon. Někteří dopravci jsou z toho nad-
šení a využívají systém od prvního dne, někteří se 
však zapojit nechtějí. Podobné je to v případě EDI.
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„Za dekádu jsme 
vyrostli minimálně 

o 60 procent v objemu, 
který jde přes naši 

centrální distribuci.“



Skladování

VAS PŘIDÁ
ČAS NA REALIZACI HLAVNÍCH 
PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ

Stále více fi rem má zájem například o personalizaci produktů, balení dárků či zasílání 
personalizovaných sdělení, stejně jako o balení na míru, štítkování a etiketování, ale také 
co-packing, kompletování či sdružování zboží. Jsou to takzvané služby s přidanou hodnotou 
(VAS). Pro řadu obchodních společností se stává efektivnější tyto služby outsourcovat. 
Přenesením pracovních operací na logistického partnera si pak fi rmy uvolňují vlastní 
kapacitu pracovníků.

NA DOSAH
MANIPULAČNÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MT12 a MT15C pomocníci pro vaše podnikání 
ihned k odběru na e-shopu www.linde-mh.cz/eshop

INTERNETU

Pracoviště VAS v prostějovském centru společnosti Hopi.
FOTO: Stanislav D. Břeň
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K
Vermont staví automatizovaný sklad, systém Autostore instaluje 
společnost Element Logic. Více na www.systemylogistiky.cz.

Kromě již zmíněných činností mohou VAS služby 
zahrnovat i kompletní logistiku point-of-sale balíč-
ků či reverzní logistiku, která je využitelná pro opra-
vy nebo záruční kontroly. VAS služby (value-added 
service) zahrnují i zpracování vratkových zásilek, 
vkládání manuálů, kompletaci vzorků nebo insta-
laci na místě v případě B2C přeprav.

O tento typ služby mají zájem 
producenti z různých odvětví, 
od potravin, kosmetiky či hygi-
enických výrobků přes léčiva 
až po elektroniku, textil a řadu 
dalších. „Služba s přidanou 
hodnotou je šitá na míru potře-
bám klienta a logistický ope-
rátor se stává partnerem pro 
zákazníka v každé fázi služby. Nápadem počínaje, 
přes společnou přípravu projektu až po hotový pro-
dukt, který bude umístěn na trh. Spolupráce často 
probíhá také při výběru nejvhodnějších materiálů 
a prostředků pro realizaci specializované služby. 
K tomu poskytovatelé služby s přidanou hodnotou 
využívají znalosti a dlouholeté zkušenosti, které 
klientovi umožní přístup k nejmodernějším tech-
nickým řešením uzpůsobeným konkrétním potře-

NA DOSAH
MANIPULAČNÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MT12 a MT15C pomocníci pro vaše podnikání 
ihned k odběru na e-shopu www.linde-mh.cz/eshop

INTERNETU
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zboží pro prodej. Aby se tomu předešlo, nabízí na-
příklad FM Logistik tzv. x-dock copacking, kdy reál-
ně zboží logistický operátor neskladuje, ale pouze 
zpracuje a odesílá ihned dál. „Díky kombinaci více 
klientů a dostupným kapacitám dokážeme naši 

Článek připravila Martina Vampulová

bám,” říká Roman Darius, business development 
manager v GXO Logistics.

A nejen to. Zákazníci nemusejí řešit dopravu, skla-
dové prostory ani dostatek personálu potřebný 
k zajištění služby. To hraje důležitou roli především 
u zboží, kde se výrazně projevuje sezonnost. „Pro 

zvládnutí výrazných změn po-
čtu pracovníků, kdy jich fi rma 
jeden měsíc potřebuje 80, další 
měsíc třeba 160 a následující 
měsíc opět pouze 60, k tomu 
už je třeba mít opravdu dobře 
zvládnuté procesy plánování 
a i takzvané řízené fl uktuace, 
aby vše fungovalo dostatečně 
efektivně,“ popisuje Ivan Mar-

kuš, VAS director v Hopi Holdingu. Při outsourcingu 
těchto činností starosti s plánováním pracovníků 
odpadají.

ROZHODUJÍCÍ JE ČAS DODÁVKY
Ale outsourcing VAS služeb s sebou může přinést 
i nevýhodu v podobě časové prodlevy dostupnosti 

„Outsourcingu není 
třeba se bát“

Předání odpovědnosti k realizaci těchto služeb 
může na první pohled vzbuzovat pocit ztráty 
stoprocentní kontroly nad procesy, z mého 
pohledu jde ale pouze o správné nastavení 
a smluvní zakotvení dodavatelských povinnos-
tí, SLA. Samozřejmě je nezbytné zvolit solidní-
ho a spolehlivého logistického partnera.

JAN KODADA
ředitel obchodu 

a marketingu
Gebrüder Weiss 

ČR

„O VAS MAJÍ Z    ÁJEM VÝROBCI 
NAPŘÍKLAD POTRAVIN, 
LÉČIV, ELEKTRONIKY, 

TEXTILU, KOSMETIKY NEBO 
HYGIENICKÝCH POTŘEB.”
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činnost přizpůsobit a vše dodat ve velmi krátkém 
čase. V současné chvíli se naše kapacity pohybuji 
okolo 40 000 hodin měsíčně. Schválně neurčuje-
me kapacity v počtu kusů, jelikož je tato informace 
zavádějící a z praktické zkušenosti víme, že každé 
zadání je jinak náročné,“ říká Jakub Morávek, se-
nior business development manager v FM Logistic. 
Řešením mohou být i dodávky v systému just-in-ti-
me. Takto například Gebrüder Weiss pro obchodní 
společnost realizoval stavbu a plnění POS řešení, 
které zahrnovalo různé typy prodejně prezentač-
ních stojanů a jejich naplnění přesně stanovenými 
druhy zboží. „Celé sady včetně zboží jsme doručo-
vali právě v systému just-in-time do prodejních sítí 
několika řetězců, které na dané zboží upozorňova-
ly v předem naplánované marketingové akci,“ uvá-
dí ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss 
ČR Jan Kodada.

PODLE ČEHO VYBRAT 
POSKYTOVATELE VAS?
Právě spolehlivost a vysoká kvalita služeb by měly 
být rozhodující při outsourcingu služeb s přidanou 
hodnotou. Při hledání nových partnerů pro tyto čin-
nosti je důležité správně defi novat požadavky na 
poskytovatele služby a určit kritéria, podle kterých 
se budou manažeři rozhodovat. „Při výběru provi-
dera bych doporučil zaměřit se na procesně orien-
tovanou společnost, která má již s tímto druhem 
služeb prokazatelnou, úspěšnou zkušenost,“ radí 
Jan Kodada a Ivan Markuš k tomu doplňuje: „Dále 
je důležitý i rozsah a komplexita nabízené služby, 
tedy zjistit, zda poskytovatel nabízí vedle VAS třeba 
i dopravu, skladování a další služby.

Vyplatí se zjistit také podíl ruční práce a úroveň au-
tomatizace u zvažované fi rmy. V neposlední řadě 
pak také prověřit způsob komunikace a rychlost 
a fl exibilitu služby.“ Se změnami chování a návyků 

koncového spotřebitele bude třeba do budoucna 
služby obecně neustále měnit a rozvíjet a ve výho-
dě budou ti, kteří již mají na čem stavět a na co 
navázat. Pouze cena služby totiž nemusí veškeré 
zmíněné atributy na první pohled odhalit. Kromě 
toho je dobré dopředu zjistit, jak náročná či na-
opak bezproblémová bude v případě nutnosti inte-
grace služeb dodavatele VAS s logistickým tokem 
poptávající fi rmy. A nezapome-
nout ani na pečlivé plánování, 
které u těchto služeb hraje zá-
sadní roli.

VĚTŠÍ REGIONALIZACE 
KLIENTŮ

Poptávka po službách s při-
danou hodnotou v posledních 
letech roste. Souvisí to jednak s faktem, že pra-
covní síly je na českém pracovním trhu dlouhodobý 
nedostatek, a v posledních měsících i s rozvojem 
logistické poptávky. „Zajímavým trendem posled-
ních let je také větší regionalizace klientů, což 
vede k větší kumulaci možných objemů pro více 
jak jednu zemi. Tento trend sledujeme v rámci celé 
střední Evropy,“ říká Jakub Morávek.

Kromě sezonnosti poptávku po službách s přida-
nou hodnotou ovlivňuje také tržní situace, která 
odráží dění v Evropě. „Navíc již pociťujeme změnu 
nákupního chování fi nálních spotřebitelů, což má 
za důsledek horší predikovatelnost objemů a tím 
pádem i větší tlak na poskytovatele VAS při přes-
nějším plánování kapacit a zdrojů,“ shrnuje aktu-
ální situaci Jakub Morávek.

JEŠTĚ VĚTŠÍ ZAPOJENÍ 
DO LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE
Vedení Hopi Holdingu by se do budoucna chtělo 
více zaměřit na další zvyšování přidané hodnoty 
nabízených služeb. „V praxi to znamená, že bychom 
se chtěli ještě více a dříve zapojit do logistického 

řetězce zákazníků a podílet se 
již na vývoji, designu, případě 
samotné výrobě fi nálního oba-
lu a zákazníkovi jej nabídnout 
již jako hotový produkt podle 
jeho představ. Další možností 
je potom posunout poskytování 
služby blíže k samotné prvový-
robě zákazníka a zapojit se již 
do balení prvotního produktu 
namísto přebalování. Tento 
krok by měl zásadní význam 

jak z pohledu snížení celkových nákladů na logis-
tický řetězec, tak z pohledu rychlosti poskytnuté 
služby i množství odpadu, které dnes s přebalová-
ním souvisí,“ uzavírá Ivan Markuš.

„Veškeré předplněné 
displeje jsou součástí 

VAS“

Spolupracujeme s logistickým partnerem, 
který pro nás služby VAS zajišťuje. Pravidelně 
realizujeme příbaly, sestavování a plnění dis-
plejů, etiketování, multipacky, akční příbaly 
a podobně. Veškeré předplněné displeje, které 
můžete vidět na českém a slovenském trhu, 
jsou realizovány přes VAS.

ONDŘEJ 
MATULA

co-packing 
manager

Nestlé Česko

„Automatizace a snížení chybovosti“

 Trendem ve VAS stále zůstávají automatizace a také eliminace lidské chybo-
vosti. Obojí ve vztahu k ceně práce a nedostatku kvalitních lidí na trhu, což je 
téma několika posledních let. U automatizace jsou namístě štítkovací a balicí 
(polo)automaty nebo automatické třídičky, které mohou výrazně pomoci snížit 
celkový počet zdrojů v procesu. Pro eliminaci lidské chybovosti to jsou hlavně 
řídicí systémy, jejichž součástí bývají automatické čtečky, automatické ske-
nery, navádění světlem, hlasem a podobně, které pomáhají i při současném 
nedostatku zkušených lidí a také za vyšší fl uktuace udržet kvalitu poskytované 
služby přidané hodnoty.
 V současné době také všichni zažíváme obrovský nárůst nákladů o desítky 
a mnohdy i stovky procent. Bude se proto zvyšovat návratnost do investic spo-
jených s automatizací a systémy. Proto se domnívám, že v dnešní době každá 
společnost bude o to pečlivěji posuzovat míru mezi návratností investic do 
technologií a vývojem na trhu práce, aby se rozhodla, co je pro ni výhodnější.

HYNEK STANĚK
head of contract logistics

Yusen Logistics Czech

„Integrace systémů 
bývá bezproblémová“

Vzhledem k tomu, že se jako 3PL soustředíme 
na zajištění komplexních logistických služeb, 
tak integrace našich služeb s logistickým 
tokem klienta je většinou rychlá a plynulá. 
Služby s přidanou hodnotou nejčastěji doplňu-
jeme i o služby skladování a handlingu nebo 
dopravy. V případě nutné integrace IT je vždy 
nezbytné počítat s dodatečným časovým pro-
storem na implementaci a otestování samotné 
výměny dat.

JAKUB 
MORÁVEK

senior business 
development 
manager CZ
FM Logistic

„JE DŮLEŽITÉ SPRÁVNĚ 
DEFINOVAT POŽADAVKY NA 

POSKYTOVATELE VAS A URČIT 
KRITÉRIA, PODLE KTERÝCH

SE BUDOU MANAŽEŘI 
ROZHODOVAT.“
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ZZcela jednoznačně odpovědět na tuto otázku dnes 
můžeme asi jen stěží. Ostatně ani výrobci a pro-
dejci manipulační techniky se o budoucnosti vozí-
ků poháněných dieselovými motory jednoznačně 
neshodnou. Zatímco někteří si myslí, že v určitých 
případech mají tyto vozíky v portfoliu manipulační 
techniky pro vybrané uživatelské segmenty jedno-
značně své místo i v budoucnu, prognózy jiných 
se spíše přiklánějí k situaci, kdy dieselové vozíky 
zcela zmizí z nabídky výrobců. Alespoň v kategorii 
manipulační techniky do pěti tun. Otázkou navíc 
zůstává, jak se změní trh ve chvíli, kdy se třeba 
více prosadí vodíkové palivové články, o nichž se 
stále častěji hovoří jako o efektivním pohonu ma-
nipulační techniky.

DIESELOVÝCH VOZÍKŮ
BUDE V BUDOUCNU STÁLE MÉNĚ
Ještě před pár lety ve skladech, a zejména na volných prostranstvích fi rem jednoznač-
ně dominovaly vysokozdvižné vozíky se spalovacími motory. I když v mnoha oborech 
jsou stále ještě první volbou, dokážou je dnes nahradit elektrické vozíky. A jak se bude 
situace vyvíjet do budoucna? Udrží si dieselové vozíky své místo na výsluní, nebo je 
„převálcují“ ekologičtější varianty?

Článek připravila Martina Vampulová

PODÍL DIESELOVÝCH VOZÍKŮ 
BUDE KLESAT
Podíl prodejů nových vozíků se spalovacím mo-
torem tvoří v segmentu čelních vysokozdvižných 
vozíků s protizávažím v České republice stále 
podstatnou část. Ze všech prodaných vozíků se 
spalovacím motorem tvoří větší část ty dieselové, 
zbytek prodejů pak připadá na plynové, kde pře-
važují motory na spalování LPG. Dieselové vozíky 
mají stále neotřesitelnou pozici na trhu a z pomy-
slného koláče si ukrajují významnou část. „S růs-
tem ceny ropy a obecně fosilních paliv včetně nafty 
a s nástupem stále výkonnějších a úspornějších 

elektrických vozíků i pro náročné venkovní provozy 
bude v blízké budoucnosti pravděpodobně podíl 
dieselových vozíků klesat,“ myslí si Zdeněk Štrupl, 
odborný manažer prodeje a produktový manažer 
společnosti Still ČR.

„Ne všude lze dieselové 
vozíky nahradit“

Dieselové vozíky jsou jednoznačně jedničkou, 
co do výkonnosti, odolnosti a disponibility, 
zvláště pokud se jedná o třísměnné nebo ne-
přetržité provozy. Určitě se budou těžko na-
hrazovat v provozech, kde je značné tepelné 
zatížení, jako jsou slévárny a kovárny, případně 
hutní provozy.

MARTIN ŘEHÁK
manažer tréninku a produktové podpory

Linde Material Handling
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Elektricky poháněné stroje jsou totiž stále výkon-
nější a zvládnou dnes stejně náročné nasazení 
jako vozíky se spalovacím motorem. „Pozici elek-
trických vozíků může dále posílit širší uplatnění 
lithium-iontových baterií, které jsou provozně lev-
nější, i když pořizovací cena akumulátorů je u čel-
ních vozíků stále o něco vyšší než cena olověných 
baterií, mají delší životnost, vyšší výdrž na jedno 
nabití a odpadá dlouhé nabíjení a provoz nabijá-
ren,“ vyjmenovává výhody elektrické trakce Michal 
Škaloud, produktový manažer v Toyota Material 
Handling. V neprospěch dieselových vozíků hovoří 
i tlak na zavádění zelených technologií, podobně 
jako je tomu v automobilovém průmyslu. Stále přís-
nější emisní limity zdražují vývoj i výrobu nových 
motorů, takže jejich výrobci, ze-
jména u motorů pro vozíky do 
dvou tun, už inovace omezují 
a nové motory nevyvíjejí. Vozíky 
těchto tonáží pravděpodobně 
z nabídky zmizí jako první.

Nicméně podle Jindřicha Přívo-
ry (Toyota Material Handling) 
může být vhodnou cestou na 
přechodnou dobu i výměna 
starých dieselových vozíků za 
nejnovější úsporné, spolehlivé 
a ergonomické stroje s optimálními parametry 
v oblasti pohonu a spotřeby energie splňující po-
žadované emisní limity Stage V. Připomeňme, že 
Toyota si vyrábí vlastní motory. Spalovací čelní vozí-
ky jsou pro svoji odolnost a výdrž často nasazovány 

do těžkých provozních podmínek, například velmi 
prašných nebo s delšími pojezdy a se stoupáním. 
V těchto provozech se vozíky se spalovacím moto-
rem udrží asi nejdéle.

VYSOKÝ VÝKON 
A SNADNÉ DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Podle Martina Řeháka, manažera tréninku a pro-
duktové podpory Linde Material Handling Česká 
republika, mají a budou mít dieselové vozíky na 
trhu manipulační techniky stále své místo. A to 
i přes zpřísňující se emisní normy Evropské unie 

pro pracovní stroje. „To platí pře-
devším v kategoriích nosností 
od 10 tun a více. Tam uživate-
lé dieselových vozíků oceňují 
hlavně vysoký výkon a snadné 
doplňování paliva,“ říká Martin 
Řehák. V kategorii do nosnosti 
osmi tun zatím žádný zásadní 
odklon od dieselových vozíků 
nenastal. Hlavním důvodem je 
velikost trakčních baterií, které 
jsou v důsledku své hmotnosti 
náročné na manipulaci. Alterna-

tivou k trakčním bateriím jsou Li-Ion baterie, ovšem 
ty jsou v této kategorii bohužel stále fi nančně ná-
ročné. Naopak u čelních vozíků do nosnosti pěti 
tun je již částečný přechod zákazníků na techniku 
s elektrickým pohonem patrný. „Tento trend nastá-

vá především díky stále se zdokonalujícím tech-
nologiím a zvyšující se odolnosti vozíků,“ dodává 
Martin Řehák.

Jak už bylo řečeno, poptávka po dieselových vozí-
cích, a v tom je Česká republika trochu svérázným 
trhem, nijak výrazně neklesá. Určitý problém však 
představuje současný enormní nárůst ceny nafty. 
To podle Martina Řeháka způsobuje, že někteří zá-
kazníci projevují větší zájem o motorové vozíky na 
LPG. Některé motorové vozíky mají hydrostatickou 
převodovku, a to je systém, kterého se zákazníci 
nehodlají vzdát.

INOVUJE SE ELEKTRONIKA, 
SYSTÉMY I MOTORY
Někteří výrobci své dieselové vozíky dále inovují. 
Inovace se zaměřují na elektroniku, systémy řízení 
jízdních vlastností, bezpečnostní a stabilizační sys-
témy, ale i na dieselové motory, které musí aktu-
álně splňovat evropskou emisní normu EU5. „Ino-
vacemi procházejí také systémy přenosu síly, ať 
již nejrozšířenější hydrodynamické měniče, nebo 
také hydrostatické a diesel-elektrické systémy,“ 
doplňuje Zdeněk Štrupl.

Cílem dalších inovací je využití co nejekologičtěj-
ších, a přitom robustních průmyslových motorů, 
které plní nejpřísnější emisní limity, nabízejí čistší 
provoz, vyšší výkon i produktivitu a maximální účin-
nost bez ohledu na typ nasazení i volbu LPG nebo 
dieselového pohonu.

KDY VYMIZÍ DIESELOVÉ VOZÍKY?
Zatímco řada producentů připouští, že dieselové 
vozíky z trhu jen tak nezmizí, poněkud odlišnou 
představu o budoucím vývoji má Pavel Králík, pro-
duktový manažer společnosti Jungheinrich. „Oče-
káváme, že zhruba do deseti let naftové vozíky zce-
la vymizí z evropského trhu. Minimálně v kategorii 
do pěti tun. Z tohoto důvodu již ani nelze očekávat 
v tomto segmentu velké technologické novinky,“ 
říká. Příčin existuje celá řada. Některé jsou vynuce-
né ze strany Evropské unie a států, některé si fi rmy 
vyžadují samy. „Kombinace těchto vlivů vede v po-
sledních letech k poklesu poptávky po naftě i plynu 
navzdory celkově rekordním prodejům v segmentu 
čelních vozíků. Poptávka směřuje stále častěji od 
malých fi rem a k segmentu repasovaných vozíků,“ 
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„Budoucnost dieselových vozíků 
ovlivní řada faktorů“

Stejně jako u osobních a nákladních aut je pro některé uživatele diesel nebo 
LPG momentálně stále jasná volba. V budoucnu svoji roli sehraje legislati-
va, společenský tlak, vývoj alternativních zdrojů, zejména palivových článků 
a  lithium-iontových baterií. Jisté ale je, že diesel je na ústupu, v segmentu ma-
lých vozíků a u velkých, zejména zahraničních fi rem velmi rychlém.

MICHAL ŠKALOUD, produktový manažer, Toyota Material Handling

„O BUDOUCNOSTI 
DIESELOVÝCH VOZÍKŮ 

ROZHODNE ŘADA OKOLNOSTÍ 
– LEGISLATIVA, ROZVOJ 

ALTERNATIVNÍCH PALIV ČI 
VÝVOJ CEN JEDNOTLIVÝCH 

DRUHŮ ENERGIE.“

FOTO: Toyota MH

„Prodeje dieselových 
vozíků poklesnou, 

jejich cena naroste“

Podle mého názoru dieselové vozíky budou mít 
stále svou úlohu a zákazníky, nicméně jejich 
podíl oproti současnému stavu výrazně pokles-
ne. V souvislosti s připravovaným zpřísněním 
emisních norem určitě poroste také jejich po-
řizovací cena.

ZDENĚK 
ŠTRUPL
 odborný 
manažer 

prodeje 
a produktový 

manažer
Still ČR
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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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dodává Pavel Králík s tím, že používání dieselových 
vozíků nicméně stále dává smysl tam, kde je menší 
provoz a kde se jezdí pouze venku. I tam se ale 
postupně prosazují elektrické vozky.

Neméně důležitou roli hrají třeba i podmínky fi nanč-
ních společností, které se podílejí na fi nancování 
manipulační techniky. Často požadují k získání pro-
vozních úvěrů doložit snahy o snížení negativního 
vlivu na životní prostředí, účinnost provozu a další 

parametry. „Pokud při vyšších fi nančních obje-
mech není dostatečně prokázaná řekněme eko-
logičnost techniky, snižuje se poskytnutý fi nanční 
objem. A totéž platí i pro dotace. Tudíž i tento faktor 
postupně tlačí na elektrifi kaci manipulační techni-
ky,“ dodává Pavel Králík.

O tom, jaká bude budoucnost dieselových vozíků, 
rozhodne celá řada okolností, například legislativní 
omezení, rozvoj alternativních paliv, a to jak z ob-

novitelných zdrojů, tak i palivových článků, ale také 
vývoj ceny jednotlivých druhů energie. „Plnohod-
notná náhrada za dieselové vozíky určitě existuje 
pro většinu uživatelů již dnes, ale o tom, zda pře-
vezme štafetu po dieselových vozících dříve nebo 
později, rozhodne dostupnost technologií, jejich 
ceny, provozní náklady, setrvačnost myšlení a řada 
dalších faktorů, které dnes můžeme jen těžko pre-
dikovat,“ uzavírá Michal Škaloud.

FOTO: Still



Podrobnosti o instalovaném řešení poskytli zejmé-
na Jiří Černý a Martin Báča (material fl ow ma-

nager) a dále Jindřich Kadeřávek, managing 
director Czech Republic společnosti Ele-

ment Logic, která systém dodala. Funk-
ci i technické podrobnosti zařízení na-

jdete v případové studii v jiné části 
tohoto vydání.

REKORDNÍ EASTLOG
Další střetnutí KLM přišlo na 
logistickém kongresu East-
log, který se ve dnech 12. 
a 13. května konal v pražských 
Vysočanech. Letos se akce 
uskutečnila popětadvacáté. 
Jednalo se o první kongres bez 
nutnosti dodržovat nadstandard-

ní hygienická opatření v důsledku 
pandemie, což se promítlo v re-

kordní návštěvnosti – 556 účastní-
ků. Mnozí z nich se rekrutovali právě 

z Klubu logistických manažerů.

Pro ně byl během polední pauzy připra-
ven servírovaný oběd. Přítomno bylo více než 

40 členů, které nejdříve přivítal Jeff Osterroth, 
tajemník klubu, a poté dostala slovo prezidentka 

KLM Miroslava Jechoux. Vyzdvihla zejména 
tu skutečnost, že v posledním roce 

získal klub novou dynamiku. 
Jednak narůstá počet 

členů a jednak se 
daří organizo-

vat pro-
hlídky 

TTakzvané kubické skladovací systémy se v Evro-
pě stávající stále žádanějšími a česká logistika 
nezůstává pozadu. Jedna ze značek tohoto 
typu skladového systému, Autostore, má 
od začátku roku svého „zástupce“ v bran-
dýském závodě společnosti Continental 
Automotive. Tento koncern provozuje 
v Brandýse nad Labem čtyři závody 
a jeden z nich čelil nedostatku plo-
chy za účelem transferu nového 
výrobního projektu. Firma se proto 
rozhodla využít část stávající skla-
dové plochy pro výrobu a nasadit 
automatický systém Autostore, 
který umožňuje skladování men-
ších dílů nebo zboží do plastových 
boxů ve vrstvách na sebe.

UPROSTŘED AUTOSTORU
Téměř 25 účastníků výpravy se nej-
dříve setkalo ve vstupním vestibulu, ve 
kterém došlo na přivítání ze strany Jiřího 
Černého, ředitele dodavatelského řetězce 
(a dnes už také nového člena KLM), a Nicoly 
Lukovicsové, která působí na pozici PR, com-
munications & strategy project manager. Protože 
byl čas oběda, návštěvníci byli pozváni do místní 
jídelny a mohli vyzkoušet menu, na kterém si po-
chutnávají zaměstnanci zdejšího závodu. Po tomto 
úspěšně splněném gastronomickém testu následo-
val přesun do skladu, vystoupání desítek schodů do 
prostoru, kde se účastníci ocitli „uprostřed“ Auto-
storu. Na mezaninu, na kterém se systém na-
chází, je ze tří stran prosklená podesta, 
která umožňuje sledovat Autostore 
v pohybu jako v „akváriu“. Po 
kovovém rastru se pohybuje 
13 robotických jednotek, 
které obsluhují 18 000 
založených plasto-
vých boxů (celko-
vě má Autosto-
re 19 000 
míst).

Dění v klubu…
V květnu měli členové Klubu logistických manažerů hned dvě možnosti, kde se sejít. 
Nejdříve se potkali u prvního „kubického“ skladového systému Autostore v České re-
publice, o týden později se konal výroční oběd v kongresovém centru O2 universum.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

05/05/2022
12/05/2022

KLM NA EASTLOGU 
I U PRVNÍHO 
AUTOSTORU

VÝROČNÍ OBĚD, 
PROHLÍDKA SKLADU

Členové klubu logistických manažerů měli 
v květnu dvě příležitosti k vzdělávání a načer-
pání inspirace. Nejdříve v logistickém provo-
zu společnosti Continental Automotive a poté 
v rámci mezinárodního kongresu Eastlog.

FOTO: red



mice. Praktic-
ky každá výrobní 

nebo obchodní firma 
je vystavena některé ze sou-

časných hrozeb (většinou jejich kombi-
naci) – dramatickému růstu materiálových 
i energetických vstupů, tlaku na vzestup 
mezd, výraznému prodloužení lead-timů 
u zboží z Asie včetně dramatického na-
výšení cen dopravy v posledním roce. 
Firmy, které chtějí automatizovat, 
dostávají nabídky, jejichž platnost 
je v řádu dnů. Společnosti, jež se 
rozhodují o stavbě nového skladu, 
mají nabídky, které platí v den po-
dání, a dodavatelé často nejsou 
schopni garantovat cenu do doby 
doručení hotového projektu.

Logistika i výroba mnoha fi rem 
trpí také nedostatkem pracovních 
sil. Potíže přichází z dopravního 
trhu, ať v podobě růstu cen paliv, 
nedostatečného počtu řidičů nebo 
kvůli ukončení činnosti ze strany ně-
kterých dopravců. Problémů a výzev, 
které stojí před logistikou, je nyní zkrát-
ka celá řada.
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v logistických 
provozech, kte-
ré poskytují tolik po-
třebnou logistickou inspiraci. 
Nemluvě o tom, že pominula nutnost 
protiepidemických opatření, což opět nahrává pří-
ležitosti pro osobní setkávání.

Během výročního oběda na Eastlogu se podávalo 
tříchodové menu, kdy pro hlavní chod byl následu-
jící výběr: Vepřová panenka, celerové pyré, pečený 
květák, brambory grenaille v popelu, sušené žlout-
ky, bylinky; Kuřecí supreme se smržovou omáčkou, 
dýňové ravioly, opečený chřest, bylinky; Pečená 
mrkev v solné krustě, bramborový muffi n, vejce 
62 °C, stroček, koprová omáčka.

TÉMAT K DISKUSI 
JE OPRAVDU HODNĚ

Živá a neformální debata se týkala nejen 
programu aktuálně probíhajícího roční-
ku Eastlogu, ale rovněž novinek ve fi r-
mách, ve kterých členové působí. Ně-
kde dochází k personálním změnám, 
jinde mění technologie a v další spo-
lečnosti hledají nového poskytovatele 
logistických služeb nebo dodavatele 
skladového řešení.

Diskuse se samozřejmě nemohla 
vyhnout aktuálnímu dění v ekono-

SEDM NOVÝCH ČLENŮ
V červnu přivítal KLM nové členy: Aliaksei 
Siparau – ředitel logistiky a BI, Sportisimo; 
Dagmar Daňková – director of logistics ope-
rations, LKQ CZ; Jiří Černý – ředitel logistiky, 
Continental Automotive Czech Republic; Mar-
tin Hejl – jednatel, Thimm Obaly; Martin Víte-
ček – koordinátor skladové logistiky, Seven 
Sport (inSportLine); Michal Šmíd – general 
manager, Amazon; Pavla Majerová – head 
of logistics CZ/SK, Makro Cash & Carry ČR. 
Český KLM nyní čítá 82 logistických manaže-
rů nebo jednatelů fi rem. Dění v klubu můžete 
sledovat v reportážích v časopise Systémy 
Logistiky a na jeho webu či profi lech na so-
ciálních sítích. Tajemníkem klubu je Jeffrey 
Osterroth (jeffrey.osterroth@atoz.cz), jednatel 
vydavatelské a eventové skupiny Atoz.

Zájemci si mohli 
prohlédnout robotické 
jednotky i zevnitř.
FOTO: Jeffrey 
Osterroth

Prezidentka českého Klubu logistických 
manažerů při výročním obědě v O2 universu.
FOTO: Martin Mašín

Autostore v brandýském Continentalu.
FOTO: Stanislav D. Břeň
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POKROČILÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY, AUTOMATIZACE I RŮZNÉ „FÍGLE“.

JAK NA EFEKTIVNĚJŠÍ 
VYCHYSTÁVÁNÍ
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V a pracuje přesně podle toho, jak jí skladový sys-
tém naplánuje,“ podotýká Radomír Bača, obchodní 
manažer společnosti Oltis Group. Moderní skladový 
systém umožňuje napojení na různé typy automa-
tických zakladačů, dochází tak ke snížení počtu 
skladníků a zrychlení skladových operací.

KOMBINACE 
I JEDNOTLIVOSTI
Pro vychystávání zboží využí-
vají fi rmy obvykle mix více po-
stupů a až teprve kombinace 
dílčích procesů poskytuje oče-
kávaný efekt. Jednu konkrét-
ní radu nicméně uvádí Pavel 
Motan, jednatel společnosti K2 
atmitec. Nezasahuje podle něj do 
vnitřních skladových procesů, může 
mít ale rychlý dopad na efektivitu vychys-
távání. Osvědčila se zvláště u skladu s částečnou 
automatizací a příjmem objednávek přes e-shop.

Vlastní vychystávání se spouští, až když je zakázka 
zaplacená a celá skladem ve vychystávacích (pic-
kovacích) pozicích. „Po vyřešení spárování platby 
se nejdříve ‚zkontroluje‘, zda všechny položky ob-
jednávky jsou již dostupné v pickovacích pozicích, 
a pokud ne, tak se vytvoří pokyny na převody ze 
skladu do pickovacích pozic. Až následně se dá 

Vychystávání jako klíčovému procesu v rámci skla-
dového hospodářství by se mělo podřídit prakticky 
vše – jde zejména o způsob naskladnění, přesklad-
nění pro možnost optimální expedice apod. Zásadní 
roli hraje v tomto ohledu právě WMS systém, jehož 
pokročilá logika a nastavení optimalizuje proces ex-
pedice. „Obecně největší efektivity lze dosáhnout 
zkrácením délky nutné pro přemístění zboží ze 
skladových pozic do expedice. Dnes jsou do tohoto 
procesu zařazeni většinou lidé, a proto je snaha 
jejich pohyb optimalizovat například vytvořením co 
nejkratší trasy nebo multipickingu – vyskladňová-
ním více objednávek současně,“ vysvětluje Miro-
slav Hampel, generální ředitel a předseda správní 
rady společnosti Kvados. Využívají se k tomu jak 
algoritmy WMS, tak například speciálně navržené 
expediční vozíky.

Vhodný WMS systém mimo jiné dokáže skladníka 
nejen rychle navigovat pro zboží, ale také jej ná-
sledně zkontrolovat, že vychystal správné zboží a ve 
správném počtu. „Pokročilejší WMS systém umožní 
například změnou procesu sloučit několik objedná-
vek do jedné a jedním průchodem skladu tak vy-
chystat několik objednávek najednou nebo na jednu 
velkou objednávku pustit pracovat více skladníků,“ 
poznamenává Petr Kratochvíl, obchodní konzultant 
ve společnosti Kodys. Možností jak optimalizovat vy-
chystání v rámci daného procesu (a tedy i softwaru) 
je celá řada a záleží na konkrétním řešení.

Podstatná je i vhodně zvolená technologie pro sa-
motného skladníka (pickera), jejíž výběr je vždy zá-
vislý na daném sortimentu a typu práce. „Můžeme 
jít cestou klasického mobilního terminálu (displej, 
klávesnice a zabudovaný snímač čárového kódu) 
nebo zvolit variantu terminálu připevněného na 
zápěstí, který je určen pro uvolnění rukou sklad-
níkovi, aby mohl lépe manipulovat se zbožím,“ vy-
jmenovává Petr Kratochvíl. Podobně může využita 
i technologie pick by voice čili hlasové vychystávání. 
Skladník dostává pokyny hlasem a má volné ruce 
i oči, díky tomu je vychystání zboží rychlejší, přes-
nější a tím pádem efektivnější.

Na oblibě získává i pokročilý způsob vychystávání 
prostřednictvím světelné navigace (pick to light), ať 
již pomocí displejů či laserových ukazovátek a na-
světlováním expedičních pozic. „Poslední novin-
kou je pak virtuální realita s využitím brýlí, kdy jsou 
skladníkovi promítány informace přímo do zorného 
pole,“ doplňuje Miroslav Hampel.

POMOHOU AUTONOMNÍ ZAŘÍZENÍ
Jelikož čas a pracovní síla jsou v dnešní době ne-
dostatkovými „komoditami“, směřují fi rmy ke stá-
le větší automatizaci skladových procesů včetně 
vychystávání. V těchto případech je systém WMS 
doplněn o autonomní skladová zařízení, která jsou 
schopna nahradit běžnou práci skladníků. „Již dnes 
můžeme tyto technologie vidět v některých skla-
dech. Výsledkem pak je, že v běžném režimu se 
ve skladu ani nesvítí a manipulační technika jezdí 
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skladu?
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Vychystávání zboží ve skladu patří k nejsložitějším logistickým disciplínám. V zájmu jeho 
efektivity je zpravidla nezbytné nasazení kvalitního systému pro řízení skladového pro-
vozu (WMS), ale významnou roli hrají i další nástroje – jak technické či technologické, 
tak i procesní.

Článek připravil David Čapek

pokyn k vychystání,“ popisuje Pavel Motan. Je tak 
zaručeno, že nedojde ke stavu, kdy téměř zcela 
vychystaná objednávka se musí někde uložit k do-
řešení a čeká na doplnění určité položky. Výrazně 
se redukuje riziko, že dojde k chybě s doplňovanou 

položkou, například že se doplní do ne-
správné zakázky, zakázka „zapadne“ 

či dojde k rozdílu mezi evidenčním 
stavem skladu a skutečností, tedy 

něco se nenajde. „Současně to 
zvyšuje průchodnost skladem 
a práci se skladovou plochou, 
protože se nikde nehromadí 
téměř dokončené zakázky, 
které překážejí,“ dodává Pa-
vel Motan.

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

Jungheinrich Fleet Management System.
Nejmodernější správa flotily manipulační techniky · 7 modulů pro Vaše individuální potřeby.

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

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

· Díky digitálnímu řízení přístupu, hlášení nárazových událostí a různým analýzám nákladů a produktivity zvýšíte  
   dostupnost a produktivitu své flotily vozíků a zároveň snížíte provozní náklady a zvýšíte bezpečnost osob i strojů.
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„SKLADNÍK DOSTÁVÁ 
POKYNY HLASEM A MÁ VOLNÉ 

RUCE I OČI, DÍKY TOMU JE 
VYCHYSTÁNÍ RYCHLEJŠÍ.“



Výhody outsourcingu nákladní dopravy, tedy její předání externímu poskytovateli pře-
pravních služeb, jsou dlouhodobě vcelku známé a nezřídka skloňované. Firma se tak 
zbaví jedné z náročných činností, která přitom netvoří jádro jejího podnikání, a má za-
jištěn profesionální servis. Jaká jsou ale případná úskalí tohoto kroku, případně čemu 
je zapotřebí věnovat pozornost, aby spolupráce probíhala k oboustranné spokojenosti?

Článek připravil David Čapek

Management

OOutsourcing nákladních přeprav znamená v mno-
ha ohledech přenos rizika. Konkrétně jde o sní-
žení rizika vysokých fi xních nákladů například na 
pořizování, servis a obnovu vozidel, provozních 
nákladů (palivo, dálniční poplatky, vzdělávání řidi-
čů apod.), mzdových nákladů na řidiče i adminis-
trativní pracovníky nutné pro provozování vlastní 
fl otily a v neposlední řadě snížení rizika odpověd-
nosti za realizaci přeprav, vypočítává Petr Kozel, 
CEO a předseda představenstva společnosti VCHD 
Cargo. „Většina společností není odborníkem na 
přepravy a převod odpovědnosti na zkušeného 
přepravce znamená získání know-how a realizaci 
spolehlivé přepravy, která může být silnou kon-
kurenční výhodou. Společnost uvolní vlastním za-

RADĚJI VLASTNÍ DOPRAVA, 
NEBO OUTSOURCING?

městnancům ruce, po odečtení nákladů na vlastní 
administrativu dostanete lepší ceny a v případě 
výběru správného dodavatele také mnohem kva-
litnější servis,“ vysvětluje dále Petr Kozel. Pro fi rmy 
je také zajímavá možnost vypsat každý rok výběro-
vé řízení, protože tržní prostředí je v dnešní době 
velmi konkurenční.

Jediným úskalím jsou podle Petra Kozla nespo-
lehliví přepravci, kteří mohou poškodit společ-
nosti její jméno – pozdním dodáním zásilek, 
nevhodným chováním řidičů apod. „Outsourcing 
přeprav naopak velmi pravděpodobně nevyuži-
je fi rma, která potřebuje speciální techniku, jež 
není na trhu snadno dostupná. Dopravce by ji 

stejně nemohl nikde jinde využít a z hlediska risk 
 managementu pak bývá z pohledu společnosti 
bezpečnější zajišťovat si přepravy ve vlastní režii,“ 
dodává Petr Kozel.

„Individuální přístup“

Každý z našich klientů má k dispozici dediko-
vaného account managera, který přesně zná 
problematiku spojenou s charakterem doručo-
vaného produktu, cílové destinace, do kterých 
e-shop své zboží posílá, i další věci související 
s fungováním dané společnosti. Obchodník se 
na něj tedy může v případě potřeby kdykoliv 
obrátit.

PATRIK 
BABINEC

spoluzakladatel 
a CMO

Skladon

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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NEVYBÍREJTE JEN PODLE 
(NEJNIŽŠÍ) CENY
Do jisté míry nevýhodná může být závislost na po-
skytovateli dopravy, ovšem jen v případech, kdy si 
fi rma vybere dopravce, který není dostatečně spo-
lehlivý nebo kvalitní. Na toto riziko poukazuje Ivo 
Velíšek, CEO Dodo pro Českou republiku a Sloven-
sko. „To se často stává třeba v případech, že fi rma 
logistickou společnost vybírá primárně podle nej-
nižší ceny,“ upozorňuje. Ve vztahu mezi klientem 
a poskytovatelem služby je podle něj vždy nutná 
diskuse, v jejímž rámci si obě strany navzájem vy-
jasní své představy.

POZORNOST VĚNOVANÁ 
PROBLÉMOVÉMU SORTIMENTU
„Nemyslím, že outsourcing přináší nějaké kon-
krétní nevýhody, můžeme mluvit spíše o úskalích, 
která vychází z obecných omezení dopravců. Těmi 
jsou například limity pro velikost zásilek nebo 
problémové druhy sortimentu. Častou komplikací 
jsou v tomto směru tekutiny, na ty se totiž v přípa-
dě vzniku škody nevztahují reklamace, stejně tak 
mnohdy působí problémy baterie a výbušné, hořla-
vé či jinak nebezpečné materiály,“ upozorňuje Pa-
trik Babinec, spoluzakladatel a CMO společnosti 
Skladon. To jsou podle něj překážky, kterým se ne-
lze vyhnout bez ohledu na to, zda si společnost řeší 
dopravu po vlastní ose nebo ji outsourcuje. I on 
apeluje na domluvu mezi oběma stranami a také 
zmiňuje míru, do jaké se logistický partner dokáže 
přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Předpokladem úspěšné spolupráce je důvěra, 
dobrá komunikace a poskytování spolehlivých dat 
pro realizaci přeprav. „Nedostatečné či chybné in-
formace o množství a charakteru zboží určeného 
k přepravě mohou znamenat nejen zpoždění v dů-
sledku nedostatečné přepravní kapacity, která se 
zjistí až při nakládce, ale i problémy se zákonem 
v případě nedeklarování nebezpečného zboží,“ 
shrnuje na závěr Petr Kozel.

Jak se stavíte 
k možnostem 
outsourcingu 

nákladních 
přeprav?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

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

„Stanovení podmínek odpovědnosti“

 Například pro výrobní fi rmu využívající běžnou techniku v případě volby prověře-
ného dodavatele téměř žádná úskalí nejsou – je důležité mít společnou rámco-
vou smlouvu a zajistit si jasné podmínky odpovědnosti pro případné problémy 
– ztráty, krádeže, nehody a podobně. Odpovědnost dopravce je podle úmluvy 
CMR omezena hmotností nákladu (8‚33 SDR/kg – dle kurzu v červnu 2022 je 
to přibližně 260 Kč/kg). Například pro převoz elektroniky je to naprosto nedo-
statečné. Pro spediční společnosti toto neplatí, i když je u nich často snaha 
promítnout podobné omezení do obchodních podmínek.

PETR KOZEL, CEO a předseda představenstva, VCHD Cargo

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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Development

BMS DRŽÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ 
ČI OSVĚTLENÍ POD KONTROLOU

Při správě logistických nemovitostí je zásadním tématem zvyšování efektivity a úspornosti provozu. Provozní 
parametry průmyslových budov monitorují tzv. building management systémy neboli BMS, jež slouží například 
k řízení vytápění či chlazení nebo managementu osvětlení v budově.

VVýznam těchto inteligentních řídicích systémů bu-
dov – a současně i poptávka po nich – roste v po-
slední době z různých důvodů. „Napomáhá tomu 
postupné rozšiřování certifi kací udržitelných budov 
typu BREEAM nebo LEED, jelikož spotřeba energie 
a vody nebo pracovní podmínky pro zaměstnance 
tvoří téměř polovinu hodnotících kritérií těchto cer-
tifi kací,“ upozorňuje Robert Sgariboldi, ředitel v od-
dělení Industrial and Logistic Agency společnosti 
JLL. O udržitelnost průmyslových nemovitostí se 
zajímají stále více nájemci, investoři nebo i místní 
komunity.

V současnosti se důležitost šetrného využívání 
energií zvyšuje i kvůli jejich prudkému zdražování. 
„Především náklady na vytápění a osvětlení prů-
myslových hal mohou v závislosti na typu provozu 
hrát podstatnou položku provozního rozpočtu a na-
prostá většina uživatelů nyní řeší, jak tyto náklady 
držet pod kontrolou,“ konstatuje Robert Sgariboldi.

NASTAVENÍ VHODNÉ TEPLOTY 
I OPTIMALIZACE SVĚTELNÝCH PODMÍNEK
Z hlediska teplotního managementu je možné díky 
BMS systému nastavit v různých zónách haly růz-
nou teplotu, eventuálně i vlhkost vzduchu – v zá-
vislosti na okolních podmínkách či typu provozu. 

Článek připravil David Čapek

„Každou halu je možno vybavit také celou řadou 
dalších čidel, jež dovolují kontrolovat na dálku stav 
dveří či vrat, respektive zda jsou otevřená nebo 
zavřená, a podle toho regulovat vytápění, nebo 
naopak chlazení,“ vysvětluje Michal Vrba, vicepre-
zident a vedoucí projektového managementu spo-
lečnosti Prologis v České republice, na Slovensku 
a v Maďarsku.

„V oblasti osvětlení je dnes jednoznačným tren-
dem optimalizace intenzity světla pro dosažení 
co nejpříjemnějších pracovních podmínek, ale 
i maximalizace úspor tehdy, nejsou-li dané prosto-
ry využívány,“ pokračuje Michal Vrba. Průmysloví 
developeři toto nezřídka řeší pomocí instalace po-
kročilých LED svítidel s možností automatického 
uzpůsobení intenzity světla a jejich další regulace 
nájemcem budovy.

Systém může také například kontrolovat otevírání 
vrat v docích pro kamiony. „Nedovolí otevřít součas-
ně protilehlá vrata a způsobit tak rychlou výměnu 
vzduchu, která by zchladila vnitřní ohřátý vzduch,“ 
poznamenává Robert Chmelař, head of property 
management ve společnosti Panattoni. V obec-
nějším smyslu podle něj BMS dokáže eliminovat 
zapomnětlivost uživatelů budovy – vypíná vytápění, 
chlazení, osvětlení apod., a to buď podle nastave-
ného časového plánu, nebo v případě pokročilej-
ších systémů i na základě pohybu osob v budově.

„Kompatibilita 
jednotlivých prvků“

Při zavádění BMS je třeba dosáhnout opti-
málního poměru mezi výší vstupní investice, 
docílenými úsporami a zlepšením pracovního 
komfortu pro zaměstnance. Důležitá je vzájem-
ná kompatibilita jednotlivých složek systému 
a možnosti dodání volitelných nástaveb pro 
efektivní kontrolu – a to i na dálku. Ideální sys-
tém umožňuje jedním kanálem kontrolovat co 
nejvíce parametrů budovy – od osvětlení a vy-
tápění až po zabezpečení či umožnění přístupů.

MICHAL VRBA
viceprezident 

a vedoucí 
projektového 

managementu 
v ČR, na 

Slovensku 
a v Maďarsku

Prologis
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ZAMEZIT PLÝTVÁNÍ
V základní úrovni tak jde primárně o kontrolu a op-
timalizaci spotřeb energií, aby se předešlo zbyteč-
nému plýtvání. „Vidíme u nových projektů čidla re-
agující intenzitou osvětlení na pohyb v prostorách, 
to samé v případě tepla. BMS je vlastně soustav-
ný energetický audit budovy, který v návaznosti 
na provoz dává v online režimu informace o tom, 
jak pružně reagovat na potřeby nebo případné ne-
dostatky v podobě zbytečných odběrů,“ popisuje 
Matěj Indra z oddělení průmyslových a logistických 
pronájmů společnosti 108 Agency.

Využití stále většího počtu a typu čidel, mnohdy 
i bezdrátových, jež poskytují celému systému po-
třebná data, zmiňuje Tomáš Kubín, šéf výstavby 
společnosti P3 pro střední a východní Evropu, a do-
plňuje: „Čím dál tím více sofi stikovaný software pak 
může přesněji reagovat na aktuální stav systému 
a zvyšovat tak efektivitu provozu.“ Dalším trendem 
je pak možnost vzdálené obsluhy včetně zajištění 
základních servisních úkonů.

Lze očekávat, že význam a míra využití BMS systé-
mů v průmyslovém developmentu nadále poroste. 
„Budoucnost rozvoje vidíme hlavně v souvislosti 
s integrací dalších zařízení, což klade potřebu na-
učit tato zařízení co nejlépe komunikovat a sledo-
vat sama sebe (zde je obrovský prostor pro další 
rozvoj), dále pak v řešení hlavního řídicího modulu, 
který dokáže kombinovat komunikaci skrze více 
druhů protokolů a zařízení od různých výrobců,“ 
říká Robert Chmelař. Cílem by podle něj měl být 
systém, který na základě získaných dat bude co 
nejefektivněji řídit provoz budovy a předcházet ne-
žádoucím událostem.



Pavel Motan: Digitalizace logistických procesů je pro řadu firem prioritou, 
úroveň jednotlivých řešení je ale různorodá. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

ŠIRŠÍ POHLED A POTŘEBA POKROČILÉHO 
SOFTWAROVÉHO ŘEŠENÍ
Na důležitost komplexnějšího pojetí BMS systémů 
poukazuje Jaroslav Kaizr, partner ve společnosti 
Demaco. Nejde jen o databázi informací o budově 
nebo prostředek kontroly. „Správa a řízení průmy-
slových prostor je především manažerský proces, 
a proto BMS musí sloužit uživatelům především 
k usnadnění a ke zrychlení procesů a k zajiště-
ní jejich transparentnosti. Databáze informací 
je nutným podkladem a možnost kontroly je jen 
jedním krokem v celém manažerském procesu. 
Takže v rámci správy a řízení průmyslových budov 
je BMS potřebný v jakémkoliv procesu,“ podotýká 
Jaroslav Kaizr.

Může se jednat třeba o řízení rozpočtů a dodava-
telských faktur nebo rozúčtování a fakturaci ener-
gií nájemcům. Informace lze nahlížet z různých 
pohledů – z pohledu jednotlivé budovy, z pohle-
du společnosti vlastnící budovu nebo z pohledu 
celého portfolia. „Nedílnou součástí BMS je help 

desk a správa požadavků nejen od nájemců, ale 
i od dodavatelů, investorů či bank. Další aplikací 
je správa smluv, ať již dodavatelských, nebo i ná-
jemních,“ vyjmenovává Jaroslav Kaizr. A dodává, 
že pokud má daná společnost zájem skutečně 
budovu prostřednictvím BMS řídit, potom by měla 
defi novat, které procesy chce řídit, a podle nich 
hledat vhodné softwarové řešení. Nejlépe tako-
vé, jež je modulární a lze jej jednoduše doplňovat 
o další funkcionality.

„Možnosti využití se rozšiřují“

 Z mého pohledu jsou BMS systémy mnohem transparentnějším a přesvědčivěj-
ším přístupem k hodnocení skutečné efektivnosti budovy než jakékoliv certifi -
káty, protože BMS mnohem komplexněji a objektivněji ukazuje skutečný obraz 
budovy v jakýkoliv moment jejího života. Investoři by si měli mnohem více všímat 
BMS než certifi kátů, ve skutečnosti je to ale naopak. Předpokládám, že dalším 
trendem v případě průmyslových nemovitostí bude mnohem širší využití BMS při 
akvizicích nemovitostí ze strany investorů a v delším horizontu i při povolovacích 
procesech ze strany dotčených orgánů.

JAROSLAV KAIZR, partner, Demaco

Využíváte pro 
správu logistických 

hal systém BMS?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky
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Novinky

PLEJÁDA NOVINEK PRO MANIPULACI
V rubrice Novinky tentokrát zaznamenáváme především inovace z oblasti manipulace a vnitropodnikové 
dopravy. Tipy pro tuto rubriku můžete zasílat na systemylogistiky@atoz.cz. Další technické inovace pro 
logistiku najdete na webu www.systemylogistiky.cz.

Novinky zpracovala redakce SL

ALTERNATIVA 
PRO HORIZONTÁLNÍ 
MANIPULACI

BEZPEČNOSTNÍ SENZORY

NOSNOST AŽ JEDNA TUNA

M A N I P U L A C E Novinkou Jungheinrichu představenou na nedávném 
veletrhu Logimat, předtím však již na podzim při spojení 
s fi rmou arculus, je autonomní mobilní robot arculee. AMR 
manipuluje pod nákladem a je určen pro horizontální pře-
pravu ve velkých prostorech z bodu A do bodu B. Součástí 
dodaného řešení bývá také automatické odebírání a uklá-
dání nosičů nákladu. Zařízení může fungovat v kombino-
vaném provozu s dalšími mobilními roboty nebo automa-
tickými vozíky. Správu celé fl otily vozíků díky otevřenému 
a standardizovanému rozhraní VDA 5050 lze provádět 
prostřednictvím softwaru arculus Fleet. Integrace s inter-
ním systémem ERP je možná také díky rozhraní Junghein-
rich Logistics Interface. Stroj s nosností až 1000 kg je 
vybaven lithium-iontovou technologií. Výrobce uvádí, že 
návratnost investice může být méně než dva roky. 

Více na www.jungheinrich.cz

VÝKON 
DO STÍSNĚNÝCH 
PROSTOR

ASISTENT CURVE SPEED CONTROL

RYCHLOST JÍZDY S BŘEMENEM AŽ 12,5 KM/H

M A N I P U L A C E Společnost Still představila nový elektrický vozík RXE 
10–16C. Tříkolový vozík s protizávažím se hodí především 
do úzkých prostor, kde zvládne manipulovat břemena 
o hmotnosti až 1,6 tuny (půl tuny do výšky téměř sedmi 
metrů). Bezpečnost práce zaručují individuálně konfi guro-
vatelné možnosti výbavy – ukazatel směru, bezpečnostní 
osvětlení Safety Light 4Plus, ukazatel výšky zdvihu, asis-
tent stability, detekce přetížení. Do nového RXE 10–16C 
byly přeneseny asistenční systémy i jednotný koncept 
ovládání elektrických vozíků RX. Pohybové vlastnosti 
defi nuje zejména třífázový střídavý pohon zadního kola 
ve 24voltové technologii. Je založen na konceptu pohonu 
a komponentech pohonu retraku FM-X. Původní řetězový 
převod pro řízení byl nahrazen hydromotorem s řízením 
hnacího kola prostřednictvím ozubeného přenosu.

Více na www.still.cz

MANIPULACE 
S OBJEMNÝMI 
BŘEMENY

HYDROSTATICKÝ POHON

ZADNÍ KAMERA

M A N I P U L A C E Combi-SBT je poháněn vznětovým motorem, jehož provoz 
podle výrobce odpovídá platným emisním předpisům. 
Stroj má třínápravovou konstrukci, přičemž zadní kola 
jsou poháněna hydrostaticky. Combi-SBT se ovládá 
z přední kabiny, která je natočena o 90 stupňů oproti 
směru pohybu, což poskytuje možnost optimální ovla-
datelnosti a viditelnosti i pro méně zkušené operátory. 
Combi-SBT se skládá z kabiny, která řídí ložnou plochu za 
ní pod palubou výměnné nástavby. Plošiny na obou kon-
cích nákladového lože se nezávisle pohybují, aby zdvihly 
výměnnou nástavbu ze země, a to za přibližně 11 sekund. 

Více na www.combilift.com
Hänel Lean-Lift®

AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY
KASYS® s.r.o.
Guldenerova 9
326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 901
E-mail: kasys@kasys.cz
www.kasys.cz

OPTIMALIZACE skladových procesů MAXIMALIZACE skladové kapacity ÚSPORA nákladů, času a prostoru

ŘEŠENÍ NA MÍRU DLE VAŠICH POTŘEB

Hänel Rotomat® LogiTower SoftwareDovybavení
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PRO PŘESUN 
TĚŽKÝCH NÁKLADŮ

NOSNOST 3,5–5 TUN

NOVÁ GENERACE OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY LLC

M A N I P U L A C E Linde Material Handling představilo novou generaci vyso-
kozdvižných vozíků poháněných spalovacím motorem 
řady 1204 s nosností od 3,5 do 5 tun. Nové vozíky Linde 
s naftovým a LPG pohonem přemísťují především těžké 
náklady a zvládnou manipulaci s větším množstvím palet 
najednou. Vozíky mají světlou výšku podvozku 207 mili-
metrů (Linde H35 a H40) a 250 milimetrů (Linde H45 
a H50), dlouhý rozvor náprav, boční ochrany proti nárazu 
a pneumatiky v několika dezénech. V porovnání s před-
chozí řadou mají nové modely těžiště nákladu zvětšené na 
600 milimetrů, což poskytuje potenciál pro vyšší zbytkovou 
nosnost nutnou pro přídavná zařízení, jako např. čelisti 
na role. Pro model Linde H50 s nosností pět tun existuje 
i lehčí varianta s těžištěm 500 milimetrů.

Více na www.linde-mh.cz

HYGIENICKÁ DOPRAVA 
V MASNÉM PRŮMYSLU

IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH KUSŮ

SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ A NIŽŠÍ BAKTERIÁLNÍ 
ZATÍŽENÍ

I N T R A L O G I S T I K A Nový systém pro hygienickou dopravu od společnosti 
Interroll zajišťuje proces automatizovaného toku materi-
álu při zpracování kuřecího masa. Podle výrobce systém 
snižuje množství částeček masa v toku zboží a zatížení 
choroboplodnými zárodky. Modulární výrobek má otevře-
nou konstrukci, která se snadněji čistí. Lze jej instalovat 
jako samostatný dopravníkový systém umístěný mezi 
vstup porcovací linky a dopravníkovými pásy za ní. V závis-
losti na požadavcích jsou křídla nebo prsa přepravována 
v koších z korozivzdorné oceli, které místo tradičních 
skluzů porce masa jednotlivě odebírají v kruhové neko-
nečné smyčce a poté je ukládají na stávající dopravníkový 
pás. Jednotlivé kusy masa mohou být identifi kovatelné 
v celém procesním řetězci – například pomocí snímačů 
ve spojení se systémy managementu logistiky zboží. 

Více na www.interroll.com

INZERCE

Hänel Lean-Lift®

AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY
KASYS® s.r.o.
Guldenerova 9
326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 901
E-mail: kasys@kasys.cz
www.kasys.cz

OPTIMALIZACE skladových procesů MAXIMALIZACE skladové kapacity ÚSPORA nákladů, času a prostoru

ŘEŠENÍ NA MÍRU DLE VAŠICH POTŘEB
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Informační technologie

OOptimalizace a automatizace procesů ve výrobě 
i logistice je v dnešní době jednoznačným trendem, 
a jelikož k nim RTLS systémy významně přispíva-
jí, dochází k jejich boomu. „RTLS systémy mapují 
například pohyb jakékoli manipulační techniky ve 
skladu nebo výrobní hale a na základě tohoto mo-
nitoringu je možné vyhodnotit efektivitu procesů,“ 
vysvětluje Miroslav Čiernik, IT project manager ve 
společnosti 4IGV. Uvedeným způsobem je možné 
odbourat třeba nechtěné prostoje či zbytečné pře-
jezdy vozíků.

Ve výrobních a logistických provozech se 
stále více uplatňují systémy pro lokaliza-
ci v reálném čase (RTLS). Vzhledem k po-
stupující digitalizaci procesů v logistice 
fi rem lze rozhodně předpokládat, že míra 
využití těchto systémů nadále poroste.

LOKALIZACE V REÁLNÉM ČASE SI 
PODMAŇUJE VÝROBU A LOGISTIKU

FOTO: Siemens

Ve fi remním informačním prostředí je RTLS nej-
častěji integrováno se systémem ERP (systém pro 
plánování podnikových zdrojů), WMS (řízení skla-
du) nebo MES (řízení výroby). „Slouží tak například 
k ověřování správnosti ukládání materiálu, jeho 
rychlému dohledání, navigaci k němu a obecně 
k získání přehledu o stavu zásob a výroby v reál-
ném čase,“ vyjmenovává další možnosti využití 
systémů lokalizace Petr Passinger, CMO ve spo-
lečnosti Sewio Networks.

Pro náležité využití lokalizačních dat je zapotřebí 
zvolit takový systém RTLS, který disponuje otevře-
ným API rozhraním. „Integrace dat je pak na doda-
vateli WMS či MES systému nebo na nezávislém 
integrátorovi. Data z RTLS systémů jsou doplňkem 
k již využívaným systémům WMS nebo MES a data 
z těchto systémů zpřesňují,“ popisuje Jan Hůlka, 
zástupce distributora Nivy Watch pro ČR.

LOKALIZACE ZA POMOCI BLUETOOTH
Pro lokalizaci v reálném čase se v současnosti vyu-
žívají kupříkladu technologie založené na technolo-
gii tzv. bluetooth (BT) beaconů, kde se osoba loka-

Článek připravil David Čapek

„Standardizace postupuje“

Stále více softwarových platforem tvořících součást RTLS poskytuje takzvané 
low code/no code řešení tak, aby si uživatel mohl doslova naklikat potřebnou 
business logiku bez nutnosti customizací dodavatelem. Dále dochází ke stan-
dardizaci technologie a přibližujeme se tak k interoperabilnímu řešení, které 
jednou umožní kombinaci hardwaru různých výrobců.

PETR PASSINGER, CMO, Sewio Networks
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Práci v logistice ovlivní v příštích letech augmentace a automatizace, 
upozorňuje studie DHL. Více na www.systemylogistiky.cz.

lizuje rozmístěním těchto beaconů na sledovaných 
stanovištích nebo průchozích bodech. Technologie 
umožňuje lokalizovat osobu v blízkosti určeného 
stanoviště. „Jako příklad můžeme uvést umístění 
BT beaconů na výrobním pracovišti, balicí stanici, 
rampě, ale také na pohyblivé technice, jako je pale-
tový vozík. Samotná lokalizace osoby se provádí BT 
čtečkou, kde můžeme využít buď mobilní telefon, 
nebo chytré hodinky,“ popisuje Jan Hůlka. Další 
možností je přesná lokalizace pomocí rozmístění 
kotev a použitím aktivního tagu.

„V rámci pilotního projektu jsme ověřili nastavení 
norem při procesu balení v distribučním skladu. 
Pro měření jsme zvolili technologii RTLS na bázi 
BT beaconů a systém Nivy Watch. BT beacony byly 
umístěny na jednotlivých balicích pracovištích. 
Pracovníci balení byli vybaveni chytrými hodinkami 
Nivy Watch a systém sledoval přítomnost člověka 
na pracovišti v okruhu 3‚5 metru,“ přibližuje jeden 
z konkrétních projektů Jan Hůlka. Kromě toho byla 
využita data z WMS systému, z něhož byly dodány 
počty zboží zabaleného v čase. Systém Nivy Watch 
poskytl data o přítomnosti pracovníka na pracovišti 
i v jiných úsecích, kde byly rozmístěny BT beaco-
ny. „Korelací dat z WMS a RTLS systému jsme byli 
schopni spočítat reálný průměr zabaleného zboží 
za hodinu. Tato zjištění se následně použila pro 
stanovení nové normy odpovídající skutečnosti,“ 
doplňuje Jan Hůlka.

AUTONOMNÍ VOZÍKY A DALŠÍ PŘÍKLADY
Využití RTLS v rámci řešení fi rmy 4IGV, které spočí-
vá v implementaci čtyř plně autonomních vozíků, 
zmiňuje Miroslav Čiernik a projekt konkretizuje: 
„Jde o transport palet od výrobních linek do skla-
dů na konkrétní pozice. Vozíky jsou přivolávány na 
základě systému interních signálů. Pracovník na 
lince stiskne tlačítko, které přes webové rozhraní 
vyšle signál vozíku, a ten neprodleně přijede.“ Vo-
zíky si optimalizují trasy, tím pádem jezdí úsporně 
a splňují požadované časy.

Příklad řešení realizovaného ve výrobním závodě 
koncernu Volkswagen přibližuje Jan Kopecký, ver-
tical sales manager intralogistics ve společnosti 
Siemens. V tamním provozu stále více spoléhají na 
automatizaci a využití autonomních vozíků (AGV) 
ve spolupráci s lidmi. „Výzvou pro tuto optimalizaci 
logistiky bylo regulovat dopravu a jednotlivé trasy 
tak, aby vše fungovalo v reálném čase jako jeden 
celek. Pro optimalizaci byl využit systém Simatic 
RTLS a řízené semafory, připojené k PLC řady 
1500 a softwaru Location Intelligence,“ popisuje 
Jan Kopecký. Přínos pro zákazníky spočíval v od-
stranění úzkých míst, která vznikala kolizemi jed-
notlivých dopravních prostředků, a tím i ve zvýšení 
bezpečnosti, celkové optimalizaci pohybu vozidel 
a v konečném důsledku efektivnějších, rychlejších 
výrobních procesech.

Projekt pro dánský Velux, který byl implementací 
„digitálního dvojčete“, jež přinesla s pomocí jedno-
ho RTLS systému hned sedm různých aplikací, po-
pisuje Petr Passinger. „Vedle těch, o kterých víme, 
že dobře fungují a přinášejí rychlou návratnost, se 
objevila jedna nová a zajímavá. Okenní rámy se ve 
Velux Commercial zpracovávají na několika pracov-
ních místech, mezi kterými rám cestuje přímo na 
automatickém vozíku (AGV). Díky RTLS víme, který 
pracovník je blízko vozíku, a tak je výška vozíku 
automaticky přizpůsobena výšce nejbližšího pra-
covníka,“ vysvětluje. To přináší nejen ergonomic-

ké vylepšení, ale také zrychlení výrobního procesu. 
Hlavní přínosy aplikace jsou ovšem jiné, např. říze-
ní produkce s pomocí lokačních dat nebo navigace 
pracovníků údržby.

„Brzy přijde doba, kdy si nebudeme dokázat před-
stavit WMS prosté reálných lokačních dat bez ča-
sové prodlevy,“ predikuje Petr Passinger. A dodá-
vá, že přesná lokalizace pomocí RTLS bude podle 
něj ve výrobě a intralogistice během pěti let stej-
ně běžná, jako jsou dnes třeba wi-fi  technologie. 
S tím, jak jedna RTLS infrastruktura poskytuje již 
dnes desítky různých aplikací, stane se pravděpo-
dobnou součástí architektonických plánů nových 
výrobních či logistických hal.

Využíváte ve 
svých provozech 

RTLS? Jak se vám 
lokalizační systém 

osvědčil?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„Digitální dvojče 
a RTLS“

Tlak dnešní doby na malé objednávky a rych-
lost dodání je obrovský. Ten, kdo chce obstát 
před těmito výzvami, bude muset jít cestou 
digitalizace a efektivně optimalizovat své pro-
cesy. Vidím budoucnost v digitálním dvojčeti 
nejen skladů, ale i celé výroby a přenášených 
dat pomocí „closed-loop“, zpětné vazby systé-
mu, a následné optimalizaci. V tomto procesu 
má RTLS své nezastupitelné místo. Jsme na 
začátku exponenciálního nasazení do skladů 
a intralogistiky.

JAN KOPECKÝ
vertical sales 

manager 
intralogistics

Siemens

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

PROMAN, s.r.o. 

proman@proman.cz 

www.proman.cz

Kompletní dodávky od návrhů až po realizaci

Inspekční servis regálů po celé ČR

Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

INZERCE



Událost

OOproti loňskému ročníku navštívilo letošní ročník lo-
gistického kongresu Eastlog o více než sto nových 
účastníků více. Konečný počet návštěvníků se tedy 
ustálil na hodnotě 556. „Návštěvnost je pro nás 
jedním z důležitých měřítek úspěchu. Současně ne-
jde pouze o kvantitu, ale takříkajíc o kvalitu. Naším 
cílem je, aby kongres navštěvovali především logis-
tičtí profesionálové přímo z praxe. Mohou se nejen 
seznámit s trendy a novinkami prostřednictvím od-
borného programu, ale také si předávat zkušenos-
ti v rámci networkingu. A v neposlední řadě velmi 
dobře funguje propojení s partnery, kteří konferenci 
podporují,“ říká Jeffrey Osterroth, generální ředitel 
pořádající společnosti Atoz Group.

Kongres, který se letos konal ve dnech 12. a 13. květ-
na v moderním kongresovém centru O2 universum 
v Praze, sestává ze společného programu, několi-
ka vložených workshopů specializovaných na dané 
téma, speed-datingové platformy Bizlog, večerního 
Logistického Business Mixeru a druhý den pak 
účastníci navštěvují logistické provozy.

HOMO LOGISTICUS – 
ČLOVĚK LOGISTICKÝ
Dopolední program začal debatou dvou výrazných 
osobností – Josefa Středuly, předsedy Českomo-
ravské konfederace odborových svazů, a Radka 
Špicara, viceprezidenta pro hospodářskou politi-
ku a export Svazu průmyslu a dopravy ČR. Prezen-
tovali své názory na trh práce, uprchlickou krizi, 
vysokou infl aci nebo deglobalizaci.

Michal Šmíd (Amazon) a Pavel Sovička (Panattoni) 
pojali svou prezentaci opravdu interaktivně. Nejdří-
ve přijeli s vozíky z Amazonu plnými beden, násle-
dovala přednáška o společné spolupráci Panattoni 
a Amazonu ve světě i v Česku. V závěru se pak ke 
stropu vznesl dron a Michal Šmíd a Pavel Sovička 
si pořídili s celým publikem jedno velké selfíčko.

Po kávové přestávce, kterou uvedl mistr barista 
Jiří Čad (Nestlé Professional), následovala velká 
panelová diskuse k ústřednímu tématu letošního 
ročníku – Homo logisticus neboli Člověk logistic-
ký. Moderovala ji Jaroslava Rezlerová (Manpower-
Group) a mezi panelisty byli zástupci mnoha ob-
lastí – Barbora Habětínková (ShipMonk), Michal 
Harásek (Tymbe), Roman Kmec (Lidl Česká repub-
lika), Jiří Kristek (Cushman & Wakefi eld) a Jan Pol-
ter (Dachser Czech Republic). Účastníci odpověděli 
například na otázky, jaké typy logistických provozů 
lze plně automatizovat nebo robotizovat či zda 
pandemie změnila způsob, jak člověk vykonává 
práci v logistice.

EASTLOG 2022 
VZDAL HOLD ČLOVĚKU V LOGISTICE

Jubilejní 25. ročník největšího logistického kongresu v České republice le-
tos nesl podtitul Homo logisticus a symbolicky tak vzdal hold všem lidem, 
kteří pracují v logistice a kteří zejména během pandemie ukázali, že lo-
gistika je spolehlivou     součástí kritické infrastruktury země. Tematicky se 
však kongres věnoval také dalším oblastem – vedle lidských zdrojů to byly 
automatizace a robotizace, vzestup e-commerce či environmentálně ohle-
duplnější logistika a doprava.

Polední pauza byla dostatečně dlouhá na to, aby 
se účastníci nejen občerstvili před bohatým od-
poledním programem, ale aby také zvládli stovky 
krátkých obchodních schůzek. Takzvaný speed-da-
ting v rámci sekce Bizlog představuje ideální příle-
žitost pro navázání úvodního kontaktu a základní 
seznámení s výrobky a službami.

SÉRIE PŘÍPADOVEK
Odpoledne se „rozpadlo“ do několika programo-
vých linií. Pandemie urychlila implementaci auto-
matizovaných a robotizovaných logistických proce-
sů. Týká se to řady různých technologií – AGV, AMR, 
miniloadů nebo shuttle systémů. Tomuto tématu 
se věnoval workshop Digilog. Téma otevřel Tomáš 
Kubica (Škoda Auto), který se zaměřil na zajíma-
vé projekty automatizace a digitalizace v logistice 
největší české automobilky. Zmínil i nové nároky 
na logistiku při skladování a manipulaci s kompo-
nenty pro výrobu elektromobilů.

Následovala série případových studií. O zvýšení 
efektivity a úspoře díky autonomním vozíkům Agi-
lox hovořili Stanislav Čakovský (Greiner Packaging) 
a Dušan Šutka (4IGV). Program pokračoval „pří-

padovkou“ zaměřenou na propojení systému Ra-
dioshuttle a automatických retraků ve společnosti 
Linea Nivnice, svého času se jednalo o první insta-
laci v Evropě. Přednášeli Jaromír Oliva (Linea Niv-
nice) a Aleš Hušek (Toyota Material Handling CZ).

Název další případové studie zněl „Digitalizace: 
Výhra v odběratelsko-dodavatelských vztazích.“ 
Inspirativní příklad nastavení fi remních procesů 
přinesli Michal Pavlorek (eD‘ systém) a Lubomír 
Veselý (Grit). Digitalizaci logistických procesů ve 
společnosti Dexis Slovakia se věnovali Marcel Mi-
tošinka (Dexis Slovakia) a Pavel Motan (K2 atmi-
tec). Závěrečná případová studie tohoto bloku pa-
třila společnost Kiekert-CS a Still ČR. Petr Kuchyňa 
na straně uživatele logistických služeb a Filip Šus-
tek jako zástupce poskytovatele představili projekt 
automatizace dopravy ze skladu do výroby za po-
užití autonomních tažných souprav. Moderátorské 
„otěže“ třímal David Čapek (Systémy Logistiky).

LOGISTIKA RETAILU  POD TLAKEM ZMĚN
Plzeňský Prazdroj nedávno realizoval několik za-
jímavých projektů automatizace v dodavatelském 
řetězci. A v současnosti připravuje plně automatic-

Článek připravil Stanislav D. Břeň

FOTO (2×): Martin Mašín
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ký sklad ve svém výrobním závodu v Plzni. Podrob-
nosti představili David Udal a Tomáš Sedláček (oba 
Plzeňský Prazdroj). Následovala prezentace, která 
směřovala k problematice plýtvání s potravinami, 
resp. k metodám, jak mu zamezit. Prezentaci, 
která se týkala udržitelného jednání a spolupráce 
s Českou federací potravinových bank, měl Jaro-
slav Koláček (Penny Market).

Klíčová role zdravotnictví a jeho zásobování se 
ukázala v průběhu pandemie. Jednou z priorit 
bylo mít potřebný zdravotnický materiál v blízkosti 
odběratelů. Důležité je to i pro společnost Mapo, 
která se zabývá prodejem a distribucí spotřebního 
materiálu pro zdravotnictví či lázeňství. Její před-
stavitelé Pavel Brauner a Josef Krajčí se společně 
s Michalem Bujárkem (CTP) zaměřili na hledání 
nových skladových prostor. 

Závěr workshopu patřil panelové diskusi s pra-
covním názvem Proklatě dynamická e-commerce. 
O doručení na poslední míli, fullfi lmentu, automati-
zaci a robotizaci logistických procesů v e-commerci 
hovořili Tomáš Anděl (Alza.cz), Jakub Holec (108 
Agency), Aleš Malucha (Rohlik.cz), Daniel Mareš 
(Wedo), Jan Palek (GLP) a Pavel Včela (GLS CZ). 
Moderoval Petr Hříbal (Zboží&Prodej).

KDE BRÁT LIDI
HRlog vycházel ze situace v pandemii, která při-
nesla jasný dopad na fi rmy i jejich zaměstnance. 
Home offi ce, karanténa, ošetřovačka, testování, vi-
deo porady… Workshop byl koncipován jako kulatý 
stůl, ke kterému byli přizváni HR manažeři a ma-
nažerky logistických společností, zástupci agentur 
nebo inovátoři v oblasti HR.

Debata se točila kolem současné praxe i toho, co 
lze očekávat do budoucna. HR manažeři se shodli 
především na tom, že panuje obrovský nedostatek 
pracovních sil a je třeba neustále vymýšlet cesty, 
jak oslovovat nové kandidáty. Zdá se přitom, že 
v blízké budoucnosti se situace příliš nezmění na-
vzdory tomu, že se očekávají ekonomické těžkosti 
vyvolané válkou na Ukrajině, narušením dodava-
telských řetězců i vysokou infl ací. „Personální“ 
dvouhodinovkou provázel moderátor Roman Mo-
lek (Transearch International).

DOKÁŽE BÝT LOGISTIKA ZELENĚJŠÍ?
Společný odpolední a podvečerní program pat-
řil tématu, které hýbe nejen moderní logistikou, 
totiž udržitelnosti. Sekci Greenlog zahájil Alan 
McKinnon (Kühne Logistics University) s daty „vy-
futrovanou“ přednáškou pojmenovanou Net-Zero 
Logistics: Co to znamená a jak tohoto stavu docí-
lit? V úvodu načrtl, jak vypadají aktuální klimatické 
cíle, a zmínil některé metody, jež mohou přispět 
k jejich splnění, včetně např. zachytávání oxidu 
uhličitého z atmosféry. Dále vyjmenoval jednotlivé 
typy přeprav i s jejich klimatickými dopady (zdroj: 
DBEIS/DEFRA 2020). Nejvíce CO2 na tunokilometr 
produkuje letecká doprava na krátké vzdálenosti 
(2198 g CO2/tunokilometr), následuje letecká na 
dlouhé vzdálenosti (1128), poté dodávka (612), 
nákladní vůz (210), kamion s návěsem (78), tra-
jekt (51), nákladní vlak (25), kontejnerová loď (16) 
a loď na přepravu volného nákladu (4).

Poté vystoupil prof. Vladimír Kočí (VŠCHT Praha), 
který měl na počátku stručné pojednání o hodno-
cení LCA. Protože ekologická řešení by měla být 
opravdu udržitelná, nikoliv pouze „zelená“, líbivá 
či marketingově zajímavá, zaměřil se pak Vladimír 
Kočí na tři příklady, kdy hodnotil „zelenou“ inova-
tivnost jednotlivých projektů. Na testu LNG vozidel 
spolupracovaly společnosti Budějovický Budvar 
a Iveco, příklad prezentovali Vojtěch Lechner (Bu-
dějovický Budvar) a Miroslav Hnát (Iveco). Násle-
dovala inovace v podobě elektrifi kace depa Pharos 
společnosti Direct Parcel Distribution SK, na které 
spolupracovala s fi rmou ChargeUp. Prezentovali 
Milan Jurík (Direct Parcel Distribution SK) a Ondřej 

Synek (ChargeUp Engineering). Představeným pro-
jektem byla také fotovoltaická elektrárna na stře-
še skladu Amazonu v Kojetíně, který uvedl Jiří Zita 
(Panattoni) jménem developera a klienta Amazon.

„Jdeme po zelené“ byl název další velké panelo-
vé diskuse letošního ročníku Eastlogu. Jsou nově 
stavěné sklady opravdu „zelené“? Jak se fi rmy vy-
pořádávají s požadavky na dopravu ohleduplnější 
k životnímu prostředí? Kde jsou největší rezervy 
při hledání úspor energií? To byly jen některé z otá-
zek, které moderátor Tomáš Martoch (GS1 Czech 
Republic, Česko-slovenská iniciativa ECR) položil 
svým hostům. Vystoupili Gaël Gonzalez (LPR – La 
Palette Rouge), Jan Hyťha (Hopi Holding), Pavel Pá-
nek (Budějovický Budvar), Kateřina Rázlová (DHL 
Supply Chain) a Michal Vrba (Prologis).

RIO EASTLOG
Téměř dva roky „se nesmělo zpívat a nesmělo se 
hrát“. A tak pořadatelé pro letošek zařadili večerní 
program, který rozproudil krev v žilách. Ihned po 
ukončení hlavního programu se na pódium vrhl ta-
neční soubor Tradición a rozpoutal karnevalové „ší-
lenství“. Pět pestrobarevně oděných tanečníků a ta-
nečnic předvedlo salsu, sambu nebo karnevalové 
zvyky. Účastníci si mohli poté sami zatančit s hudeb-
ní skupinou Carisma, ochutnat Caipirinhu, vyzkou-
šet brazilské speciality nebo si udělat fotografi ckou 
vzpomínku díky Smileboxu. Zkrátka Rio Eastlog.

PESTRÝ VÝBĚR LOGISTICKÝCH PROVOZŮ
Seelog je tradiční programová sekce Eastlogu, kte-
rá nabízí exkurze do zajímavých logistických provo-
zů. Již v předvečer kongresu, 11. května, vyrazili 
účastníci do nového hubu společnosti Wedo, který 
stojí v Ostředku. Funguje zde automatický sorter, 
který vytřídí až 12 000 balíků za hodinu.

V pátek 13. května se konaly hned tři exkurze. 
Část účastníků se vydala do distribučního centra 
řetězce Datart (společnost HP Tronic) v Jirnech. 
Další skupina zavítala do Přelouče do společnosti 
Kiekert-CS, která zde vyrábí automobilové zámky, 
a to 200 000 denně. 

Konečně poslední skupina se vydala do distribuč-
ního centra v Postřižíně, odkud je zaváženo všech 
185 prodejen značky Tesco. 

PŘÍŠTÍ KONGRES EASTLOG JE NAPLÁNOVÁN 
NA 25. A 26. KVĚTNA 2023.

Více o kongresu najdete 
na eastlog.cz/report2022, 

kde je také publikována 
příloha refl ektující průběh 

letošního Eastlogu.

556

účastníků navštívilo 

Eastlog 2022.
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JJarný kongres Slovlog sa niesol v znamení motta 
Čas (na) zmeny. Prečo práve takto? Nielen pandé-
mia covid−19 priviala ďalšiu príležitosť uvedomiť 
si relatívnosť vnímania času aj v logistike, ale aj 
ňou vyvolané výrazné zmeny vrátane posilnenia e-
-commerce, nárastu cien energií, pohonných hmôt, 
stavebných materiálov či nedostatok súčiastok pre 
automotive.

Ďalšie zmeny ešte len vyvolá aktuálny vojnový 
konfl ikt na Ukrajine, ktorého následky boli témou 
aj debát na kongrese. Druhý extrém predstavujú 
kontajnery z Ázie. Kým pred „krízou“ dorazili za tri 
týždne, dnes môže rovnakú dobu trvať iba nalo-
denie. Ak sa zmenilo vnímanie času pre nás, platí 
to isté aj pre našich odberateľov či dodávateľov. 
A ako je vlastne pripravená slovenská logistika na 
tieto výrazné zmeny?

ČAS (NA) ZMENY: SLOVLOG 
14 ROZPRÚDIL KRV V ŽILÁCH 
SLOVENSKEJ LOGISTIKY
Po sedemnásobnom odklade a koronavírusom vynútenom dvojročnom online exile sa opäť mohli logi-
stickí profesionáli tešiť z osobných stretnutí. Stalo sa tak na pôde 14. ročníka logistického kongresu 
Slovlog, ktorý sa konal v dňoch 7.–8. apríla 2022 v priestoroch DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava. 
Pred plnou sálou vystúpili s inšpiratívnymi prezentáciami a prednáškami mnohé osobnosti slovenskej 
logistiky. Hostia sa zoznámili nielen s novinkami, ale aj so zaujímavými prípadovými štúdiami.

Článek připravil Tomáš Szmrecsányi

Logistickú akciu roka odštartovali pred plnou sálou 
Jeffrey Osterroth a Tatiana Koššova zo spoločnosti 
Atoz Group, ktorá celú akciu zorganizovala. Okrem 
nich vystúpil s úvodnou rečou aj Jakub Velko zo 
108 Agency, Péter Vörös z Hopi SK a Martin Urban 
z Jungheinrich Slovensko.

KOMUNIKÁCIA MÁ BYŤ PRIORITOU
Naplnená kongresová sála s tichým úžasom sle-
dovala a počúvala úvodnú prezentáciu majstra 
etikety Ladislava Špačeka, ktorý je pôvodným po-
volaním pedagóg, vyučoval na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Karlovej. Od roku 1992 pôsobil takmer 
jedenásť rokov ako hovorca prezidenta Václava 
Havla. Ako zdôraznil, treba sa čím skôr vrátiť k nor-
málnemu životu, ktorý nám vzala pandémia. A to 

platí najmä pre logistiku, pre ktorú, ako upozornil, 
je veľmi dôležitá osobná komunikácia.

A práve na komunikáciu boli zamerané jeho slová. 
Ako úspešne komunikovať so zákazníkmi, aby sme 
ich nestratili, ale naopak, získali ich dôveru a tým 
pádom aj ďalších možných partnerov? Veľký dôraz 
kládol rovnako na komunikáciu s kolegami, ktorá 
dokáže posilniť celú vašu fi rmu. Rovnako upozornil 
na dôležitosť značky, ktorú treba chrániť, a to sa dá 
aj prostredníctvom správnej komunikácie. Rečník 
zároveň prezradil, ako so šarmom a efektívne zvlád-
nuť aj rokovania s na prvý pohľad nie dobre nalade-
ným zákazníkom. Jednoducho povedané, treba so 
zákazníkmi komunikovať tak, aby sa cítili ako páni.

ZMENY V LOGISTIKE
Nasledovná panelová diskusia sa venovala hlav-
ne aktuálnym zmenám v logistike. Tá veľmi dlho 
bola oblasťou, kde sa úzkostlivo sledovali nákla-
dy. Potom prišla pandémia. Čo všetko spôsobila 
pandémia a ňou vyvolaná kríza v logistike? Ako 
infl ácia a rast cien energií vplývajú na logistické 
a výrobné spoločnosti? Prichádza nová éra ekono-
mického normálu? Čo to bude znamenať nielen 
pre kvalitu, ale aj cenu logistických služieb? Ako 
reagovali fi rmy na zmenu potrieb zákazníkov? Aj 
o tom sa hovorilo v rámci panelovej diskusie na 
kongrese Slovlog.

Ako zdôraznil Martin Urban z Jungheinrich Slo-
vensko, pripravenosť jeho spoločnosti pomohla 
zvládnuť náročné obdobie. Podľa diskutujúcich 
víťazom krízy boli e-commerce, development a ku-
riérske služby. V diskusii svoje skúsenosti pred-
stavili aj Katarína Dobišová zo spoločnosti Nestlé, 
Martin Hubeňák z Port of Antwerp, Jakub Pelikán 
z Mountpark, Jakub Velko zo 108 Agency a Péter 
Vörös z Hopi SK. Panel moderoval Peter Nemečkay 
z KPMG Slovakia.

VEĽKÝ ZÁUJEM O BIZLOG A RETAILOG
Počas obeda čakali na účastníkov logistického 
kongresu desaťminútové speed-datingové stret-

FOTO (2×): Dušan Majerník



51

nutia Bizlog. Tie sú ideálnym spôsobom stretnu-
tia zákazníkov a dodávateľov na neutrálnej pôde, 
kde obe strany rýchlo zistia, či má zmysel rozvinúť 
rokovania do konkrétnejšej podoby. O akciu bol 
skutočne veľký záujem rovnako ako o ďalšie po-
kračovanie – Retailog.

Flexibilita je v dnešných časoch veľmi dôležitá. 
Firmy, ktoré sa nedokázali prispôsobiť novým pod-
mienkam a včas nepristúpili k modernizácii a au-
tomatizácii, strácajú konkurencieschopnosť. Aj na 
to upozornil na bratislavskom kongrese Slovlog vo 
svojej prednáške Jim Whitehead, stredoeurópsky 
distribučný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores SR.

Ako upozornil, je zásadné, aby bol človek fl exibilný 
a schopný sa rýchlo a plynulo prispôsobiť menia-
cim sa trhovým podmienkam. Ako príklad, že sa to 
dá, uviedol svoju spoločnosť. Tej sa darilo aktívne 
rozvíjať distribučnú sieť a obchodný plán tak, aby 
bol prispôsobivý a fl exibilný pre obchodné a trhové 
zmeny, globálne problémy a životné prostredie. Zá-
roveň hovoril o tom, čo všetko podnikla spoločnosť 
Tesco na riešenie dvoch výziev dnešného maloob-
chodu: plytvanie potravinami a vplyv logistiky a do-
pravy spoločnosti na klimatické zmeny.

INŠPIRATÍVNE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
Popoludňajšie prípadové štúdie odštartovali Ro-
man Hatadám z GG Tabak a Erik Ivaničko z Pa-
nattoni Slovakia. Keďže GG Tabak si je vedomá 
ekonomických dopadov Green Dealu, preto do 
svojho podnikania implementuje už dlhšie obdobie 
aj koncept udržateľnosti. Z toho dôvodu ako svo-
je ďalšie distribučné centrum 
vybrala práve Panattoni Park 
Košice Airport, ktoré disponuje 
certifi káciou BREEAM.

Rovnako myslí na budúcnosť 
aj Dr.Max Slovensko, výrobca 
a predajca farmaceutických 
produktov na Slovensku. A roz-
hodol sa zareagovať na rast e-commerce. Prevád-
zku svojho e-shopu preto presunul podľa Sína Niku 
do novej budovy na mieru v Prologis Park Brati-
slava. Ako podotkol Martin Baláž, jeho spoločnosť 
Prologis vybavila budovu okrem iného špeciálnymi 
chladiacimi technológiami či energeticky efektív-
nym LED osvetlením.

POSILNENIE ONLINE NAKUPOVANIA
Prečo sa online nakupovanie v čase pandémie 
výrazne posilnilo? Čo to spôsobilo pre fi rmy a ich 
skladové kapacity? Aj o tom bola poobedňajšia pa-
nelová diskusia na kongrese Slovlog. O súčasnosti 
a budúcnosti e-commerce hovorili Lukáš Baudyš 
z fi rmy Vermont, Ewa Klos z DCT Gdansk, Marian 
Gono zo SSI Schäfer Systems International, Vero-
nika Bezáková z Alza.sk, Miroslav Klena z dm dro-
gerie markt Slovensko a Ivan Pastier z CTP.

Diskutujúci uznali, že nárast online nakupovania 
priniesol pre logistické procesy v e-commerce 
vyššiu záťaž. Viac nakupovania znamená viac to-
varu, ktorý treba objednať, uskladniť, vychystať 
a dopraviť. Ako upozornili, dôležité je aj umiestne-
nie logistických centier a automatizácia. Aj preto 
nápor lepšie zvládli tie fi rmy, ktoré už mali logis-
tické procesy automatizované. Panelovú diskusiu 
moderovala Tatiana Kapitánová, šéfredaktorka 
časopisu Tovar&Predaj.

DIGITALIZÁCIE A AUTOMATIZÁCIE 
V INTERNEJ LOGISTIKE
Digilog sa venoval intralogistickým trendom a ino-
váciám. Možnosti digitalizácie a automatizácie 
v internej logistike predstavili Pavol Weisenpacher 
a Miroslav Vajda zo spoločnosti Jungheinrich Slo-
vensko. Podľa nich držať krok s trendom znamená 
prekračovať svoj tieň a odvážne investovať do no-
vých technológii, meniť dlhoročné zaužívané proce-
sy a neustále zdravo riskovať a skúšať nové veci.

Marián Kristek z EF Parts & Logistic Service a Mi-
chal Fišer z Kodys Slovensko predstavili proces 
zavedenia riešenia, získavania dát a spôsoby di-
gitalizácie. Prípadová štúdia v ich podaní ukázala 
aj samotný výsledok optimalizácie procesov. Na 
možnosti automatizácie logistických procesov sa 

zamerali následne Lubor Ba-
čík z fi rmy Peri a David Pulkert 
z M2C. Publiku ukázali mož-
nosti, ako zjednodušiť aj zjed-
notiť interné procesy.

O čom hovorili v rámci prípa-
dovej štúdie Ľuboš Baran z Pi-
lulka.sk a Lubomír Veselý zo 

spoločnosti Grit? S rastúcim počtom dodávateľov 
rastie aj administratíva, ktorú nevyrieši nábor no-
vých zamestnancov. Preto sa Pilulka.sk rozhodla 
nadviazať partnerstvo so spoločnosťou Grit, ktorá 
jej pomohla výrazne a efektívne zjednodušiť a zjed-
notiť interné procesy.

Pred hostí na záver predstúpili s prednáškou 
k téme zálohovania nápojových obalov Juraj Otta 
z Tomra Collection Slovakia a Martin Osuský z DHL 
Supply Chain Slovakia. Výrobca strojov pre záloho-
vanie, spoločnosť Tomra, sa spojila s logistickou 
spoločnosťou DHL Supply Chain, aby „urobil Slo-
vensko zelenším“.

LOGISTIKA V PRAXI
Na druhý kongresový deň sa uskutočnila exkur-
zia v rámci programu Seelog, ktorého cieľom 
bolo predstaviť profesionálom „logistiku v praxi“ 
a sprostredkovať informácie o zaujímavých projek-
toch na Slovensku. Tentokrát sa išlo do mrazeného 
skladu Hopi SK v Maduniciach a do distribučného 
centra Tesco v Galante.

Kongres aj v tomto roku sa stretol s veľkým zá-
ujmom zo strany desiatok partnerov, ako aj účast-
níkov. Ako každoročne, aj tentoraz bol vstup na 
celý kongres pre užívateľov logistických služieb 
zdarma.

Možnosti na nové 
kontakty

Po skončení kongresového programu čakal na 
hostí Logistický Business Mixer, obľúbený vr-
chol kongresového dňa. Je to nielenže optimál-
ne miesto na relaxáciu, ale aj na nadviazanie 
nových obchodných kontaktov či posilnenie 
existujúcich.
Účastníci kongresu Slovlog sa mohli tešiť 
nielen na pivnú degustáciu od Plzenského 
Prazdroja, ale aj na miešané drinky od spoloč-
nosti Karloff, či živú hudbu od dvojice Jerguš 
Oravec a Tammy Nižňanská. Rovnako zaují-
mavé drinky pripravila pre hostí aj spoločnosť 
Nestlé Professional.

„KONGRES SA STRETOL 
S VEĽKÝM ZÁUJMOM ZO STRANY 
DESIATOK PARTNEROV, AKO AJ 

270 ÚČASTNÍKOV.“

Report ze Slovlogu ke stažení:
slovlog.sk/slovlog-14-report
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LOGIMAT POTVRDIL SMĚR 
K DALŠÍ AUTOMATIZACI Tři roky čekal odborný veletrh Logimat na 

své návštěvníky. Po pandemické odmlce 
je přivítal ve dnech 31. května až 2. červ-
na ve výstavním centru Messe Stuttgart. 
Návrat „na scénu“ to byl významný, 
o čemž svědčí téměř 1600 vystavovatelů 
a 50 000 návštěvníků.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

FOTO (4×): Stanislav D. Břeň

KKilometrové fronty na dálnici a plná parkoviště 
provázely minimálně první návštěvní den veletrhu 
Logimat 2022, kdy se redakce Systémů Logisti-
ky ve Stuttgartu účastnila tohoto mezinárodního 
veletrhu zaměřeného především na intralogistiku. 
Nakonec veletrh navštívilo více než 50 000 odbor-
ných návštěvníků, na které bylo připraveno 1571 
registrovaných vystavovatelů z 39 zemí. „Úspěšný 
restart po téměř čtyřicetiměsíčním přerušení způ-
sobeném covidem,“ podotýká ředitel veletrhu Mi-
chael Ruchty ze společnosti Euroexpo Messe- und 
Kongress v Mnichově, která Logimat organizuje.

Logimatu se účastní přední fi rmy z oblasti mani-
pulační nebo skladové techniky a také dodavatelé 
automatizace či robotizace. Silné zastoupení měli 
vedle dodavatelů „vidlicové“ techniky i výrobci AGV, 
resp. AMR, jejichž použití rok od roku narůstá. Ro-
boty a koboty pro rozmanité skladové nebo obalo-
vé operace byly vidět prakticky na každém kroku. 
Výrazné zastoupení měl segment automatického 
skladování a vychystávání v podobě nejrůznějších 
typů ASRS.

CHYTŘE, UDRŽITELNĚ, BEZPEČNĚ
Smart – Sustainable – Safe, tak znělo téma tří-
denní akce, na které vystavovatelé předvedli své 
nejnovější produkty, systémy a řešení pro spoleh-
livou automatizaci a digitální transformaci. Široká 
škála nových produktů, včetně těch, které ještě 
nebyly prezentovány na jiných výstavách, poskytla 
inspiraci pro chytré a na budoucnost zaměřené in-
tralogistické procesy. Kongresové centrum Messe 
Stuttgart bylo i letos obsazeno a stánky vystavo-
vatelů na více než 125 000 metrech čtverečních 
zaplnily všech deset hal a také některé venkovní 
prostory.

Podle dat pořadatele více než čtvrtina návštěvníků 
pracuje ve velké společnosti s 1000 až 9999 za-
městnanci. Přibližně 59 % návštěvníků přicházelo 
ze zpracovatelského průmyslu, 12 % z velkoobcho-
du, více než 4 % z maloobchodu a téměř 7 % z ob-
lasti spedice. Více než 55 % návštěvníků přijelo 
do Stuttgartu poznat inovace a trendy, téměř 28 % 
chtělo navázat obchodní spojení.

EFEKTIVNĚJI MANIPULOVAT, 
SKLADOVAT I VYCHYSTÁVAT
Podívejme se nyní na několik intralogistických ino-
vací. Firma Still prezentovala nový elektrický vozík 
Still RXE 10–16C, který je vlivem malých rozměrů 
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vhodný do stísněných nebo členitých logistických 
provozů. Dokáže uložit náklad o hmotnosti půl tuny 
až do výšky sedmi metrů, což je možné díky nízké 
poloze těžiště a zesílené konstrukci zdvihového 
stožáru. Inovaci se více věnuje rubrika Novinky 
tohoto vydání. Still poprvé široce 
prezentoval také AMR série ACH.

Světovou premiéru měl na Logi-
matu nový systém Jungheinrich 
PowerCube. Jde o automatizova-
ný kompaktní skladovací systém 
pro prostorově úsporné sklado-
vání a vychystávání drobných 
dílů i běžného nákladu prostřednictvím boxů. Ty 
jsou zaskladňovány a vychystávány pomocí vozí-
ků CSC, jež se pohybují pod regálovým systémem 
rychlostí až 4 m/s. Na stánku Jungheinrich byly 
k vidění třeba také nejnovější lithium-iontové vozí-
ky PowerLine. Patří mezi ně elektrický ručně vede-
ný vysokozdvižný vozík ERD 220i nebo elektrický 

nízkozdvižný vozík ERE 225i. Jungheinrich také 
představil autonomní mobilní roboty – více v sekci 
Novinky tohoto vydání. Ve spolupráci se společnos-
tí Magazino byl uveden robot Soto (video najdete 
na LinkedInu SL).

Značka Linde Material Handling 
prezentovala nové typy elektric-
kých vysokozdvižných vozíků X20 
– X35. Mohou představovat alter-
nativu vůči konvenčním strojům 
se spalovacím motorem pro ven-
kovní aplikace. Dalším prezento-
vaným strojem byly poloautoma-

tické vychystávací vozíky N20 SA a N20 C SA. Vozík 
se pohybuje společně s pracujícím pickerem, který 
tak nemusí při každém pohybu od jednoho zboží ke 
druhému nastupovat a vozík řídit manuálně. Mezi 
další prezentované inovace patřily např. automa-
tický retrak R-Matic nebo bezpečnostní systém 
Linde Motion Detection.

BOHATÉ INOVACE NAPŘÍČ KATEGORIEMI
Pokud jsme zmiňovali někdejší startup Magazi-
no, je třeba uvést další společnosti, které působí 
v oblasti AGV, AMR a jež na Logimat přivezly za-
jímavá intralogistická řešení. Příkladem mohou 
fi rmy Agilox Service, ASTI Mobile Robotics (nyní 
součást ABB), MakroSolutions, Safelog, Kivnon 
Group či EK robotics. Společnosti Synaos, Accerion 
Unconstrained Robotics a Idealworks doplnily šíři 
hardwarových inovací v segmentu mobilní dopravy 
o nově vyvinuté softwarové a řídicí komponenty. 
Další inovace v oblasti automatizace a robotiky při-
nesly společnosti Andreas Laubner (řešení s robo-
ty Fetch Robotics), Knapp, Geek+, Carrybots, Pixel 
Robotics či K. Hartwall.

Výstavy se zúčastnilo i několik českých vystavova-
telů: společnosti Barco, Gukon Konstrukce, Ned-
pak Packaging, Polak CZ, Profi  Regal, Proman, 
Sewio Networks, TBA Plastové obaly a VZV Group.

DALŠÍ ROČNÍK UŽ V DUBNU
Letošní veletrh se vydařil. Jisté negativum, které 
ovšem vyplývá z postpandemické situace, kdy 
se většina veletrhů a výstav snaží co nejrychleji 
nastartovat svoji aktivitu, spočívá v tom, že se 
akce termínově překrývala s dalším významným 
veletrhem zaměřeným na průmysl, totiž Hanno-
ver Messe. Příští Logimat se uskuteční od 25. do 
27. dubna 2023.

Účastnili jste se 
Logimatu? Co vás 

nejvíce zaujalo?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„SILNÉ ZASTOUPENÍ 
MĚLI VEDLE DODAVATELŮ 

‚VIDLICOVÉ‘ TECHNIKY 
I VÝROBCI AGV ČI AMR.“ 

Fotografi e a video 
z Logimatu naleznete 

na profi lu SL na sociální 
síti LinkedIn.

Vybrané mýtné vzrostlo v květnu meziročně o desetinu, 
od července budou zpoplatněny další silnice I. třídy. 
Více na www.systemylogistiky.cz.
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SPONZOROVANÁ SEKCE

JAK NA REVERZNÍ 
LOGISTIKU, 
ZVLÁŠŤ V PŘÍPADĚ 
ONLINE NÁKUPŮ?

straně e-shopů, důležitá je hlavně špičková 
zákaznická podpora z jejich strany. Nicméně 
trend je zřetelný: i vrácení zboží musí být co 
nejjednodušší, rychlé, pohodlné a zákazník 
musí mít možnost vybrat si tu variantu vrácení, 
která je pro něj nejvhodnější.

Tento článek byl zpra-
cován ve spolupráci 
s Danielem Mare-
šem, generálním 
ředitelem společ-
nosti Wedo CZ.

Možnost jednoduchého vrácení zboží je pro 
klienty e-shopů jedním z důležitých faktorů při 
nákupu. Navíc význam volby vrácení zboží stále 
roste, po ceně a šíři nabídky je právě možnost 
jednoduchého vrácení zboží pro klienty zpravi-
dla rozhodující.

E-shopy se tak musejí snažit, aby klient měl 
jednoduchou možnost zboží vrátit, aby jej 
nemusel složitě balit a chodit s ním na kamen-
nou pobočku e-shopu nebo na poštu. Stan-
dardem se už stává, že součástí zaslaného 
balíčku je předtištěný štítek s adresou odesí-
latele, rozšiřují se možnosti způsobu vrácení 
zboží, kromě kamenných prodejen lze využívat 
třeba výdejní místa.

〉 TAM A PŘÍPADNĚ I ZPĚT
„Pro nás konkrétně to pak neznamená zásadní 
větší rozdíl oproti standardní objednávce. 
Máme zásilku, víme, kam a kdy ji máme doru-
čit. A vlastně je nám jedno, jestli jde z e-shopu 
ke klientovi nebo obráceným směrem,“ vysvět-
luje Daniel Mareš, CEO přepravní společnosti 
Wedo CZ. 

Tato fi rma otevřela nedávno ve středočeském 
Ostředku svůj nový logistický hub. Dokáže 
zpracovat a roztřídit až 100 000 zásilek za 
jednu noční směnu. „Výrazně se nám navy-
šují kapacity (a to nejen pro nejbližší měsíce, 
ale na další roky dopředu), přeprava je více 
automatizovaná, méně chybová, rychlejší 
a jednodušší. A to platí i pro reverzní logistiku,“ 
dodává Daniel Mareš.

〉 JEDNODUŠE, RYCHLE, POHODLNĚ
V obecnějším pohledu na reverzní logistiku 
v rámci e-commerce je míček především na 

?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání:
MOBILNÍ ČTEČKY KÓDŮ

Navrhněte téma 
pro tuto rubriku.

Téma kvalitní a efektivně fungující reverzní (zpětné) logistiky rezonuje v poslední 
době zejména u internetových prodejců. V tomto ohledu platí prakticky stejná 
základní pravidla jako při zasílání zboží z e-shopu zákazníkovi: tedy jednoduchost, 
klientská přívětivost, rychlost a možnost výběru nejvhodnějšího způsobu odeslání 
zboží zpět.

Článek připravila redakce SL

Jaké hlavní 
požadavky 

musí naplňovat 
reverzní 

logistika?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky



Komerční prezentace

Více na www.antracitproperty.eu

Developerská společnost ANTRACIT Property se zaměřuje na logistické, 
výrobní, retailové, administrativní a bytové projekty v České republice a na 
Slovensku.  „Realizujeme projekty na vlastních lokalitách a zajišťujeme kli-
entům komplexní služby od návrhu přes výstavbu až po správu a údržbu 
objektů. Na realizaci staveb se podílejí respektované stavební společ-
nosti HSF System a HSF System SK,“ říká Jan Hasík, jednatel společnosti 
ANTRACIT Property.

KOMPLEXNÍ DEVELOPERSKÉ SLUŽBY
Nabídka služeb česko-slovenského developera zahrnuje souhrnné činnosti 
od vyhledání vhodné lokality, návrhu využití prostoru, zajištění potřebných 
povolení přes zpracování projektové dokumentace, vlastní výstavbu až 
po správu a údržbu nemovitostí. ANTRACIT Property připravuje projekty 
zejména formou dlouhodobého pronájmu (Lease), nájemních projektů na 
míru (BTS – Built To Suit) nebo výstavby do vlastnictví (BTO – Built To Own). 
„Umíme ale nabídnout individuální řešení pro každého klienta. Nabízíme 
prostory nejvyšší kvality, které připravujeme na míru konkrétním požadav-
kům,“ doplňuje Tomáš Kosa, jednatel společnosti ANTRACIT Property.

RETAIL I NOVÉ BYTY V ČESKU
V současné době probíhá územní řízení projektu ANTRACIT  PorubkaPoint 
v Ostravě, který je určený k dlouhodobému pronájmu v konceptu SBU 
(Small Business Units). Stavět by se mohlo začít během podzimu 2022. 

U dvoupodlažní budovy (užitná plocha 2556 m2) je možnost rozdělení na 
více nájemních jednotek. Prostory jsou ideální pro lehký průmysl, fi remní 
sídlo, obchody nebo služby. Velkou výhodou lokality je výborná dostupnost 
a napojení na dálnici D1. Ve fázi územního a stavebního řízení je administ-
rativní a bytový projekt ANTRACIT Polyfunkční dům Vaclaw v centru Ostravy. 
V závěrečné fázi architektonické studie je nájemní projekt ANTRACIT Plzeň 
nedaleko vlakového nádraží v Plzni.

SKLADY I SHOWROOMY NA SLOVENSKU
Výstavba inženýrských sítí již začala u projektu ANTRACIT Prešov v průmy-
slovém areálu v části Záborské (skvělá dostupnost na dálnici E50). Dlou-
hodobý pronájem lze využít pro skladové haly, showroomy nebo prodejny. 
Projekt nabízí dvě varianty řešení zastavěného území. První počítá s halou 
o rozloze 40 850 m2 s možností rozdělení na více jednotek. Ve druhé pak 
tři samostatné haly s administrativní částí a samostatný SBU (celková plo-
cha všech objektů je 36 500 m2). V závěrečné fázi stavebního řízení je 
projekt ANTRACIT Spot s atraktivní polohou v městské části Žilina – Považ-
ský Chlmec včetně výborné dostupnosti na hlavní tahy obchvatu města 
i dálnici D3. Prostory (1700 m2) lze využít například pro sklady, showroomy, 
prodejny či gastro provozy. 

Individuální přístup a řešení. Vlastní lokality a realizace. Komplexní služby od projektového návrhu až po údržbu nemovitosti. 
To jsou hlavní pilíře, na kterých rozvíjí vlastní developerské aktivity společnost ANTRACIT Property v Česku a na Slovensku.

ANTRACIT PROPERTY ROZJEL DEVELOPERSKÉ 
PROJEKTY V ČESKU A NA SLOVENSKU

ANTRACIT Property: referenční projekty

ANTRACIT House Ostrava (multitenant budova); IANP Ostrava 
(průmyslová zóna); ANTRACIT Point Žilina (administrativní objekt 
se skladovými a showroomovými prostory); ANTRACIT Senec 
(distribuční centrum pro Rajhraciek.sk).
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HYBRIDNÍ REŽIM DOPRAVY 
MEZI SKLADEM A VÝROBOU

P
Doprava materiálu ze skladu do výroby a stažení hotové produkce nebo obalů z výroby do 
skladu jsou základní intralogistické operace, které řeší prakticky každá výrobní fi rma. V pře-
loučském Kiekertu-CS používali manuálně řízené tahače do doby, než se rozhodli tuto nepro-
duktivní činnost přenést na „bedra“ dvou automatů. Ty si však stejně dělí práci s lidským 
řidičem, který má na starosti rozvoz přímo mezi linkami výrobní haly.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Automatické soupravy se vyhýbají ve 
spojovacím tunelu.

FOTO (3×): Stanislav D. Břeň

První podobný automatizační projekt v České 
republice a druhý v Evropě. Tímto přídomkem se 
pyšní intralogistická inovace z dílny dodavatele 
manipulační techniky, společnosti Still, pro fi rmu 
Kiekert-CS. Kiekert je celosvětově největší výrobce 
zámků do osobních automobilů a jen v Přelouči 
jich vyrobí nejvíce v rámci celého koncernu. Fun-
guje zde 90 linek, z nichž mnohé jsou na vysokém 
stupni robotizace. Vyrobí se zde téměř 8000 vari-
ant produktů, denní kapacita dosahuje 200 000 
zámků a denní spotřeba komponent odpovídá 
těžko uvěřitelným 10 milionům kusů.

Ve výrobním areálu na břehu Labe, který je 
z jedné strany sevřen vlakovým nádražím a ze 
tří dalších stran obytnou zástavbou města, více 
než kde jinde platí, že místa pro logistiku není 
nikdy dost. Nový projekt z oblasti automatizace 
fyzických toků by mohl stavět na okřídleném, že 
nejsou lidé. Cílem projektu, na kterém fi rmy spo-
lupracovaly od loňského roku a jenž byl uveden do 
zkušebního provozu letos v lednu (nyní už v běž-
ném režimu), bylo automatizovat fyzické toky dílů, 
zboží a obalů. A to mezi skladem materiálu a vstu-
pem do výrobní haly.

Původně zde doprava fungovala pomocí tažných 
souprav, které byly obsluhovány manuálně. Nedo-
statek pracovníků, rostoucí mzdy, vyšší spolehli-
vost či menší riziko kolize byly mixem předpokladů 
a cílů, kvůli nimž se vedení Kiekertu-CS rozhodlo 
objednat dvě automatizované tažné soupravy, 
konkrétně Still LTX 50.

AUTOMATIZOVANÁ DOPRAVA 
ZE SKLADU DO VÝROBY
Bodem A je pro soupravu stanoviště v blízkosti 
automatického skladového systému typu mini-
load. Z válečkového dopravníku odebírá operátor 
většinou KLT přepravky, opatřuje je průvodním 
dokladem a ukládá na paletu umístěnou na manu-
álně ovládaném podvozku, kterých je v oběhu 
několik desítek. Jakmile je zboží vychystáno, ope-
rátor umístí paletu se zbožím do jednoho ze čtyř 
E-rámů tažné soupravy Still. Když je náklad při-



praven, stiskne tlačítko, kterým dává vozíku povel 
pro přechod do automatického režimu. Tahač si 
pomocí hydrauliky přizdvihne podvozky v rámech 
a vydá se na trasu dlouhou celkem 314 metrů.

Na ní se nachází jedno úzké hrdlo 
– tunel mezi dvěma částmi skladu. 
Zde musí obě automatizované 
soupravy vzájemně komuniko-
vat a jedna dává přednost druhé. 
Tahač směřující do výrobní haly 
poté zahýbá vpravo a putuje korido-
rem „v zádech“ pohyblivých regálů, 
které jsou pro vyšší bezpečnost směrem do uličky 
opatřeny ocelovou sítí. Je tak výrazně sníženo 
riziko kolize mezi soupravami a retraky, které se 
pohybují v části skladu.

Po chvíli vozík v koridoru zahýbá vlevo v úhlu 90 
stupňů (na zdi v zatáčce jsou stále vidět stopy 
nepozorných nebo unavených operátorů, kteří 
ještě před několika měsíci architekturu sklado-
vého prostoru zcela nerespektovali) a vydá se 
rovně rychlostí maximálně 1‚7 m/s k výrobní hale 
(pohyb musí být zpomalen v zatáčkách – cca 
0‚3 m/s, kdy zejména zadní část soupravy má 
k rohům opravdu jen několik centimetrů). Zde se 
zastavuje a přechází do manuálního režimu. Pře-
bírá si jej lidská osádka a zaveze komponenty na 
jednotlivá výrobní stanoviště.

Zde operátor spustí rámy o několik centimetrů 
k zemi, vysune z nich podvozky s paletami a pře-
místí je ke vstupům na jednotlivá pracoviště. 
Přitom skenuje jednotlivé bedny, aby věděl, kam 

přesně má materiál umístit. Sou-
časně odebere palety s hotovou 
produkcí nebo obaly, které sváží 
zpět. Takto projede stanovenou 
cestu v režimu milk-run a před 
vstupem do skladu vozík stiskem 
tlačítka přepíná do automatic-
kého režimu. Tahač s hotovou pro-
dukcí, paletami, obaly, ale někdy 

také prázdný, protože inbound tok má větší objem 
než outbound, odjíždí do skladu. Za hodinu každý 
automat ujede přibližně deset tras tam a zpátky. 
Pracovníkovi se tu ušetřila přibližně třetina až 
polovina úvazku, a tak ke stávající povinnosti při-
byla obsluha blízké automatické páskovačky.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Bezpečnost je řešena hned několika senzory 
v přední části tahače a díky laseru v horním rámu, 
kde se nachází i modré bezpečnostní světlo. 
Radar snímá pohyb soupravy v přední části. Za 
jistý nedostatek lze považovat to, že lze vstoupit 
mezi jednotlivé vozíky soupravy za chodu. V někte-
rých provozech se tento problém řeší tím, že mezi 

jednotlivými rámy soupravy jsou natažené např. 
plastové „řetízky“.

Napájení stroje zajišťuje akumulátor s 12 články 
o napětí 24 V. Ve skladu, kde se nachází také nabí-
járna, je k dispozici náhradní baterie, kterou lze 
v případě potřeby okamžitě vyměnit za vybitou.

SPOŘIT KAŽDÝ MĚSÍC
Soupravy byly pořízeny na operativní leasing. „Pro 
nás je výhodné, že nemusíme hned vydávat velké 
množství fi nančních prostředků, ale de facto šet-
říme každým měsícem, kdy neplatíme celou mzdu 
řidiče soupravy,“ vysvětluje Petr Kuchyňa, gene-
rální ředitel Kiekert-CS. Návratnost celého řešení 
jsou přibližně čtyři roky.

„Efektivnější doprava komponent 
do výroby“

 Vybrali jsme si soupravy od značky Still. Jejich vláčky jsme tu měli od roku 
2014, kdy jsme otevřeli novou skladovou halu. Doposud soupravy řídil lidský 
operátor, a v rámci snahy automatizovat další méně produktivní činnosti jsme 
se rozhodli, že doprava ze skladu do výroby je právě činnost, kterou můžeme 
takto zefektivnit. Nyní se zabýváme tím, jestli lze palety vozit plnější a tím ještě 
snížit počet realizovaných přeprav.

PETR KUCHYŇA,  generální ředitel, Kiekert-CS

„Maximální 
jednoduchost“

Klientovi jsme nabídli automatické řešení 
s možností hybridního režimu provozu. Klíčová 
je maximální jednoduchost řízení a přepínání 
mezi automatizovaným a manuálním režimem. 
Jistou výzvu představovala kombinace jedno-
směrného a obousměrného provozu. Komplet-
ní technologie je fi nancována pomocí opera-
tivního leasingu.

FILIP ŠUSTEK
vedoucí oddělení automatizace

Still ČR

Připravujete projekt 
automatizace pro 

svou logistiku?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

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

„CÍLEM PROJEKTU BYLO 
AUTOMATIZOVAT FYZICKÉ 

TOKY DÍLŮ, ZBOŽÍ 
A OBALŮ.“

Souprava na nakládce

Automat směřuje ze skladu do výrobní haly.



Případová studie č. 249

PRVNÍ AUTOSTORE V ČESKU 
UMOŽNIL ROZŠÍŘENÍ VÝROBY
NA ÚKOR SKLADU

D
Sazby nájmů skladových prostor trhají rekordy a nevyzpytatelné jsou i fi nální ceny za stavbu nových skladových hal. 
Firmy proto stále více řeší, jak zahustit skladování už ve stávajících provozech. Nové řešení mají v jednom ze závodů 
společnosti Continental Automotive v Brandýse nad Labem. Společnost Element Logic zde instalovala technologii 
pro vysokohustotní skladování a robotický picking pod značkou Autostore.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Funkční Autostore v brandýském závodě společnosti Continental Automotive.
FOTO (2×): Jeffrey Osterroth

Dodavatel interiérové elektroniky automobilů, 
společnost Continental Automotive, bojoval v jed-
nom ze svých brandýských závodů s nedostat-
kem místa. Continental zde má čtyři výroby a čtyři 
sklady s 23 000 paletovými pozicemi a 52 000 
boxy. Sklady fungují v nonstop režimu v návaznosti 
na výrobu a každý den odbaví 15 000 požadavků. 
Na denní bázi přijmou a expedují přibližně 150 
kamionů, resp. 2500 palet.

Původně skladové prostory v jednom ze závodů 
bylo třeba využít pro expanzi výroby. „V rámci kon-
cernu jsme úspěšní, a tak se k nám přesouvá 
výroba. Neměli jsme však možnost přistavět novou 
halu, a proto jsme se zamýšleli nad tím, jak využít 
dosavadní skladové prostory pro potřebu nových 

projektů,“ vysvětluje Jiří Černý, ředitel dodavatel-
ského řetězce společnosti Continental Automotive.

Firma se rozhodla pro systém „kubického“ skla-
dování od značky Autostore, systémovým integrá-
torem a dodavatelem byla společnost Element 
Logic. Jde o vůbec první instalaci této technologie 
v České republice. Volba pro Autostore, relativně 
novou technologii, však nebyla zase tak složitá. 
Se systémem má Continental zkušenosti, pro-
tože jej provozuje v jiných závodech koncernu 
– v německém Ingolstadtu, rumunském Teme-
šváru a litevském Kaunasu. „V ČR máme první 
Autostore, ale je tu zastoupení fi rmy, a tak se neo-
báváme, že bychom neměli potřebnou podporu,“ 
říká Jiří Černý.

AUTOSTORE NA MEZANINU
Výběr technologie byl provázen několika výzvami. 
„Největší byla samotné technické řešení kon-
strukce, které jsme realizovali s partnerem EP 
Rožnov. Specialitou naší instalace je, že celý sys-
tém je umístěn na ocelové konstrukci na pilířích. 
To nám umožnilo využít operační prostor pod 
samotným Autostorem. Konstrukce je vyvinuta 
na míru našemu závodu a prostor pod skladova-
cím systémem můžeme využít jako čistou míst-
nost pro přebal materiálu a jeho přípravu,“ uvádí 
Jiří Černý.

Rastr Autostoru se rozkládá na ploše 558 m2 a na 
výšku má přibližně devět metrů včetně ocelové 

„Rychlá instalace, 
maximální využití 

původního prostoru“

Celá montáž automatického skladovacího 
systému byla odvedena ve velmi krátkém ob-
dobí od září do půlky listopadu loňského roku 
v kooperaci s dodavatelem této technologie, 
společností Element Logic. Následovalo obdo-
bí přípravy na zkušební provoz, které běželo 
od ledna 2022 do poloviny letošního dubna, 
během něhož bylo potřeba přeskladnit výrobky 
z původních palet do skladovacích zásobníků, 
takzvaných binů, zaškolit personál a vyladit 
fungování systému. Nová technologie byla zvo-
lena jako nejlepší možné řešení pro maximální 
využití prostoru původního skladu.

JIŘÍ ČERNÝ
ředitel dodavatelského řetězce

Continental Automotive



konstrukce. Obsluhuje jej 13 robotů, jejichž maxi-
mální rychlost činí 3‚1 km/h. Všechny jednotky 
mohou být nabíjeny simultánně, proto systém 
zahrnuje také 13 nabíjecích stanic. Ve spodní 
části Autostoru se nacházejí 
čtyři výdejní porty. Zařízení 
pojme až 19 000 plastových 
boxů (v Continentalu naplněno 
18 000 biny), každý z nich má 
nosnost 30 kg – vzhledem 
k ergonomii pro zaměstnance 
ukládají v Continentalu 15 kg 
– a vnější rozměry 649 × 449 
× 330 mm. Část skladovaného sortimentu vyža-
duje antistatickou ochranu, a tak jsou biny opat-
řeny ESD proložkami a balením.

PŘEDEVŠÍM ÚSPORA PROSTORU
Jaké jsou konkrétní výsledky pro uživatele 
řešení? Systém běží zatím několik týdnů 

(19. dubna začal ostrý provoz) 
a donedávna se ladily provozní 
detaily ve snaze dosahovat 
vyšší efektivity. Nicméně už 
nyní je patrné, že díky Auto-
storu byla především zásadně 
redukována plocha nutná pro 
uložení komponent. Z původ-
ních 5400 m2 skladu bylo 

ušetřeno přibližně 2000 m2, které mohly být 
transformovány na výrobní plochu. Využitelnost 
skladu počítaná na metr čtvereční činí zhruba 

3‚5násobek oproti původnímu skladování v regá-
lech. Jasná výhoda spočívá i v tom, že by závod 
měl minimalizovat inventarizační rozdíly, protože 
se součástkami manipuluje pouze automat. Do 
budoucna je možné měnit tvar nebo výšku ras-
tru, což představuje výhodu a možnost pro úpravy 
skladového layoutu. Vzhledem k tomu, že v bran-
dýském závodě se Autostore nachází ve výšce 
na mezaninu, je však tato varianta spíše méně 
 pravděpodobná.

Budete 
automatizovat 

logistiku?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

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

Pohled do odkryté manipulační 
jednotky systému Autostore

„PŮVODNĚ SKLADOVÉ 
PROSTORY V JEDNOM ZE 

ZÁVODŮ BYLO TŘEBA VYUŽÍT 
PRO EXPANZI VÝROBY.“

Autostore v číslech:

- 18 000 boxů
- 14 vrstev
- 13 obsluhujících robotů
- 4 výdejní porty
- 2000 m2 ušetřeného místa
- více než 2000 uspořených plných palet
- 9‚5 m je výška systému včetně mezaninu
- 2‚7 m čistá výška pod mezaninem

„Rychloobrátové položky 
jsou nahoře“

 Logika ukládání binů do Autostoru je velmi jed-
noduchá a zcela se vyladí během prvních dvou 
měsíců užívání systému. Máme k dispozici ABC 
analýzu a podle ní méně obrátkové položky „pro-
padnou“ dolů a víceobrátkové artikly zůstávají 
nahoře. V případě potřeby však systém vytáhne 
i nejspodnější bednu. Robot prostě přeskládá 
biny z daného sloupce na jiné pozice v rastru 
a box vytáhne. Z toho důvodu zůstává určitý po-
čet horních pozic v rastru neobsazených.

JINDŘICH KADEŘÁVEK
managing director Czech 

Republic
Element Logic
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S trochou nadsázky by se dalo říct, že to byla láska 
na první pohled. Dagmar Daňková působila v zá-
kaznickém servisu jednoho nadnárodního koncernu 
s potravinami, kde velmi úzce spolupracovala s od-
dělením logistiky a tam také poznala krásy i úskalí 
tohoto oboru. Natolik ji zaujal, že další uplatnění 
už hledala jen v logistice. Dnes zastává pozici ředi-
telky logistiky pro Českou republiku ve společnosti 

LKQ CZ, distributora náhradních dílů pro automobily, užitková a průmy-
slová vozidla.

Článek připravila Martina Vampulová

Ve své funkci odpovídá za vedení divize logistiky, 
kam patří zejména skladování a distribuce zboží 
k zákazníkům. Vzhledem k tomu, že v LKQ CZ 
pracuje Dagmar Daňková pouze několik měsíců, 
má před sebou celou řadu úkolů, které by měly 
být dokončeny co nejdříve. Ráda by vybudovala 
stabilní, zodpovědný a loajální tým pracovníků, 
zajistila maximální podporu obchodnímu oddělení 
ve formě včasného zpracování objednávek, expe-
dice a dodávek k zákazníkovi. „Jsme společnost, 
která se zaměřuje převážně na náhradní díly do 
automobilového sektoru a v něm čelíme velkému 
tlaku na kvalitu a včasnost dodání. Do českých 
poboček proto expedujeme náhradní díly někdy 
i pětkrát denně. A navíc se včasnost dodávek 
měří doslova na minuty,“ říká Dagmar Daňková. 
Pro zajištění a zlepšování zákaznického servisu 
probíhá v oblasti logistiky LKQ CZ momentálně 
řada paralelních projektů, které mají za cíl vedle 
zajištění včasných dodávek hlavně zjednodušení 
komplexity celého logistického procesu a zvýšení 
jeho efektivity. Skutečnost, že se v rámci logistické 
divize LKQ CZ nejedná o jednoduché procesy, 
potvrzuje i počet lidí, kteří v ní pracují. Jde o více 
než 700 pracovníků.

„Považuji za nutné, aby si každý manažer vybudo-
val tým spolupracovníků, kterým může důvěřovat 
a na které se může spolehnout. Totéž musí samo-
zřejmě platit i obráceně. Kromě toho je třeba sdílet 
informace na všech úrovních vedení, a to jak plány, 
tak i výsledky,“ myslí si Dagmar Daňková a dodává, 
že pro optimální fungování týmu je nezbytné, aby 
byli do rozhodovacího procesu zahrnuti všichni 
jeho členové, jejichž činnosti se daného rozhodnutí 
týkají. Jedině tak může být zajištěno, že vezmou 
společné rozhodnutí za své a udělají maximum pro 
to, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

ANALÝZA A KOORDINACE 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Rozsah činností, které musí během svého pracov-
ního dne Dagmar Daňková obsáhnout, je opravdu 
velmi široký. Podílí se na projektech, které řeší 
týmy z celé Evropy i středoevropského a východo-
evropského regionu, a týkají se logistiky v České 
republice. Ona sama je pak zodpovědná za reali-
zaci mnoha dalších úkolů v rámci ČR a společně 
se svými kolegy neustále analyzuje probíhající pro-
cesy, způsoby uskladnění zboží či distribuce a pra-
cuje na jejich optimalizaci. „Vedle toho jsem každý 

Dagmar Daňková: 
V PRÁCI ZA SEBOU MUSÍM
VIDĚT VÝSLEDKY

Dagmar Daňková.
FOTO (2×): LKQ
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skladu. Nyní tedy budu považovat za úspěch, jak-
mile se všechny vyjmenované projekty podaří zre-
alizovat a poté budeme moci pokročit dál k dalším 
úkolům a případné automatizaci,“ uzavírá ředi-
telka logistiky pro Českou republiku ve společnosti 
LKQ CZ.

Dagmar Daňková v datech

2003 Dokončila studia na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. 

2004  Nastoupila do společnosti 
Linde Material Handling na 
pozici vedoucí logistiky.

2008–2011   Studovala na 
Masarykově 
ústavu vyšších 
studií ČVUT pod 
záštitou Sheffield 
Hallam University 
a získala titul MBA.

2021   Přijala funkci ředitelky 
logistiky pro Českou republiku 
ve společnosti LKQ CZ.

2022 Stala se členkou Klubu 
logistických manažerů.

den přítomna ve skladu a řeším denní operativní 
výzvy, včetně personálních záležitostí,“ dodává.

Nejvíce času ve svém pracovním harmonogramu 
věnuje ředitelka logistiky LKQ CZ koordinaci krát-
kodobých i dlouhodobých úkolů. Se svým týmem 
diskutuje možnosti jejich řešení a následně 
výsledky, kterých dosáhli. Za 
jednu z velkých příležitostí 
Dagmar Daňková považuje 
právě probíhající přestavbu 
centrálního skladu, kte-
rou řídí za plného provozu. 
„Zajistit stále kvalitní servis 
pro naše zákazníky a zároveň 
dodržet požadavky a potřeby 
samotné stavby je opravdu velká výzva,“ upozor-
ňuje. Zároveň prozrazuje, že je člověkem, který 
pro svůj vnitřní klid a uspokojení z práce potřebuje 
za sebou vidět výsledky. Smysl toho, co dělá, pak 
vidí v tom, že zajišťuje podmínky pro dosahování 
potřebných výsledků, a to nejrůznějšími formami 
a činnostmi.

BÝT O KROK NAPŘED
Perspektivní, dynamický a komplexní zároveň. 
Takový je podle Dagmar Daňkové obor logistiky. 
Líbí se jí, že má jasná pravidla a výsledky jsou 
velmi dobře měřitelné. „Vždy když jsem v minu-
losti převzala vedení logistiky v nějaké společ-
nosti, stanovila jsem si zejména dva jasné cíle. 
Tím prvním bylo zajištění standardního fungování 
oddělení, a to ve všech oblastech: procesní, per-

sonální, nákladové i v úrovni servisu poskytova-
ného zákazníkům. Druhým komplexním úkolem 
pak bylo posouvat výsledky oddělení dál, neustále 
být o krok napřed, přicházet s novými řešeními 
a implementovat je v praxi. Jsem přesvědčena, 
že se mi to prozatím vždy podařilo,“ říká. Nejvíce 
ji na práci v logistice baví skutečnost, že se při své 

práci pohybuje na všech firem-
ních úrovních a řeší různorodé 
úkoly a situace. Považuje se za 
člověka, který potřebuje mít vše 
pod kontrolou, mít jistotu, že 
vše běží, jak má, a to od stra-
tegických plánů a rozhodnutí, 
přes řízení projektů až po stan-
dardní operativní činnost.

Když se Dagmar Daňkové zeptáte na její největší 
pracovní úspěch, odpoví, že v logistice by úspěchů 
mělo být víc a měly by být různého druhu. Vždy 
když se povede zrealizovat nějaký větší projekt, jde 
podle ní určitě o úspěch. „Pokud bych jich měla 
pár zmínit konkrétně, vybavuji si například pilotní 
celní projekt, který jsem vedla v DHL ve spolupráci 
s krajským celním úřadem, poskytovatelem cel-
ního softwaru a nizozemským zákazníkem Sony 
Overseas. Určitě bych ráda zmínila i kompletní 
vybudování oddělení logistiky v Linde Material Han-
dling a výstavbu a realizaci bateriového centra na 
regeneraci trakčních baterií a automatizaci skladu 
náhradních dílů. Ale to je opravdu jen velmi malá 
část toho, co se mi za mou pracovní kariéru poda-
řilo úspěšně dokončit,“ uvádí.

NA CESTĚ K AUTOMATIZACI
Další výzvy stojí před Dagmar Daňkovou i na její 
současné pozici. Firma LKQ na českém trhu 
dokončila proces postupného slučování s největ-
šími tuzemskými hráči v oblasti 
náhradních dílů, a to Auto Kelly 
a Elit. Nyní již oba fungují pod 
jednou značkou LKQ, ale je 
nutné, aby se všechny procesy 
sjednotily, zefektivnily a byl 
nastaven jednotný systém fun-
gování nejen logistiky. Celá 
řada kroků již byla realizována 
předtím, než se loni v listopadu 
Dagmar Daňková připojila 
k týmu LKQ v České republice, ale mnohem více 
projektů a cílů ještě má se svými spolupracovníky 
před sebou. „Musíme se zaměřit na nastavování 
procesů, zvyšování produktivity, nábor, správnou 
práci se zaměstnanci a přípravu na nový ERP sys-
tém. To vše navíc při běžící přestavbě centrálního 

Ptejte se  
Dagmar Daňkové

systemylogistiky@atoz.cz
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„DO ČESKÝCH POBOČEK 
EXPEDUJEME NÁHRADNÍ DÍLY 

NĚKDY I PĚTKRÁT DENNĚ 
A VČASNOST DODÁVEK 
SE MĚŘÍ NA MINUTY.“

„PŘESTAVBA CENTRÁLNÍHO 
SKLADU, KTERÁ PROBÍHÁ 

ZA JEHO PLNÉHO PROVOZU, JE 
OPRAVDU VELKOU VÝZVOU.“

„Zajímavosti z praxe“

autoservisů a téměř 
300 000 zákazníků 
v oblasti B2B a B2C 
obsluhuje logistická divize 
LKQ CZ v České republice

centrální sklady na 
Praze 5 a na patnáctém 
kilometru dálnice D1 mají 
dohromady rozlohu asi 
13 fotbalových hřišť

 poboček a více než 300 
smluvních servisů v síti 
Auto Kelly Autoservis 
a Partner Elit patří do sítě 
LKQ CZ

12 000

2

113



Benchmarking č. 191

TĚŽKÉ ČELNÍ VOZÍKY: V HLAVNÍ ROLI VÝKON, 
ERGONOMIE I VYBAVENÍ

ERGONOMICKÉ 
POŽADAVKY OBSLUHY 
Inovace se zaměřují i na prostor 
a uspořádání kabiny operátora, 
stejně jako na snadnou 
nastavitelnost veškerých 
ovládacích prvků.

BEZPEČNOST NÁKLADU 
I OBSLUHY
Na maximální bezpečnost kladou 
výrobci těžkých čelních vozíků 
mnohem vyšší důraz než u jiných 
strojů. Jsou proto vybavené 
řadou asistenčních systémů už 
v základní výbavě.

KLÍČOVÝ JE VÝBĚR 
TYPU POHONU
Roste zájem o elektrické pohony. 
Jsou stále výkonnější a zvládnou 
dnes stejně náročné nasazení 
jako vozíky se spalovacím 
motorem.

PPodle údajů výrobců a prodejců těžkých čelních 
vozíků je poptávka po těchto strojích více méně 
stabilní. Mají totiž relativně specifi cký způsob na-
sazení, ve kterém je jejich nahrazení poměrně 
složité. Zatímco dosud převládal u těchto strojů 
spalovací motor, v posledních několika letech je 
i v této kategorii patrný zvýšený zájem o elektric-
ké pohony. Jsou stále výkonnější a zvládnou dnes 
stejně náročné nasazení jako vozíky se spalovacím 
motorem. Trendem jsou li-ion pohony, které jsou 
provozně levnější, i když jejich pořizovací cena je 
stále výrazně vyšší než cena olověných baterií, mají 
delší životnost, vyšší výdrž na jedno nabití a odpa-

Výroba stavebních hmot, slévárenské a ocelářské provozy, velká logistická centra. To 
jsou příklady jen některých prostředí, kde nacházejí uplatnění těžké čelní vozíky. Jde 
o techniku s vyššími nosnostmi – nad 5 tun –, která je určena k manipulaci s těžkými 
nebo nestandardními náklady. Při výběru takového vozíku je třeba zohlednit nejen jeho 
výkonnost, ale také ergonomii či vybavenost.

Článek připravila Martina Vampulová

dá dlouhé nabíjení a provoz centrálních nabijáren. 
Vozíky s elektrickým pohonem jsou tiché a vhodné 
i pro provoz do náročnějších venkovních prostor. 
Důvodem k přechodu na elektrický pohon může 
být i současná světová situace a vývoj cen CNG 
a ropy. „Zaznamenáváme mnoho dotazů, které 
se zaměřují na výhledy do budoucna a na naše 
předpoklady budoucího vývoje v oblasti energií 
manipulační techniky. Obecně lze říct, že neoče-
káváme velký propad poptávky u dieselových, lépe 
řečeno u spalovacích strojů, a to především právě 
v kategorii těžkotonážních vozíků. Přesto je vyšší 
zájem o elektrické pohony patrný,“ říká Martin Ře-
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Navštivte slbook.cz

POTŘEBUJETE NOVÝ 
SLBOOK I PRO KOLEGU?
POŠLEME.hák, manažer tréninku a produktové podpory Linde 

Material Handling Česká republika. Výběr typu po-
honu je ovšem jen prvním z několika dalších důle-
žitých kroků při volbě té nejvhodnější manipulační 
techniky. Jednoznačně platí, že vybírat je třeba na 
základě konkrétní poptávky a podmínek provozu. 
„Individuální přístup je nezbytný. Při hledání řešení 
pro konkrétního zákazníka bereme v potaz třeba 
i velikost skladových prostor, jejich zahuštěnost, ale 

také velikost a hmotnost břemen, která je potřeba 
přepravovat. Zohledňujeme také skutečnost, zda 
půjde o vnitřní nebo čistě venkovní prostory,“ vy-
počítává Zdeněk Štrupl, odborný manažer prodeje 
a produktový manažer Still ČR.

POROVNÁVAT POROVNATELNÉ
Velmi často zákazníci hovoří o efektivitě strojů. Co 
se však pod tímto pojmem skrývá, není snadné 
přesně rozklíčovat. V zásadě by mělo jít o poměr 
mezi spotřebou stroje a vykonanou prací. Ale pozor, 
aby nedošlo k porovnávání neporovnatelných veli-
čin. „Například pro nás je čistě spotřeba pouze jed-
ním z bodů efektivity. Asi nejdůležitějším prvkem je 
výše chybovosti operátora a jeho pracovní nasaze-
ní. Oba tyto prvky jsou přímo závislé na odpočinku, 
pohodě a minimální únavě operátora,“ vysvětluje 
Martin Řehák a dodává, že stroje by proto měly být 
prostorné, s maximálním výhledem a mnoha na-
stavitelnými parametry tak, aby byl splněn každý 
požadavek na ergonomii, minimální únavu a nízkou 
chybovost obsluhy. „Při výběru správné manipu-
lační techniky musíme proto vždy zohlednit výkon 
stroje, ergonomii, bezpečnost a spolehlivost. To 
jsou základní parametry,“ připomíná. Kromě toho 
by nové vozíky měly být v souladu s celou fl otilou 
manipulační techniky ve fi rmě. Pokud je obsluha 
proškolena na manipulaci s určitým typem vozí-

ku, je pro operátory snadné přejít na vozík stejné 
značky a podobných parametrů. I tímto krokem lze 
dosáhnout vyšší efektivity práce.

VOZÍK NA MÍRU POTŘEBÁM UŽIVATELE
Kromě pohonu je třeba dobře volit i nezbytnou vý-
bavu. Říci jednoznačně, co by konkrétní technika 
měla zahrnovat, v podstatě nelze. Někdo potřebu-
je klimatizaci, někdo topení. Někdo asistenci pro 
zakládání do vysokých pozic, někdo varování před 
možným střetem s chodcem. Co fi rma, to jiné poža-
davky. „Výhoda dnešních technologií spočívá právě 
v tom, že jich je tolik, že dokážeme každému zá-
kazníkovi vymyslet vozík přímo na míru,“ říká Pavel 
Králík, produktový manažer Jungheinrich. Výrobci 
nabízejí pro vozíky – ať už v základní nebo volitel-
né výbavě – řadu asistenčních systémů. Například 
vozíky Still disponují třemi různými předdefi nova-
nými jízdními programy a dvěma volně konfi guro-
vatelnými jízdními programy ve třech provozních 
režimech. K dispozici jsou i další funkce, které de-
tekují potenciálně kritické jízdní situace a informují 
o nich obsluhu, případně i jednají nezávisle. Mezi 
ně patří například bezpečný odchod/parkování, 
kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, omezovač 
rychlosti při zdvižených vidlicích a omezovač rych-
losti podle úhlu natočení kol. Ten například snižuje 
riziko poškození zboží z důvodu nevhodné rychlosti 
v zatáčce. „Řidič se tak při zatáčení nemusí starat 
o rychlost, protože vozík automaticky zpomalí na 
přesnou rychlost potřebnou pro bezpečný průjezd 
zatáčkou,“ vysvětluje Zdeněk Štrupl.

PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST 
OBSLUHY I NÁKLADU
Asistenční systémy Linde Material Handling se za-
měřují hlavně na dvě oblasti. Tu první představuje 
bezporuchovost provozu, například motoru, kdy 

„BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ“

MARTIN ŘEHÁK
MANAŽER TRÉNINKU A PRODUKTOVÉ PODPORY
LINDE MATERIAL HANDLING

Pro nás je na prvním místě zajištění co nejvyšší bezpečnosti při práci. Toho dosahujeme díky širokému port-
foliu bezpečnostních prvků, které jsou jak v základní, tak ve volitelné výbavě naší manipulační techniky. 
Naše systémy řidiče aktivně podporují při tom, aby vykonával svou každodenní práci bezpečně.

FOTO: Hyster

„VÝKON PŘI 
SOUČASNÉM 
ZVYŠOVÁNÍ MÍRY 
BEZPEČNOSTI“

PAVEL KRÁLÍK
PRODUKTOVÝ MANAŽER
JUNGHEINRICH

Čelní vozíky často pracují v náročném provozu, 
kde se pohybuje celá řada strojů a lidí najed-
nou. Vývoj tedy směřuje k maximálnímu mož-
nému výkonu vozíků při současném zvyšování 
míry bezpečnosti v provozu. Může jít o systémy 
varující před kolizí, nebo například optimali-
zace designu zdvihačky tak, aby poskytovala 
maximální možný průhled pro obsluhu.

„DŮVODEM K PŘECHODU 
NA ELEKTRICKÝ POHON 
MŮŽE BÝT I SOUČASNÁ 

SVĚTOVÁ SITUACE A VÝVOJ 
CEN CNG A ROPY.“
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 systém ochrany sleduje všechny důležité parametry 
pohonné jednotky, jako je hladina provozních kapa-
lin, tlaky provozních kapalin a podobně. „Druhou ob-
lastí je manipulace s nákladem, kde kromě systému 
zpomalení vozíku do zatáčky lze stroj vybavit i systé-
mem, který operátorovi ukazuje na displeji všechny 
důležité údaje o zatížení, jako je skutečná hmotnost 
na ramenech nákladu, i aktuální a maximální pří-
pustnou výšku zdvihu. Zároveň v případě kritických 
bezpečnostních chyb provádí nápravná opatření,“ 
popisuje Martin Řehák. Díky tomu lze zabránit ne-
hodám způsobujícím zranění osob nebo poškození 
zboží či zařízení a zajistit ještě bezpečnější a efek-
tivnější vnitřní materiálový tok. Další systém zase 
zvyšuje bezpečnost v oblastech, ve kterých obsluha 
pracuje s vozíkem v těsném prostoru.

Kromě bezpečnosti, na kterou právě u těžkých 
čelních vozíků kladou výrobci mnohem vyšší dů-
raz než u jiných strojů, se inovace soustředí i na 
oblast ergonomie. Získat a udržet si vyškolené 
operátory bývá totiž poměrně složité. Producenti 
se proto zaměřují i na prostor a uspořádání kabiny 
operátora, stejně jako na snadnou nastavitelnost 
veškerých ovládacích prvků. „Inovace směřují i do 
oblasti celkových nákladů, ať už jde o spotřebu pa-
liv či energie, nebo do vývinu vlastních technologií 
a systémů s nižšími nároky na servis. Soustředíme 
se i na pohon, kde postupně zavádíme u těžkoto-
nážních strojů, a to včetně kontejnerových manipu-
látorů, nejen elektrický, ale také využití vodíkových 
palivových článků,“ říká Petr Tomeček, produktový 
specialista Hyster. V neposlední řadě pak výrobci 
řeší otázku konektivity v rámci fi rmy, ovládání strojů 
na dálku a řešení telemetrie při provozu.

„I PROVOZNÍ PODMÍNKY OVLIVŇUJÍ 
VÝBĚR VOZÍKU“

ZDENĚK ŠTRUPL
ODBORNÝ MANAŽER PRODEJE 
A PRODUKTOVÝ MANAŽER, STILL ČR

Při výběru vozíku je třeba vzít v úvahu kon-
krétní provoz, do kterého vozík zákazník 
pořizuje. Ačkoli se dnes i u těžkých čelních 
vozíků stále více prosazuje elektrický pohon, 
pro některé zákazníky se na základě našich 
propočtů třeba lithium-iontová technologie 
nehodí. V takovém případě naopak doporuču-
jeme běžné olověné baterie, protože to dává 
větší ekonomický smysl. LPG i naftové vozíky 
pak vynikají především v náročných venkov-
ních i vnitřních podmínkách.

SPECIFIKACE: 
těžký čelní elektrický vozík 
s nosností 5000 kg

VÝROBCE: Linde Material Handling Hyster Still Jungheinrich Toyota

DODAVATEL V ČR: Linde Material Handling Česká 
republika

Hyster CZ Still ČR Jungheinrich (ČR) Toyota Material Handling CZ

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

NÁZEV VOZÍKU: E50 J5.0XN RX 60-50 EFG 550 Traigo 80 8FBMT50

TYP POHONU: Li-Ion, Pb baterie, H2 elektrický elektrický elektrický elektrický, Li-Ion, 
Pb baterie

NOSNOST (kg): 4999 5000 5000 5000 5000

VÝŠKA ZDVIHU (mm): 2404–4000 3350 až 7180 až 7500 6500

ROZVOR KOL (mm): 2050 2180 2046 2000 2030

CELKOVÁ DÉLKA (mm): 3867 3126 4111 3962 4272

CELKOVÁ ŠÍŘKA (mm): 1440 1451 1399 1450 1440

ROZMĚRY VIDLIC (mm): 60 × 130 × 1000 50 × 150 × 1200 podle požadavku zákazníka podle požadavku zákazníka 60 × 150 × 1200

VNĚJŠÍ VZDÁLENOST VIDLIC (mm): 1350 1219 - - -

POLOMĚR OTÁČENÍ (mm): 2361 2573 2550 2490 2686

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (km/h): 18 21 20 17 20

DOBA DODÁNÍ OD OBJEDNÁNÍ (počet týdnů): 48 - - - -
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SPECIFIKACE: 
těžký čelní elektrický vozík 
s nosností 5000 kg
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DODAVATEL V ČR: Linde Material Handling Česká 
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Hyster CZ Still ČR Jungheinrich (ČR) Toyota Material Handling CZ

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

NÁZEV VOZÍKU: E50 J5.0XN RX 60-50 EFG 550 Traigo 80 8FBMT50

TYP POHONU: Li-Ion, Pb baterie, H2 elektrický elektrický elektrický elektrický, Li-Ion, 
Pb baterie

NOSNOST (kg): 4999 5000 5000 5000 5000

VÝŠKA ZDVIHU (mm): 2404–4000 3350 až 7180 až 7500 6500

ROZVOR KOL (mm): 2050 2180 2046 2000 2030

CELKOVÁ DÉLKA (mm): 3867 3126 4111 3962 4272

CELKOVÁ ŠÍŘKA (mm): 1440 1451 1399 1450 1440

ROZMĚRY VIDLIC (mm): 60 × 130 × 1000 50 × 150 × 1200 podle požadavku zákazníka podle požadavku zákazníka 60 × 150 × 1200

VNĚJŠÍ VZDÁLENOST VIDLIC (mm): 1350 1219 - - -

POLOMĚR OTÁČENÍ (mm): 2361 2573 2550 2490 2686

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (km/h): 18 21 20 17 20

DOBA DODÁNÍ OD OBJEDNÁNÍ (počet týdnů): 48 - - - -

STABILNÍ NABÍDKA VÝKONNÝCH STROJŮ
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FOTO: Stanislav D. Břeň

Logimat potvrdil směr 
k další automatizaci

Dagmar Daňková, LKQ:
„V práci za sebou musím 
vidět výsledky“



Speciální příloha, ve které se představí inovativní fi rmy v logistice

Dejte se o sobě vědět svým klientům-čtenářům SL. Pro 200. vydání připravují Systémy Logistiky 
sponzorovanou přílohu s cílem představit inovativní a progresivní fi rmy na trhu, která vyjde 23. 8. 2022. 

KONTAKTUJTE DO 31. 7. 2022
SALES MANAGERA, PAVLA KOTRBÁČKA
+420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz

REDAKČNÍ TÉMATA:
● Trendy v dopravě ● Vývoj ve skladování
● Současnost a budoucnost v IT ● Budoucnost lidí v logistice

200.
VYDÁNÍ

Za 20 let se značka SL rozrostla do podoby média, které 
se pohybuje v akčním rádiu 360°. SL je tištěný časopis,
zpravodajský web www.systemylogistiky.cz, elektronický 
týdeník SL News, kanály na sociálních sítích LinkedIn 
či Facebook a také hlavní mediální partner největšího 
českého logistického kongresu EASTLOG. 
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www.HELI.cz

vysokozdvižné vozíky
THIUM

Jsme dodavatelem optimálního řešení přechodu vašich 
stávajících vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem na 
vozíky s lithiovou baterií nabíjených zelenou energií vyrobenou ze 
Slunce.

Přebytečnou energii vyrobenou ze solárních panelů uložíte přímo 
do baterie VZV a následně použijete pro samotný provoz.
Nejenom že snížíte uhlíkovou stopu, ale hlavně snížíte provozní 
náklady vaší manipulační techniky na minimum.

Více o úsporách a využití zelené energie na www.heli.cz. 

Nové technologie dostupné
a srozumitelné pro každý provoz.

I pro Vaši firmu!




