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síly, lepší výkony při nasazení automatizace… Odvětví 
se až neuvěřitelně rozrostlo a Česko by si vedle auto-
motive, strojírenství či pivního průmyslu mělo dát do 
štítu i logistiku. Jako svébytné odvětví, které tisíci 
dopravními prostředky denně křižuje zemi, na více 
než 10 milionech metrů čtverečních (metr na obyva-
tele) moderních průmyslových prostor skladuje zboží 
a komponenty, zaměstnává statisíce pracovníků, 
každý den produkuje obrovské množství provozních 
dat a generuje značný příspěvek k HDP.

Systémy Logistiky mají za sebou 
vydání s pořadovým číslem 200. 
Začaly vycházet v roce 2000, to 
už je pěkná historie, na níž jsem 
měl tu čest podílet se z jedné tře-
tiny. Při této příležitosti bych rád 
poděkoval všem čtenářům za to, 
že nás sledují, inzerentům, že 
nás podporují, nositelům infor-

mací a dat, že nás zpravují, a všem bývalým i součas-
ným kolegům, že značku SL táhli a táhnou tímto krás-
ným a dynamickým odvětvím. Nyní už ke třetí stovce. 

Nedávno jsem narazil na redakční artefakty z doby, 
kdy začínaly Systémy Logistiky. Minipásky do dikta-
fonů, kontaktní náhledy fotografi í, fyzické fotografi e, 
které se nosily do DTP, kde pracoval zvláštní člověk 
(osobnostním nastavením a z dnešního pohledu už 
i profesí), který se věnoval skenování a retuši fotek 
ještě máchaných ve vývojce a ustalovači, diskety 
do počítačových mechanik, jež měly kapacitu pár 
set kilobytů (dnes by stěží vystačily na jednu fotku 
z foťáku v telefonu), větší ZIP diskety, které doká-
zaly nést třeba 100 megabytů 
(tehdy jsme na to dokázali dát 
vše k jednomu vydání, dnes to 
může být jedna fotografie ve 
vysokém rozlišení), krásné ilus-
trace na papíru formátu A3, se 
kterými Systémy Logistiky začí-
naly na titulní straně, diapozi-
tivy… Vylézaly na mne tyto perly, 
s patinou a nostalgií, které však 
měly redakci už dávno opustit. Ale znáte to…? Pokud 
máte dost místa, tlak na optimalizaci je malý. Mne 
optimalizace dohnala až před rokem a půl. Po prvních 
měsících pandemie bylo totiž jasné, že do kanceláří se 
všichni najednou už možná vůbec nevrátíme, a vyda-
vatelství tak vypovědělo část redakčních prostor, jež 
bylo třeba „debordelizovat“. 

Podobně jako naše vydavatelství a redakce optimali-
zovaly své prostory, drasticky se v posledních dvaceti 
letech optimalizoval logistický provoz. Lepší layouty 
skladů, lepší rozvozové trasy, lepší tok dokumentů, 
lepší vstupní a výstupní kontrola, lepší využití pracovní 
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Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

… díky, že nás sledujete

„Vedle automotive, 
strojírenství či pivního 
průmyslu by si Česko 
mělo dát do štítu 
i logistiku.“

Co zásadního se 
v logistice odehrálo 

od roku 2000? 
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Děkujeme partnerům, kteří se připojili k jubilejnímu 10. ročníku jako první:

Technologie postupuje bleskovou rychlostí a obalový průmysl se snaží držet krok. Před námi je však ještě 
hodně dlouhá cesta. Obaly se musí jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější při prodeji produktů, 
lepší jako zdroj informací pro spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objednávat a vyrábět. S rychlostí, 
kterou se svět pohybuje, je budoucnost obalů hned za rohem. Rozšířená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně řečeno, balení zítřka je tu skoro už dnes. Připojte se k nám 
na jubilejním 10. ročníku kongresu OBALKO, největšího setkání obalových profesionálů ve střední Evropě, 
a společně zaostříme na budoucnost balení.
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Vidět a vědět
Jubilejní desátý ročník největšího českého a slovenského obalového kongresu se 
opět vrací do Aquapalace Hotelu Prague. Podtitul letošního ročníku zní „FuturePack: 
Zaostříme na budoucnost balení“. 

Připravil Stanislav D. Břeň

O b a l k o  u ž  v  p o l  o v i n ě  ř í j n a

Obalko: Desátý ročník zacílí 
na budoucnost balení
Obalový trh prochází dynamickými změnami, 
které jsou vyvolané novými potřebami zákazní-
ků i spotřebitelů či transformací k udržitelnější 
podobě fungování celé společnosti. Obalový 
průmysl musí reagovat na řadu často proti-
chůdných výzev: Obaly se musí jednoduše třídit 
a recyklovat, musí být efektivnější při prodeji 
produktů, lepší jako zdroj informací pro spo-
třebitele a musí se dát snáze navrhovat, objed-

návat a vyrábět. S rychlostí, kterou se svět 
pohybuje, je budoucnost obalů hned za rohem. 
Rozšířená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Pro-
to pořadatelé letos vložili do podtitulu slogan 
„FuturePack: Zaostříme na budoucnost balení“. 

Re gistrace na kongres:
www.obalko.cz

Liam Casey
Povýšení – Billa

Liam Casey převzal od 1. červen-
ce pozici generálního ředitele 
společnosti Billa Česká republika 

a společně s Ilse Holzer (fi nanční ředitelka) 
a Petrem Dupalem (provozní ředitel) tvoří 
nový manažerský tým. V této funkci je přímo 
podřízen Espenu B. Larsenovi, předsedovi před-
stavenstva Rewe International. Liam Casey se 
narodil v Irsku a svou kariéru v maloobchodě 
s potravinami zahájil v roce 2004 jako vedoucí 
prodejní oblasti ve společnosti Lidl Ireland. 
V rámci společnosti Lidl postupoval od prode-
je k řízení kategorií, zastával různé vedoucí 
funkce a v roce 2015 byl jmenován obchodním 
ředitelem. V této funkci byl zodpovědný za 
rozvoj a realizaci obchodní a marketingové 
strategie a další korporátní odpovědnosti pro 
Lidl Irsko a Severní Irsko. V červnu 2020 přešel 
do společnosti Rewe Group v Kolíně nad Rýnem 
na pozici senior buying director Rewe Group 
 Buying & Penny Germany Fresh Food. 

Ivana Ficzová
Příchod – CTP 

Společnost CTP má od července 
novou fi nanční ředitelku. Ivana 
Ficzová, která v roce 2016 získa-

la titul Talent roku v anketě Finanční ředitel 
roku, bude mít v rámci své nové role na starosti 
strategické řízení fi nancí CTP v České repub-
lice. Ivana Ficzová působí 15 let ve vedoucích 
fi nančních pozicích převážně se zaměřením na 
obor nemovitostí. Do společnosti CTP přichází 
z oblasti výstavby a správy logistických nemovi-
tostí, kde zastávala mnoho let funkci regionální 
fi nanční ředitelky. V rámci své poslední pozice 
se podílela na některých z mnoha největších 
realitních transakcí v České republice. Pracovní 
zkušenosti získala také v konzultačních a rea-
litních společnostech, ve kterých řídila fi nanční 
oddělení. 

Petr Dolejš, 
Petr Markvart 
Povýšení – 
Cushman & Wakefi eld

Realitněporadenská společnost 
Cushman & Wakefi eld jmenovala 
Petra Dolejše (na snímku nahoře) 
z týmu správy nemovitostí partne-
rem. Ve společnosti Cushman and 
Wakefi eld pracuje od roku 2006. 
Během patnáctiletého působení 

v odvětví komerčních nemovitostí zajišťoval 
například správu obchodních center Olympia 
Teplice, Olympia Mladá Boleslav a Šestka či 
obchodního domu Kotva, později se zaměřil 
také na kancelářské budovy. Zodpovídá mimo 
jiné za správu portfolia šesti kancelářských 
objektů pro společnost Amundi, projektu Anděl 
Park pro Macquaire (GLL) či portfolia kancelář-
ských budov fi rmy Uniqa v Česku a na Sloven-
sku. V současné době spravuje přes 160 000 
čtverečních metrů plochy v 15 projektech. 

Firma dále jmenovala partnerem Petra 
Markvarta, vedoucího týmu zastupování prona-
jímatelů v oddělení kancelářských prostor. Petr 
Markvart pracuje ve společnosti od roku 2007. 
Osmým rokem vede tým zastupování pronají-
matelů kancelářských nemovitostí. Zaměřuje 

Příchody/Odchody

FOTO: Martin Mašín

Agenda 13–14|10|2022

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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25 let zkušeností z regionálních a globálních 
pozic. Do Marsu nastoupil v roce 2016 v rámci 
týmu supply chain na italském trhu. Po čtyřech 
letech se jeho pole působnosti rozšířilo o další 
země jižní Evropy: Řecko, Maltu a Kypr. 

Veronika Zacha, 
Jan Hradecký
Příchod – Garbe

Společnost Garbe Industrial Real 
Estate CEE přivítala do týmu nové 
kolegy. Veronika Zacha se přidala 
na pozici senior manažerky pro 
rozvoj obchodu v Česku a Jan 
Hradecký nově zaujímá roli projek-
tového manažera. Veronika Zacha 
přišla do Garbe ze společnosti 

Panattoni a s sebou přináší více než osm let 
zkušeností z trhu s průmyslovými nemovitostmi. 
Pracovala např. na projektech pro společnosti 
Coca-Cola, Ikea či Real Digital. Na nové pozici 
bude mít na starosti komunikaci se zákazníky, 
poradenskými společnostmi a bude zprostřed-
kovávat pronájmy na českém trhu. V následu-
jících měsících se zaměří především na Garbe 
Park České Budějovice. 

Jan Hradecký vede projekty téměř 20 let a do 
Garbe přišel také ze společnosti Panattoni. 
Jeho úkolem bude řízení výstavby v regionu 
střední a východní Evropy, ať už spekulativně, 
nebo zákazníkům na míru. 

Ondřej Rutkovský
Příchod do Hays

Ondřej Rutkovský se stal novým 
manažerem Hays pro divize inže-
nýring a logistika. Více než sedm 

let působí v oblasti strategického náboru a sou-
středí se především na region střední a východ-
ní Evropy, kde poskytuje náborové služby i služ-
by přímého vyhledávání především v sektoru 
výroby a logistiky menším lokálním společnos-
tem i nadnárodním korporacím. „Poslední dva 
roky nám ukázaly důležitost logistiky v našem 
každodenním životě a to, jak může být globální 
síť dodavatelského řetězce křehká. To přináší 
výrobcům i poskytovatelům logistických služeb 
nové výzvy a mou úlohou je pomoci jim získat 
kvalifi kované odborníky, kteří jim pomohou tyto 
situace překonat tak, aby podnikání těchto 
fi rem bylo udržitelné, a i nadále ziskové,“ uvádí 
Ondřej Rutkovský. Před příchodem do Hays 
působil ve společnostech Kienbaum und Part-
ner nebo Antal Czech Republic. 

Klaus Zellmer 
Povýšení – Škoda Auto

Klaus Zellmer přebral 1. července 
pozici předsedy představenstva 
společnosti Škoda Auto. Dopo-

sud působil jako člen představenstva značky 
Volkswagen odpovědným za prodej, marketing 
a after sales. Absolvent studia podnikové eko-
nomiky Klaus Zellmer zahájil svou profesní 
dráhu v roce 1997 jako asistent člena předsta-
venstva ve společnosti Porsche, v roce 1999 
přestoupil do útvaru Rozvoj prodejní sítě ve 
společnosti Porsche France, poté převzal vede-
ní regionu Severní Ameriky. V roce 2000 nesl 
jako vedoucí projektu odpovědnost za budování 
oblastí Prodej a Marketing v rámci zakládání 
nového pobočného závodu společnosti Porsche 
v Lipsku. Po působení v čele zákaznického 
centra v závodě automobilky Porsche se stal 
vedoucím marketingu ve společnosti Porsche 

se na nájemní a marketingové strategie admi-
nistrativních budov a zvyšování jejich hodnoty. 
Své znalosti realitního trhu zúročuje také při 
vytváření tržních analýz a konzultacích develo-
perských projektů.

Renata Pavlištová
Příchod – Dodo
Pozici šéfky HR v Dodo Group 
obsadila Renata Pavlištová (36), 
která se v posledních osmi letech 

z pozice head of HR starala o kompletní vedení 
HR a facility management v Porsche ČR ze 
skupiny Volkswagen Group CZ. V Dodo Group 
má na starosti primárně rozvoj a růst týmu 
a pracovat chce také na upevnění a další posí-
lení Dodo jako značky zaměstnavatele. V příš-
tích několika letech bude pro ni největší výzvou 
adaptovat tým na transformaci, která v Dodo 
probíhá. Původní startup vyrostl v mezinárodní 
logistickou fi rmu, a růstu tak přizpůsobil i fi rem-
ní strukturu. „Úměrně našemu růstu budeme 
samozřejmě potřebovat nabírat nové posily, ale 
zároveň mnohem více pracovat i se stávajícími 
týmy v jednotlivých zemích. Je třeba věnovat 
adekvátní pozornost vzájemné komunikaci, aby-
chom byli na stejné vlně v pojetí naší fi remní 
vize, poslání a očekávání a Dodo tak mohlo dál 
úspěšně expandovat,” říká Renata Pavlištová.

Josef Brázda
Příchod – Element Logic
Posilou společnosti Element Logic 
na pozici project manager je Josef 
Brázda, který je nově odpovědný 

za kompletní plánování, řízení a realizaci logi-
stických projektů. Josef Brázda se téměř 20 
let věnuje oboru dopravy, logistiky a zásobová-
ní. Kromě projektového řízení má zkušenosti 
s vedením týmu, zákaznickým servisem nebo 
implementací nových projektů ve skladu. Napo-
sledy působil na pozici WHS project manager 
ve společnosti Continental Automotive Czech 
Republic, kde se staral o řízení projektů jako 
zavádění systému Autostore nebo milk-runu 
pro výrobu. Předtím pracoval ve společnostech 
Viator & Vektor CZ nebo Craiss Logistic. 

Daniela Hrbková
Příchod – makro ČR

Společnost makro ČR oznámila 
změnu na pozici ředitelky pro 
lidské zdroje, kterou 1. července 

převzala Daniela Hrbková. Do makro ČR přišla 
z Tesco Stores ČR, kde v roce 1998 také zaháji-
la svou profesní kariéru. V průběhu téměř 24 let 
postupně pracovala v několika oblastech. Před 
vstupem do sféry lidských zdrojů zastávala 
pozice v oblasti sourcingu, logistiky a provozu. 
Kariéru v personalistice zahájila v roce 2010 
a v průběhu let působila na několika vedoucích 
pozicích. V roce 2013 byla jmenována vedoucí 
oddělení HR Business Partnering, Organization 
Design & Recruitment ČR. Od roku 2017 pak 
působila jako head of people operation CR.

Richard Lemerle 
Povýšení – Mars

Richard Lemerle, v současnosti 
ředitel supply chain společnosti 
Mars pro jižní Evropu, rozšiřuje 

svou pozici ředitele supply chain i na střední 
Evropu, nově pokryje také Česko, Slovensko, 
Rumunsko a Maďarsko. V rámci své pozice se 
navíc připojuje ke středoevropskému vedoucí-
mu týmu Marsu. Richard Lemerle má více než 

Deutschland a v roce 2010 stanul v jejím čele. 
V roce 2015 byl jmenován prezidentem a gene-
rálním ředitelem společnosti Porsche Cars 
North America v americké Atlantě. Od 15. září 
2020 je Klaus Zellmer členem představenstva 
značky Volkswagen Osobní vozy odpovědným 
za oblast prodeje, marketingu a after sales.

Alessandro Pasquale
Příchod – NMWE

Alessandro Pasquale, generální 
ředitel a majitel fi rmy Mattoni 
1873, byl zvolen prezidentem 

Evropské asociace výrobců minerálních vod 
(Natural Mineral Waters Europe, NMWE) se síd-
lem v Bruselu. Asociace se zaměřuje na ochra-
nu a propagaci přírodních minerálních a pra-
menitých vod v Evropě. V posledních letech 
zároveň klade stále větší důraz na udržitelnost 
podle principů cirkulární ekonomiky.

Nikola Kříteková
Příchod – Ydistri

Pozici HR manažerky ve společ-
nosti Ydistri nově zastává Nikola 
Kříteková. Má na starosti zejmé-

na budování zaměstnanecké značky a nábor 
nových pracovníků. Předtím působila dva roky 
ve společnosti Mall Group, kde odpovídala za 
kompletní personální provoz včetně náboru, 
onboardingu, offboardingu a fi remní vzdělávání. 
Zkušenosti v oblasti lidských zdrojů má také 
z Poslanecké sněmovny ČR, kde se v uplynulém 
roce podílela na sestavování ministerských 
kabinetů a účastnila se rovněž výběrových říze-
ní do správních a dozorčích rad.

Dominika Surovcová, 
Jaroslav Bělina
Příchod – Trammell Crow 
Company

Společnost Trammell Crow Compa-
ny (TCC) získala dvě nové posily. Dominika Surov-
cová zastává post obchodní ředitelky pro ČR, 
Jaroslav Bělina pak nastupuje jako nový ředitel 
výstavby pro tuzemský trh. Dominika Surovcová 
zodpovídá za zajišťování pozemků k potenciální 
akvizici, za rozvoj obchodu, vytváření obchod-
ních vztahů s vlastníky pozemků, s konzultanty, 
nájemci a za dohled nad komerční stránkou 
projektů. Před nástupem do TCC pracovala např. 
jako ředitelka nemovitostí a provozu ve společ-
nosti Scott.Weber Workspace. 

Jaroslav Bělina převezme zodpovědnost za 
vytvoření a rozšiřování souboru dodavatelů, za 
projektový a nákladový management i za tech-
nickou část projektů TCC. Dříve zastával post 
projektového manažera pro CTP Invest. Do jeho 
agendy spadalo řízení a monitorování stavu 
projektů od zahájení výstavby po jejich dokon-
čení. V minulosti pracoval jako site manažer 
pro Metrostav, k projektům, na nichž se podílel, 
patřila mj. výstavba areálu Segro Logistics Park 
v Hostivici.

Máte novou 
kolegyni 

nebo kolegu? 
Informujte nás. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky
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Celková plocha moderních průmyslových prostor 
určených k pronájmu v České republice vzrostla 
ve druhém čtvrtletí roku 2022 na 10‚14 milionu 
m2. Informovalo o tom Industrial Research Fo-
rum (IRF). Dokončeno bylo celkem 146 600 m2 
skladových ploch v 15 průmyslových parcích. Ve 
srovnání se stejným obdobím předchozího roku se 
jedná o 16% nárůst a mezičtvrtletně o 51% po-
kles. V době svého dokončení bylo přibližně 90 % 
projektů již předpronajato. Největší dokončenou 
průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 
26 800 m2, která se nachází v industriálním VGP 
Parku Olomouc a v době dokončení byla komplet-
ně obsazena. Druhá největší dokončená budova je 
v Contera Parku Ostrava D1 (25 000 m2) a v době 
dokončení byla plně pronajata distribuční společ-
ností AT Computers. Třetí největší dokončený pro-
jekt je hala v Ostrava Airport Multimodal Parku, 
která byla taktéž v době dokončení plně obsazena, 
a to výrobní společností ABB (13 500 m2).

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a lo-
gistických nemovitostí (tzv. prime headline) v Čes-
ké republice dosáhlo podle IRF ve druhém čtvrtletí 
roku 2022 úrovně 7‚25–7‚50 eur/m2/měsíc. Ně-
které speciální nabídky, zejména v Praze, začínají 
na 8‚00 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kance-
lářské vestavky dosahuje 9‚50–12‚50 eur/m2/mě-
síc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje 
mezi 0‚65–1‚00 eur/m2/měsíc.

Krátce:
Desenio má nové 
DC u Boru

Společnost Desenio Group si pronajala té-
měř 18 500 m2 v průmyslově-logistickém 
areálu CTPark Bor. Developer CTP realizoval 
přestavbu haly původně určené pro specia-
lizovaný potravinářský provoz, který měl pro-
dukovat 200 000 jídel denně. Budova měla 
řadu specifi k včetně toho, že v ní bylo vybu-
dováno druhé patro s dalšími 13 000 m2. 
„Nově dokončené logistické centrum v Boru 
u Tachova, regionu v srdci Evropy, přinese 
v dlouhodobém horizontu nejen úspory 
provozních nákladů, ale také zkrátí dodací 
lhůty pro naše zákazníky na exponovaných 
trzích a v neposlední řadě poskytne prostor 
pro další expanzi,“ říká Ondřej Skalický, site 
manager fi rmy Desenio.

Podrobnosti 
na webu www.ctp.eu Poroste podle vás ještě nájemné 

skladů?

Nájemné v Česku
nad sedmi eury

Michaela Šedlbauerová
head of marketing 
& communications
Cushman & Wakefi eld

Na konci druhého čtvrtletí roku 2022 bylo ve 
výstavbě rekordní množství ploch. Jedná se o téměř 
1 271 000 m2 skladových a výrobních prostor, což 
je 11% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a nárůst 
o 93 % ve srovnání s druhým čtvrtletím 2021. Při-
bližně 19 % těchto ploch se nachází v Olomouckém 
kraji, zhruba 16 % v Plzeňském kraji a dalších 15 % 
v Moravskoslezském kraji. Zahájena byla výstavba hal 
o celkové rozloze zhruba 201 000 m2. Podíl industri-
álních prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem 
zajištěného nájemce) ve druhém čtvrtletí 2022 opět 
mírně vzrostl, a to na 33 %. Do konce roku 2022 oče-
káváme dokončení přibližně 900 000 m2 skladových 
a výrobních ploch. V součtu s první polovinou roku by 
se jednalo o největší množství v historii IRF, které bylo 
za jeden kalendářní rok doručeno na český trh.

V Mannheimu se uskutečnil veletrh World of Mate-
rial Handling, který navštívilo více než 600 hostů 
z několika evropských zemí. Pořádající společnost 
Linde Material Handling na něm společně se svými 
partnery prezentovala více než stovku kusů mani-
pulační techniky – počínaje ručně vedenými elek-
trickými paleťáky přes malé zakladače, manuálně 

ovládané retraky a VNA vozíky (s dosahem až do 
výšky 20 metrů) až po AGV a AMR. Jedna z pro-
storných hal byla koncipována jako obří továrna na 
lahve, v jejímž rámci byly řešeny jednotlivé úkony 
od inbound logistiky přes uskladnění a vychystává-
ní až po expedici a závoz zboží do prodejny. Firma 
veřejně prezentovala hned několik nových strojů, 

přírůstků bylo opravdu hodně, i když nemusely být 
úplně nejčerstvější. Potíž přinesla pandemie, kte-
rá s výjimkou květnového Logimatu fi rmě přes dva 
roky znemožňovala veřejné představení svých no-
vinek. Jednou z technických inovací bylo nové ovlá-
dání v čelních vozících s elektrickým i spalovacím 
motorem. Novinka by měla přispět zejména k lepší 
pohodě a předcházet zdravotním komplikacím řidi-
čů. Středový volant byl totiž nahrazen joystickem či 
minivolantem v levém madlu. Řidič tak může sedět 
zcela rovně a při otáčivém pohybu rukou se snižuje 
namáhání loketního a ramenního kloubu.

Mannheim plný novinek

FOTO: Stanislav D. Břeň

Nakupujete, nebo najímáte 
manipulační techniku?

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor
Systémy Logistiky

Na závěrečné tiskové konferenci uvedl Stefan Pro-
kosch, brand manager Linde Material Handling, že éra 
vozíků se spalovacími motory se blíží ke konci: „Nevíme 
přesně, kdy to bude, ale víme, že to nastane.“ Dodal, 
že se musíme zbavit závislosti na ruském plynu a více 
rozvíjet obnovitelné zdroje energie. Podle zástupců 
fi rmy se aktuálně prodává 60 % vozíků s elektrickým 
pohonem, před deseti lety to bylo 45 % a před dvěma 
dekádami 35 %. Stefan Prokosh rovněž zmínil, že 
v elektrických vozících je o pětinu méně dílů.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

VAŠE CESTA 
K ROBOTICE

www.linde-mh.cz
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Doba doručení zásilek lodí z čínských přístavů 
do evropských byla v červnu průměrně přes 40 
dní. Nyní však výhledy naznačují, že se lodní do-
prava z Asie znovu zpomalí, varuje ve své zprávě 
společnost DSV. Zboží dlouhou dobu stálo v čín-
ských přístavech, ovlivněných politikou striktních 
lockdownů. Po rozvolnění se lodě znovu vydaly na 
cestu, avšak situace se brzy může opět zhoršit. 
Potíže zaznamenávají také přístavy, z nichž někte-
ré už nepřijímají nové zboží, dokud se staré zboží 
nevydá na cestu. Modely i horšící se koronavirová 

situace v Číně naznačují, že se lodní doprava na 
podzim znovu zpomalí, upozorňuje DSV.

Makléřská fi rma Braemar uvádí, že v současnos-
ti probíhá „překvapivě“ vysoký počet obchodů 
s kontejnerovými loděmi z druhé ruky. „Všechny 
zmiňované obchody představují transakce na 
stále překvapivě vysokých úrovních, proto přes 
všechny ty řeči o klesajících přepravních sazbách, 
rostoucích úrokových sazbách a obecně o tom, 
že se život stane obtížnějším, operátoři linek vidí 

něco, co další nemohou,“ uvádí Braemar na svém 
LI profi lu. Poradenská fi rma MSI zase tvrdí, že tři 
čtvrtiny kontejnerových lodí nebudou schopny spl-
nit nařízení Energy Effi ciency Existing Ship Index 
v rámci IMO, což povede pravděpodobně k dalšímu 
zpomalení rychlosti kontejnerových lodí. Podle DSV 
se lodní dopravou za rok 2021 dovezlo do Evropy 
zboží v hodnotě 472 miliard eur, což představuje 
bezmála čtvrtinový nárůst oproti roku 2020.

Námořní doprava z Asie pod tlakem

Kolik platíte za kontejner 
přepravený z Dálného východu?

Mikael Kjeldgaard
managing director
DSV Air & Sea

Právě teď prožíváme dopady přehlceného systému 
logistiky víceméně globálně, ty způsobují zpoždění 
a vyšší sazby za dopravu. Ke zpoždění dodávek ale 
také dochází kvůli nedostatku dopravců do USA. Před-
pokládá se, že sazby ve 3. čtvrtletí zůstanou stále 
velmi vysoké. Nová situace mezi Čínou a Tchaj-wanem 
nezlepšuje obchodní prostředí a my můžeme jen sle-
dovat, kdy vypukne další uzavření čínských přístavů 
v případě nové vlny covidu.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

VAŠE CESTA 
K ROBOTICE

www.linde-mh.cz
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Odvětví logistiky a dopravy opět zažívá náročný rok. 
Dopady pandemie koronaviru včetně narušených 
dodavatelských řetězců jsou stále patrné a už při-
šly (respektive nadále přicházejí) další komplikace. 
Třeba ceny energií a pohonných hmot, které zejmé-
na v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině 
letos výrazně vzrostly, se citelně dotýkají i fi rem 
s výrobními a logistickými provozy. Nemluvě o řadě 
dalších výzev a rizik. 

Jak ovšem vyplývá z aktuální ankety Systémů Logis-
tiky, která byla i tentokrát publikována na sociální 
síti LinkedIn, většina hlasujících hodnotí uplynulý 
půlrok kladně. Alespoň tedy z hlediska podnikání 
jejich fi rem. Přes 40 % odpovídajících považuje první 
pololetí 2022 za velmi úspěšné a další třetina re-
spondentů za „úspěšné, ale mohlo být i lepší“. Jen 
13 % účastníků ankety hodnotí uvedené období 
z pohledu jejich společnosti jako neúspěšné.

Pište své komentáře na:
m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky systemylogistiky

Daniel Knaisl
jednatel
Geis CZ

Od mnoha klientů slyšíme, že mají plné sklady, ale 
aktuálně jim vázne odbyt. Problém má řada e-shopů. 
Mnohé totiž investovaly v uplynulých letech obrov-
ské částky do svého skladového a technologického 
zázemí. Není to tak dávno, kdy u developerů stály 
fronty zájemců o pronájem skladové plochy a navzá-
jem se přepláceli, aby volnou plochu získali. Do nových 
skladů pořídili drahou techniku a technologie. To vše 
s vidinou, že roky neustále dvou- až trojciferného růstu 
v e-commerce budou trvat věčně. Ale ta „věčnost“ 
letos skončila. Mnozí platí drahé nájmy za plochy, 
které vlastně nepotřebují.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Jaký vývoj v odvětví e-commerce očekáváte v Česku během příštích měsíců?

Bylo první pololetí letošního roku 
pro vaši společnost úspěšné?

Anketa:

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

Ani úspěšné, ani neúspěšné.

13 %

Nebylo úspěšné.

13 %

Ano, velmi úspěšné.
41 %

Ano, ale mohlo být i lepší.
33 %

Vojtěch Hromíř
generální tajemník
Česmad Bohemia

Po velkém propadu v prvním čtvrtletí se ziskovost fi rem 
vrátila ve druhé čtvrtině roku na obvyklou úroveň. Není 
to na jásání, protože stále téměř 40 % dopravců musí 
podporovat výsledky z vlastní dopravní činnosti jinými 
souvisejícími ekonomickými aktivitami. Je ale vidět, 
že trh většinově akceptoval vyšší ceny za dopravu. To 
se stalo všude v Evropě a bez toho by tu už spousta 
dopravců nebyla. Důležitá budou teď na podzim vyjed-
návání o podmínkách u kontraktů na příští rok nebo roky 
s významnými zákazníky. Někteří naši členové vyjadřují 
z příštího roku obavy. Je pro ně důležité, aby se dařilo 
jejich zákazníkům, přitom kondice ekonomiky je dost 
křehká a dodavatelské řetězce stále dobře nefungují.
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republiky podpořila tento výzkum částkou přesa-
hující 7‚7 milionu korun z Programu ZÉTA. Uvažo-
vaná platforma se skládá z komunikační jednotky 
(brány) a z vlastního softwaru pro monitoring kon-
tejnerů. Komunikační jednotka sdružuje v rámci 
kontejneru dvě funkce: monitoring vnitřního 
prostředí kontejneru (teplota, vlhkost, snímání 

otřesů, detekce vniknutí do kontejneru) a bez-
drátovou komunikaci s nadřazeným dohledovým 
systémem, který sdružuje data o monitorovaných 
kontejnerech.

Krátce:
Známky ochlazení
K jednoprocentní hranici poklesla nabídka 
volných skladů a výrobních prostor v České 
republice. Čtvrtletní analýza realitněpora-
denské společnosti 108 Agency však na-
značuje, že v nadále velmi silné poptávce 
se objevují náznaky ochlazení. Snižuje se 
zájem např. fi rem z oblasti e-commerce, za 
čímž může stát mimo jiné rostoucí nájemné 
i snižující se spotřeba domácností. „Některé 
výrobní společnosti pak i z důvodu vysokých 
cen energií, pohonných hmot a dalšího sor-
timentu svou činnost omezují. Všímáme si, 
že významné množství i velkých a středních 
společností odkládá rozhodnutí o relokaci 
nebo expanzi na další rok,“ dodává Jakub 
Holec, ředitel 108 Agency, podle nějž i na 
trh průmyslových prostor doléhá nejistý vý-
voj ekonomiky.

ShipMonk se usídlí 
v Chebu
Panattoni Park Cheb South hlásí nového 
nájemce ještě před začátkem výstavby haly. 
Své první skladovací prostory o bezmála 
5000 m2 si v Česku pronajme americko-čes-
ká společnost ShipMonk, jež se zaměřuje na 
outsourcing logistiky pro americké e-shopy, 
pro které skladuje a rozesílá jejich zboží. 
Součástí pronájmu bude i dalších 500 m2

kancelářských prostor. Výstavba budovy 
o celkové velikosti 15 000 m2, jejíž zmíně-
nou část si ShipMonk pronajme, začne v září 
tohoto roku, přičemž předání prostor se plá-
nuje na první čtvrtletí následujícího roku.

Lepší dohled 
nad kontejnery

Experti z Fakulty elektrotechniky a komuni-
kačních technologií VUT v Brně a společnosti 
Gina Software vyvíjejí jednotnou platformu 
pro monitoring a datovou analýzu přeprav-
ních kontejnerů. Podle svých tvůrců má sys-
tém pomoci např. předcházet ztrátám nebo 
krádežím. Technologická agentura České 

Podrobnosti na webu 
www.108agency.cz

Podrobnosti 
na webu www.panattoni.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
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Klidně potmě!
Zhasněte ve skladu a nechte pracovat 
Jungheinrich Miniload STC 2B1A - extrémně rychlý 
a výkonný systém pro skladování drobných dílů.

Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz/miniload

super
CAPS

Napájecí výkon snížen 
až na polovinu

díky využití energie 
uvolněné při brzdění. 
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Podrobnosti 
na webu www.tacr.cz



Off line/Online news
PST CLC 
otevírá fi liálku 
v Rotterdamu
V září letošního roku otevře společnost PST 
CLC novou fi liálku v Rotterdamu. Strategické 
rozhodnutí schválila mateřská Mitsui-Soko 
Group, fi rma aktuálně hledá zaměstnance 
přímo v Rotterdamu. V Nizozemsku se fi r-
ma zaměří nejdříve na dopravní služby pro 
stávající klienty a následně jsou plánovány 
akvizice nových klientů. „Aktuálně se na 
nás obrátili naši japonští kolegové s tím, že 
mají problém dostat zboží z Asie do Ame-
riky, protože je nedostatek volných lodních 
kapacit. Proto budou zboží posílat z Asie do 
Rotterdamu a z Rotterdamu dále do Ameri-
ky. Našim zákazníkům z Ameriky to urychlí 
dodávky z Asie, což je další přínos,“ konsta-
tuje generální ředitel společnosti PST CLC 
Vít Votroubek.

Stotisící vozík 
v Amazonu
Společnost Jungheinrich oznámila, že do-
dala svůj 100 000. vozík s lithium-iontovou 
baterií. Retrak ETV 216i byl dodán spolu s 15 
stejnými vozíky do skladu Amazonu v Lipsku, 
kde je v provozu přibližně 140 dalších elek-
trických vozíků Jungheinrich. „Dodávka sto-
tisícího lithium-iontového vozíku je pro nás 
ve společnosti Jungheinrich mimořádným 
milníkem, na který jsme velmi hrdí,“ říká člen 
představenstva společnosti Jungheinrich pro 
prodej Christian Erlach. Stroj dodaný do skla-
du společnosti Amazon je z řady Jungheinrich 
PowerLine.

Obrat skupiny Geis 
vzrostl o pětinu
Společnost Geis uzavřela rok 2021 meziroč-
ním nárůstem obratu skupiny o téměř 20 %. 
Obrat se tak zvýšil na 1‚197 miliardy eur. 
„Vzhledem ke všem nepříznivým okolnos-
tem jsme s výsledkem nadmíru spokojeni 
a věříme v další růst v následujících letech,“ 
uvádějí majitelé a jednatelé skupiny Hans-
-Georg Geis a Wolfgang Geis. S růstem sku-
piny se zvýšil i počet zaměstnanců. Ve více 
než 120 pobočkách fi rma zaměstnává 6430 
pracovníků. V česko-slovenské části skupiny 
je zaměstnáno přes 1300 pracovníků ve 32 
pobočkách a logistických centrech. Letos 
fi rma otevírá další nové pobočky v Hradci 
Králové a v Petrovanech u Prešova.

Aleš Polák
generální ředitel
Arval

Unie bude čelit v následujících letech velké výzvě, 
pokud chce do roku 2030 dosáhnout snížení emisí 
CO2 na úroveň 55 % oproti roku 1990. Do osmi let by 
muselo být postaveno až 6‚8 milionu dobíjecích stanic, 
tedy asi 14 000 týdně. Zapojit se musí také soukromý 
sektor, např. leasingové společnosti, které budou k pro-
nájmům elektromobilů do fi rem i domácností instalovat 
wallboxy a další dobíjecí infrastrukturu.

Využíváte elektromobily?

Nejvíce dobíječek 
je v Nizozemsku

Polovina dobíječek v celé EU je pouze ve dvou ze-
mích, ty navíc zabírají jen 10 % území Unie. Doklá-
dá to nejnovější analýza Evropské asociace výrob-
ců automobilů. 

Více než 150 000 nabíječek je podle ní rozmístě-
no v Německu a Nizozemsku, posledně jmenovaná 
země má dokonce tolik dobíjecích stanic jako 23 
členských států EU dohromady. České dobíjecí sta-
nice, kterých je přes 2100, zabírají 0‚7 % z jejich 
celkového počtu v Unii.

FOTO: Stanislav D. Břeň

Podrobn    osti 
na webu www.jungheinrich.cz

Podrobnosti 
na webu www.geis.cz

Krátce:
Biopaliva v lodní 
dopravě

Společnost Kuehne+Nagel oznámila, že zajis-
tila ekvivalentní množství biopaliva vyráběného 
na bázi odpadů, jehož prostřednictvím ušetří 
emise CO2 pro přepravu 40 000 TEU. Biopaliva 
jsou dostupná pro přepravu veškerých zásilek 
u transakcí a služeb všech typů po celém světě. 
Koncept biopaliv Kuehne+Nagel je založený na 
využívání biopaliv dle Nařízení EU o udržitelných 
energiích (RED II) a spočívá v alokaci biopaliva 
s prokazatelným původem pro přepravu nákladu 
zákazníků. Firma uvádí, že nejnovější generace 

biopaliv vzniká v cirkulárním uhlíkovém životním 
cyklu z obnovitelných surovin na bázi recyklova-
ného odpadu nebo biomasy.

Grit jde do zahraničí 
se svými zákazníky
Společnost Grit zvýšila obrat meziročně o 40 %, 
provozní zisk před zdaněním a odpisy má bez-
mála čtyřnásobný. Grit doposud působil pri-
márně na tuzemském trhu, do zahraničí nově 
expanduje se svými zákazníky. „Jedním z našich 
klientů je Rohlik.cz, který působí v Německu, 
Rakousku a Maďarsku a nově vstoupil do Itálie, 
Španělska a Rumunska. A právě při této příleži-
tosti se do zahraničí dostáváme i my,“ říká CEO 
společnosti Lubomír Veselý. Mezi další zákaz-
níky Gritu patří například e-shopy Alza a Mall.
cz nebo stavebniny Pro-doma. Nejčastěji mají 
zájem o elektronickou výměnu dokladů, případ-
ně chtějí pomoci s automatizací toku dokladů či 
skladovým hospodářstvím.

Podrobnosti na webu 
www.kuehne-nagel.com

Podrobnosti 
na webu www.pst-clc.cz

Podrobnosti 
na webu www.grit.cz
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Chystáte investice 
do své techniky?

INZERCE

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David Čapek

Nové terminálové tahače pro Yusen

Společnost Yusen Logistics (Czech) začala využívat 
pět terminálových tahačů Terberg, které jí dodala 
fi rma Linde Material Handling Česká republika. 
Jsou využity pro manipulaci se silničními návěsy. 
Nové tahače byly vybrány s ergonomickou kabinou, 
kde je prostor pro řidiče umístěn nízko nad vozov-

kou před přední nápravou vozidla, což umožňuje ři-
diči vystupovat z kabiny přímo na zem a obsluhovat 
zapojení návěsu. Všechny tahače jsou vybaveny sig-
nalizací správně připojeného návěsu či opuštěného 
nezabrzděného. Dodané tahače jsou také vybave-
ny hydraulicky ovládanou točnou a mají kompletně 

pozinkované šasi. Bohumír Myslín, manažer pro-
deje pro speciální stroje z Linde Material Handling 
Česká republika, uvádí: „Úspory pohonných hmot 
se oproti využití běžných silničních tahačů pohybu-
jí typicky v desítkách procent. Je to dáno tím, že 
terminálový tahač má jiný poměr stálých převodů. 
Při manipulaci s návěsy se pohybuje omezenou 
rychlostí a je také standardně vybaven automatic-
kou převodovkou. Odpadá tak velká část třecích 
ztrát, které vznikají při používání klasické spojky 
u silničního tahače.“ Terminálové tahače se použí-
vají v přístavech, ve větších skladovacích centrech 
nebo hubech, v místech, kde se často manipuluje 
se silničními návěsy, a tam, kde se návěsy používají 
jako sklad na kolech (shunting).

Rozšíření a obnova naší stávající fl otily o nové termi-
nálové tahače nám přináší zkrácení operačního času 
u všech manipulovaných návěsů a významnou úsporu 
pohonných hmot, což se navíc příznivě odrazí na snižo-
vání emisí CO2 v průmyslové oblasti Kolína.

Pavel Mráz
asset manager
Yusen Logistics

FOTO: Yusen Logistics (Czech)
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AUTOMATIZACE 
A ROBOTIZACE:
NA ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 
ÚTOČÍ     VYSOKÉ CENY 
A VÝPADKY KOMPONENT

OO automatizaci a robotizaci logistických či výrob-
ních procesů se mluví stále více. Některé spo-
lečnosti si mohou dovolit ten „komfort“, že se na 
automatizační éru teprve připravují a stále zvažují 
alternativy. Jiné fi rmy by se bez RPA či automatizace 
fyzických toků už jednoduše neobešly. Objem jejich 
produkce či manipulovaných položek je prostě tak 
velký, že by nebylo v silách podniku je zvládnout, 
případně je zvládnout v defi novaném čase nebo 
prostoru skladu či továrny. Jinými slovy tuto pro-
blematiku popisuje Kamil Kidoň, ředitel logistiky 
společnosti Euromedia Group, která v logistickém 
parku společnosti P3 ve Stochově buduje robotic-
ký sklad založený na technologii Autostore: „Pokud 
například garantujeme dodání zboží do dvou dnů 
nebo ‚pod stromeček‘, musíme to dodržet. Vzhle-
dem k růstu se ale na vrcholu sezony začínáme 
blížit naší hranici kapacity. Robotizace skladu nám 
tak uvolní ruce a budeme se moci dále rozvíjet ke 
spokojenosti zákazníků, zaměstnanců i investorů.“ 
Automatizace skladů přináší vyšší efektivitu, rych-

Na automatizovaná a robotizovaná řešení fyzického i datového toku v logistice budeme narážet stále častěji. V Česku totiž chybí 
pracovní síla, technologie v dlouhodobém pohledu zlevňují, stále více strojů je „připojených“ a procesů digitalizovaných a návratnost 
investic se zkracuje.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

lost a bezpečnost díky zařízením jako roboty, ko-
boty, systémy pro přenos zboží (goods-to-person) 
a nositelná zařízení (wearables). „Automatizova-
né technologie snižují náklady, zlepšují přesnost 
a umožňují poskytovatelům logistických služeb 
přemístit svou pracovní sílu k plnění složitějších 

úkolů s přidanou hodnotou,“ říká Roman Darius, 
business development manager společnosti GXO. 
A dodává: „Pro představu uvádím několik údajů 
z naší společnosti – zvýšení produktivity na dvoj-
násobek u členů týmu, kteří pracují s roboty, nebo 
dokonce 4–6krát, pokud využívají systémy goods-

„Blízká budoucnost a správná cesta“

V současné době jsou slova automatizace, digitalizace a robotizace velmi po-
pulární. Většina zákazníků ví, že jde o blízkou budoucnost a správnou cestu, 
která je nutná v mnoha oblastech. Logistika je jednou z páteřních oblastí celé 
ekonomiky, a hlavně zde to je a nadále bude téma číslo jedna. Většina fi rem si je 
vědoma, že oddalováním automatizace ztrácejí konkurenceschopnost, nemluvě 
o tom, že je ve většině případů k automatizaci nutí okolnosti s nedostatkem 
pracovní síly, která v současné logistice je vyvažována téměř zlatem.

DAVID SEDLÁK, fi nanční ředitel, Eprin
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V prvním pololetí 2022 se vybralo mýtné v celkové výši 7‚5 miliardy korun, většinu 
uhradili zahraniční dopravci. Více na www.systemylogistiky.cz.

-to-person. Robotická řešení zkracují dobu školení 
pro nové členy týmu až o 80 procent a zazname-
nali jsme snížení fl uktuace zaměstnanců v auto-
matizovaných zařízeních o 30 procent v porovnání 
s průměrem v celém odvětví.“

Další benefi ty automatizace přidává Oldřich Ma-
reš, sales manager CZ&SK společnosti Dematic: 
„Když uvážíte, že v mnoha oblastech po celém svě-
tě existuje masivní nedostatek pracovních sil bez 
jednoduchých řešení, a tedy tvrdý konkurenční boj 
o nalezení zaměstnanců, je automatizace pragma-
tickou možností, jak tyto úkoly řešit.“ A pokračuje: 
„Existují odvětví, kde je automatizace vhodnější 
než lidská práce kvůli extrémním teplotám na 
pracovišti a také kvůli zdravotním a bezpečnost-
ním problémům. Například nakládání dodávko-
vých vozů extrémně těžkými balíky si v průběhu 
let vybírá daň na lidských zádech a kolenou a mít 
automatizovaný proces, který pomáhá nakládat 
a vykládat kamiony, je jedním ze způsobů, jak 
elegantně těmto odvětvím pomoci.“ Podstatné je, 
aby tyto technologie dokázaly dobře spolupraco-
vat s lidmi ve skladech a ve výrobě, protože jejich 
přítomnost je v současnosti (a ještě nějakou dobu 
bude) zcela nezbytná.

Jakub Jonáš, managing director společnosti 
Ferag CZ, k současnému vývoji v automatizaci 

dvanácti měsíců se některé projekty automatizace 
protáhly na patnáct až osmnáct měsíců,“ dodává 
Filip Šustek. Pohled na tendry přidává i Libor Mi-
halka z LogTechu: „I zadavatelé velkých projektů, 
kteří rozešlou poptávku na významné dodavatele, 
se potýkají se situací, kdy nedostanou nabídku 
žádnou. Dodavatelé si vybírají, na které poptávky 
budou reagovat.“

S PŘEDSTIHEM 
A DOBRÝMI SMLOUVAMI
Téměř se vším je dobré začít včas a dopředu pláno-
vat. O zavádění automatizace v podmínkách, které 
byly naznačeny výše, to platí dvojnásob. „Realizace 
komplexního projektu automatizace nyní může tr-
vat i několik let. Při plánování dalšího rozvoje pod-
niku je potřeba tuto skutečnost vzít v úvahu,“ říká 
Karel Šprojcar. Jiří Neumann, managing director 
společnosti Blumenbecker Prag, podotýká: „Po-
kud se rozhodnu robotizovat nebo automatizovat 

logistiku, musím začít plánovat 
minimálně dva roky dopředu. Je 
třeba mít velmi dobře ošetřenou 
smlouvu o dílo, která musí zahr-
novat vliv nestabilních cen mate-
riálových vstupů.“

Běžnou praxí v českých fi rmách 
s výrobními linkami bývá trans-
fer technologie z mateřských 

společností ze západní Evropy. I když vzhledem 
k objemu produkce a dobrým a dlouholetým zku-
šenostem západních matek s českými fi liálkami 
se v posledních letech už i v tuzemsku montují 
technologie nové, přesun starší technologie bývá 
poměrně frekventovanou skutečností. Aktuálně 
zaseknuté dodavatelské řetězce tento postup jen 
podpoří. „Při průměrné životnosti robota nejméně 
15 let je dobrou alternativou nákup použitého sys-
tému. Zejména pro malé a střední podniky s niž-
ším rozpočtem na investice. Další výhodou je, že 
odpadnou dlouhé dodací lhůty. Jednotlivé systémy 
lze integrovat přímo do stávající výroby,“ uvádí spo-
lečnost Surplex.

podotýká: „Logimat ukázal, že automatizace a ro-
botizace bude mít v budoucnu jednoznačně stou-
pající tendenci, jelikož pracovní síly je nedostatek 
a objem zboží neustále roste. Bude nadále tlak na 
rychlejší vychystávání a doručování a bez správné 
technologie jednoduše nebude možné růst. Osob-
ně vidím největší potenciál v oblasti AMR.“

PŘEKONÁVAT BARIÉRY
Kýžený vývoj směrem k vyšší míře automatizace 
však čelí také některým úskalím. Jaké jsou pře-
kážky pro další rozvoj? „Překážkou, která by moh-
la ovlivnit a případně zpomalit tempo vývoje této 
oblasti, může být poměrně vysoká prvotní inves-
tice. V současnosti se většina společností potýká 
s nejistotou ohledně dalšího ekonomického vývoje, 
a snaží se tedy snižovat náklady ve všech oblas-
tech, především pak v nových investicích,“ domní-
vá se Michaela Schickerová, marketing manager 
společnosti Kasys. Finance, respektive očekávání 
návratnosti investic, vidí jako překážku i Jakub 
Jonáš, který doplňuje: „Další komplikací budou 
určitě skladovací prostory, kterých je dlouhodobý 
nedostatek.“

Jisté limity rozkvětu automatizace a robotizace 
spatřuje i David Sedlák, fi nanční ředitel společ-
nosti Eprin: „Za jednu z hlavních překážek poklá-
dáme aktuální ekonomickou situaci. Bohužel brzdí 
spoustu zajímavých inovativních projektů, které 
mají obrovský potenciál i z pohledu návratnosti 
a paradoxně by byly nejvhodnějším řešením do 
budoucna. Dalšími nejčastějšími a nejsložitějšími 
hledisky jsou požadovaná výše investice v kombi-
naci s rozsahem řešení, termín dodání a již zmiňo-
vaná návratnost.“

DODACÍ LHŮTY U VNA VOZÍKŮ 
DELŠÍ O POLOVINU
Implementace automatizačních projektů se aktu-
álně značně zpožďuje. Je nutné dostatečně pláno-
vat, jelikož dodací lhůty na materiály a komponen-
ty se prodloužily na měsíce, ceny 
pak vzrostly mnohonásobně. 
„Najednou už není hlavní otáz-
kou, mezi kolika dodavateli zor-
ganizovat výběrové řízení a jak je 
‚dotlačit‘ k co nejnižší ceně. Pri-
oritou je zajištění požadovaného 
materiálu nebo komponent a je-
jich dodací lhůta,“ upozorňuje 
Karel Šprojcar ze společnosti JK 
Logistika. Pohled z oblasti manipulační techniky 
přidává také Filip Šustek, sales engineer advanced 
applications společnosti Still ČR: „Ve výrobě stan-
dardních vozíků jsou u většiny modelů dodací lhůty 
násobně delší. V minulosti bylo standardem do-
dání do 8–12 týdnů, dnes není ničím neobvyklým 
dodací lhůta 12 měsíců. Například u VNA vozíků se 
dodací lhůty prodloužily zhruba o polovinu.“

Navzdory tomu, že sílí hlad po automatizačních 
řešení ze strany fi rem, dodavatelé technologií ne-
dokážou poptávku jednoduše uspokojit. „Kromě 
nedostatku vstupů komplikuje situaci i velká vy-
tíženost realizačních týmů. Z původních devíti až 
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„Investice do 
automatizace jako 
příprava na růst“

Věříme v potenciál knižního trhu v České re-
publice a jeho dlouhodobý růst. Investicí do 
nového skladu chceme být na tento růst při-
praveni a zároveň zvyšujeme kvalitu a spolehli-
vost logistiky, čímž přispíváme k rozvoji celého 
knižního trhu.

FRANTIŠEK 
MALA

CEO
Euromedia 

Group

„ODHADUJE SE, 
ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ 

JE AUTOMATIZOVANÝCH 
POUZE PĚT PROCENT 

DISTRIBUČNÍCH CENTER.“
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BEZ HODNOVĚRNÝCH DAT TO NEPŮJDE
Rostislav Schwob, supply chain solutions director 
společnosti Aimtec, doporučuje, aby se výrobní 
podniky vydaly cestou digitalizace s příslibem vět-
ší nezávislosti a pružnosti. A vysvětluje: „V IT je to 
stejné jako v ostatních oblastech – nedostatek ka-
pacity a delší čekací lhůty na projekty. Digitalizační 
platforma představující nástroj pro propojení ERP 
a řízení různých automatizačních technologií může 
tento trend částečně rozptýlit. Nabízí prostředí, kte-
ré si zákazník může sám měnit. Cílem je fl exibilita, 
nezávislost a rychlost.“

Velkou výzvou při digitalizaci a automatizaci však 
bývá pořízení kvalitních kmenových dat, kterými 
je třeba systémy zásobit. „Efektivita a návratnost 
do pořízených technologií bude spočívat právě 
v tom, jak kvalitní data systému dodáme. Bohužel 
standard GS1 je využívaný téměř výhradně v po-
travinářském a hobby market segmentu, kde jej 
vyžadují velcí hráči na trhu,“ domnívá se Jan Hůlka, 
sales manager společnosti Resco CZ. A pokraču-
je: „V ostatních vertikálách trhu se tento standard 
využívá minimálně, nebo ne v celé míře, což vede 
ke zvýšeným nákladům na straně distributora, 
respektive pořizovatele robotického systému. Ne-
existence kmenových dat nebo jejich nekvalita 
mohou být fatální při zavádění autoID technologií 
jako čárový kód, voice picking či pick by light do 
logistiky, natož při robotizaci.“

Kvalitní sady master dat obsahují například údaje 
o rozměrech či hmotnosti produktů ve skladovací 

jednotce (obchodním balení) a představují napros-
tý základ pro jakýkoli robotický systém. „Typickým 
příkladem jsou stohovatelné produkty, třeba ša-
non, kdy rozměr produktu skladovaný ve více ku-
sech není násobkem jeho rozměrů. Máte tato data 
k dispozici pro zavedení robotického systému?“ 
ptá se Jan Hůlka.

S jakoukoli investicí je spojena kalkulace návrat-
nosti. Základní výpočet pro automatizaci může být 
proveden tak, že sledujeme současné mzdové ná-
klady a fi nanční náročnost dané investice. Jan Hůl-
ka tento přístup zpochybňuje, když upozorňuje, že 
data o práci operátorů skladů použitá na základě 
jednorázového měření nejsou objektivní, protože 
operátor podává maximální výkon právě po dobu 
měření. Podle něj je nutné sbírat data v delším ča-
sovém úseku, a to bez přítomnosti jiného operáto-
ra, který by výkon měřil. Nabízejí se k tomu různé 
technické prostředky včetně například chytrých 
hodinek na měření procesů.

ROBOTICKÉ VYCHYSTÁVÁNÍ 
I BALENÍ PRO IKEU
O automatizačních projektech v Česku píší Systé-
my Logistiky pravidelně a články či případové stu-
die jsou dohledatelné v archivu, na webu systemy-
logistiky.cz nebo profi lu SL na Linkedinu. V rámci 
referencí se proto podívejme na tři nedávné zají-
mavé projekty ze zahraničí.

Společnost DHL Supply Chain 
otevřela v německém Bergka-
menu nové, automatizované dis-
tribuční centrum pro fi rmu Ikea. 
Multiklientský sklad v Bergka-
menu s celkovou skladovací 
plochou 40 000 m2 je součástí 
nedalekého areálu DHL Supp-
ly Chain Unna, který je vzdálen 
necelých 10 km. Ikea má k dispozici skladovací 
plochu 20 000 m2. Centrum zpracovává v průměru 
8000 SKU, celkovou kapacitu lze zvýšit na 11 000 
SKU. Pro vychystávání zásilek se používá kombi-
nace automatizované přepravní techniky a robotic-

kých řešení fi rmy Locus, doplněná stroji Packsize. 
Systém vypočte pomocí algoritmu ideální velikost 
obalu. Díky tomu lze výrazně snížit spotřebu oba-
lového a výplňového materiálu i objemovou hmot-
nost. „Díky robotům Locus mají naši zaměstnanci 
ve skladu výrazně usnadněnou práci, protože mu-
sejí chůzí překonávat mnohem kratší vzdálenosti. 
Tím se značně zvyšuje efektivita vychystávání. Sys-
tém ve spolupráci se zaměstnanci skladu zkracuje 
dobu potřebnou pro zpracování každé jednotlivé 
objednávky, optimalizuje pracovní procesy pro za-
městnance a zvyšuje provozní efektivitu,“ dodává 
Rainer Haag, generální ředitel společnosti DHL 
Supply Chain Germany & Alps.

JEMNÝ ÚCHOP PRO STO TISÍC 
VAJEC ZA HODINU
Za dalším zajímavým příkladem se můžeme vydat 
do společnosti Meggson v nizozemském Ede, která 
se věnuje chovu nosnic a manipuluje až 100 000 
slepičích vajec za hodinu. „Ještě před několika lety 
bylo balení a paletizace vajec čistě manuální prací,“ 
uvádí Gijs Thomassen, ředitel společnosti Meggson. 
Slepičí vejce váží od méně než 53 gramů (hmotnost-
ní třída S) do více než 73 gramů (hmotnostní třída 
XL). Na jednu paletu se vejde až 10 000 slepičích 
vajec, takže zaměstnanci přemísťují typická plata 
na 30 slepičích vajec ve stozích nebo vrstvách. Ty 
váží v průměru 7‚5 kg a musí být přepravovány, 
uspořádány a zajištěny na paletě značnou rychlos-

tí. Gijs Thomassen zmiňuje těž-
kou a repetitivní fyzickou práci. 
Častým důsledkem jsou podle 
něj bolesti zad a další poruchy 
pohybového aparátu. Firma proto 
nasadila roboty Kuka. Chapadla 
robota KR Quantec jsou navržena 
tak, aby si poradila s různými ma-
teriály, jako jsou buničiny a plasty.

Paletizace vajec je stejně úspěšná jako ukládání 
prázdných vaniček a plat na vejce do přepravních 
vozíků nebo jejich umístění na dopravní pás. Robo-
ty pomocí laserových senzorů zjišťují, kde mohou 
příslušný náklad vyzvednout. Automatizační  řešení 

„Stručné dějiny 
robotiky“

Slovo robot pochází ze hry spisovatele Karla 
Čapka vydané v roce 1920. Pojem robotika 
poprvé použil v roce 1942 Isaac Asimov ve 
své povídce Hra na honěnou. V roce 1956 
spojili své síly inženýři Devol a Engelberger 
z USA. První jmenovaný si o dva roky dříve 
nechal patentovat mechanické rameno. Spo-
lečně pak vyvinuli prvního robota na světě: 
nesl název Unimate #001. První prototyp byl 
instalován ve společnosti General Motors (GM) 
v roce 1959. V roce 1961 se Unimate stal ne-
dílnou součástí výrobní linky a jeho úkolem 
bylo svařování odlitků karoserií. V následu-
jícím desetiletí se velké robotické systémy 
rozšířily v celém automobilovém průmyslu. To 
bylo možné díky větší pohyblivosti robotických 
konstrukcí, které mohly plnit nejrůznější úkoly. 
Předpokladem byly dva aspekty: Na jedné stra-
ně konstrukční možnosti větších stupňů vol-
nosti pohybu a vhodná technologie pohonu, na 
druhé straně programovací potenciál v oblasti 
IT. V roce 1973 uvedla společnost Kuka na trh 
prvního šestiosého a čistě elektromechanicky 
ovládaného robota s názvem Famulus. Druhým 
úkolem bylo programování s pomocí počítače. 
V roce 1974 vyvinula švédská společnost Asea 
(nyní ABB) pětiosé robotické rameno, které 
bylo poprvé naprogramováno pomocí mikro-
kontroléru Intel.

ZDROJ: Surplex
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„UMĚLÁ INTELIGENCE 
MŮŽE BÝT ZAPOJENA 

DO PICKOVÁNÍ POLOŽEK, 
ROZPOZNÁVÁNÍ PALET NEBO 

VIZUÁLNÍCH KONTROL.“



17

INZERCE

Robot TP300 například umožňuje uspořádat až 
108 000 vajec za hodinu na paletách a mezitím 
umístit prázdné přepravky na dopravní pás. Odtud 
jsou plata a snůšky odváženy pryč – buď vytříděné, 
nebo vyčištěné a znovu na platech, v závislosti na je-
jich stavu. Automatizační řešení také doplňují a ode-
bírají vejce ze strojů na jejich balení, zajišťují paletiza-
ci beden plných vajec a manipulaci s líhněmi.

POLSKÝ UNILEVER SÁZÍ NA KOBOTY
Robotizace v potravinářském a nápojovém prů-
myslu v Polsku je stále intenzivnější. Podle úda-
jů Mezinárodní federace robotiky činil v období 
2015–2020 průměrný nárůst počtu robotů v po-
travinářském a nápojovém průmyslu v zemi celých 
20 %. Celkově se v roce 2020 potravinářský a ná-
pojový průmysl podílel 9 % na všech instalacích 
průmyslových robotů v Polsku a poptávka po ro-
botech v potravinářském a nápojovém průmyslu 
vzrostla o 36 %. Firmy instalovaly celkem 184 no-
vých jednotek, uvádí společnosti Universal Robots. 
Jeden ze čtyř polských závodů společnosti Unilever 
(konkrétně v Katovicích) zajišťuje balení čaje, který 
je do továrny dodáván v 25kilogramových pytlích. 
Společnost se dlouhodobě potýká s nedostatkem 

zaměstnanců: to přimělo fi rmu k zavedení kola-
borativních robotů do výroby. Po nasazení kobo-
tů UR10 dodaných společností Universal Robots 
umožnila úplná automatizace procesu paletizace 
zvýšit efektivitu výroby a převést zaměstnance na 
jiné úkoly. Po nasazení kobotů jsou krabice s výrob-
ky připravenými k prodeji stohovány na palety šesti 
kolaborativními roboty. Využití robotizace zkrátilo 
dobu paletizace, optimalizovalo ergonomii práce 

a zbavilo zaměstnance nejnamáhavějších úkolů. 
Odhadovaná doba návratnosti investice do kola-
borativních robotů v továrně Unilever v Katovicích 
činí přibližně 12 měsíců.

Programování vyžadovalo přizpůsobení činnosti ro-
botů tvaru a velikosti lepenkových obalů používa-
ných na dané výrobní stanici. Postup byl však v kaž-
dém případě podobný: po dosažení určeného počtu 

„Plynulost procesů a eliminace chyb“

 Předpokládáme, že trend týkající se automatizace a robotizace logistiky bude 
pokračovat a rozvíjet se i v následujících letech. A to zejména z toho důvodu, 
že z dlouhodobého hlediska šetří čas, náklady a zajištuje plynulost veškerých 
souvisejících podnikových procesů včetně eliminace chyb ze strany lidského 
faktoru. Již v současné době je možné vidět, že implementace automatizace 
a robotizace v oblasti logistiky je pouze střípkem tohoto rozsáhlého celku a na-
vazuje na výrobní a další podnikové procesy, kde je robotizace a automatizace 
stále běžnější.

MICHAELA SCHICKEROVÁ, marketing manager, Kasys

P3 startuje spekulativní výstavbu v Myslince u Plzně. 
 Více na www.systemylogistiky.cz.
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krabic na paletě robot spustí další vrstvu. Obvykle 
se paleta skládá ze šesti až deseti vrstev a v každé 
vrstvě je deset až jednadvacet krabic. Jakmile je 
vrstva dokončena, robot vypočítá novou výšku a na-
staví bod, ve kterém má začít další vrstvu. Jakmile 
si obsluha všimne, že robot začíná skládat boxy na 
další paletu, odjede s naloženým zbožím. Naplnit 
celou paletu trvá kobotu 20 až 30 minut.

CESTA K PRODUKTIVITĚ: 
UMĚLÁ INTELIGENCE, 
ROBOTICKÝ PICKING, DRONY
Většina inovačních projektů v logistice se týká jed-
nodušší či komplexnější formy automatizace nebo 
robotizace. Do budoucna lze čekat, že posílí auto-
nomní prvky, a to jak v oblasti fyzické manipulace, 
tak datové komunikace či řízení.

Dalším z pokroků bude umělá inteligence, která 
může být zapojena do pickování položek, rozpo-
znávání palet nebo obalů v provozu či vstupních 
nebo výstupních vizuálních kontrol. Technologie 
nebude předprogramována pro všechny možné 
kroky, ale příslušné algoritmy se budou učit a hle-
dat optimální řešení. Zajímavé projekty se už v sou-
časnosti objevují v oblasti vizuální identifi kace 
nebo uchopování kusových předmětů. Důležité pro 
strojové učení a umělou inteligenci je mít dostatek 
„podnětů“, na jejichž základě se může učit. Z toho 
důvodu budou vznikat další datové sady určené 
pro logistiku nebo dopravu, ale také se více pro-
pojovat např. stroje v různých závodech, částech 
skupin nebo napříč kontinenty, které budou data 
sdílet a tím posilovat učební potenciál.

Úkoly pro roboty čekají i v oblasti evidence, inven-
tur, inspekcí a kontrol. Některé společnosti v Čes-
ku už několik let testují nebo v běžném režimu pro-
vozují například drony, které provádějí pravidelné 
inventury v interiérech nebo exteriérech, evidují 
transportní vratné obaly nebo nahrazují fyzickou 
ostrahu ve výrobních a logistických areálech.

Roman Darius se domnívá, že dlouhodobě obtížná 
situace na trhu práce spolu s rostoucí infl ací, kte-
rá přinutí podniky ke zvýšení mzdových nákladů, 
budou stimulovat rostoucí poptávku zákazníků po 
automatizaci a robotizaci skladů s očekávanou 
vyšší návratností investovaného kapitálu a silněj-
ším profi lem marží. „Odhaduje se, že v současné 

době je automatizovaných pouze pět procent dis-
tribučních center. Pokročilá automatizační řešení 
jsou nákladově nejefektivnější ve velkých skladech 
s větší provozní výškou spíše než v menších skla-
dových jednotkách,“ uvádí Roman Darius. Pro pro-
vozy, kde to dává smysl, předvídá větší nasazení 
AMR. Tyto roboty, které byly např. na květnovém 
Logimatu k vidění na každém kroku, mohou být 
nasazeny v provozech, kde by automatizace „ve 
velkém“ byla považována za fi nančně či provozně 
obtížně proveditelnou. Počet AMR lze operativně 
doplnit, pokud dojde k nárustu objemů během se-
zony, poté se mohou přesunout jinam. Do budouc-
na se v tomto segmentu otvírá možnost pro další 
formy fi nancování včetně pronájmů.

POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ A PRODUKTIVITA
Oldřich Mareš upozorňuje, že automatizace se 
bude více prosazovat s potřebou efektivnějšího 
využití místa: „Prostorově omezené sklady v měst-
ském prostředí se například spoléhají na vysokou 
škálovatelnost vychystávacích systémů.“ I když 
zmiňuje, že tyto systémy na trhu jsou a mohou vy-
tvořit skutečnou konkurenční výhodu, vzápětí do-
dává: „Ústředním bodem zítřejší intralogistiky však 
nebudou iniciativy v oblasti automatizace nebo 
digitalizace. Rozhodně ne implementace techno-
logie jako takové, ale je třeba se zaměřit výhradně 
na zákazníka v jakémkoli oboru podnikání, který 
potřebuje podporu.“

Společnost Interactive Analysis predikuje celkový 
10% meziroční růst trhu robotiky do roku 2026, 
kdy se očekává, že celosvětové prodeje překročí 
770 000 kusů. „Růst nákladů na pracovní sílu, 
pokračující pokles cen robotů, trend odklonu od 
hromadné ke customizované výrobě, poptávka po 

kratších a rychlejších výrobních cyklech a snaha 
o další zvyšování efektivity a kvality produktů, to 
vše bude podporovat další robotizaci,“ domnívá se 
Maya Xiao, seniorní analytička zmiňované společ-
nosti. A dodává: „Budoucnost průmyslu průmyslo-
vých robotů vypadá jistá z jednoho prostého dů-
vodu – roboty zvyšují produktivitu. A známé úsloví 
říká: Produktivita není všechno, ale z dlouhodobé-
ho hlediska je téměř vším.“

„Ušetřit a investovat“

V následujících letech je možno předpokládat 
rozvoj automatizace a robotizace logistiky. Na 
jednu stranu společnosti při zavedení automa-
tizace a robotizace ušetří personální náklady 
na nejnižších pozicích ve skladu, na druhou 
stranu budou muset investovat do pracovní-
ků, kteří budou zvolenou technologii spravo-
vat a udržovat. V této souvislosti se bude téma 
údržby jako takové, možná i prediktivní, čím 
dál tím více skloňovat i v logistice. Nyní je toto 
téma rozvíjeno zejména ve výrobních společ-
nostech.

JAN HŮLKA
sales manager

Resco CZ

„Automatizace zvyšuje spotřebu energie“

 S rostoucí poptávkou po automatizaci a robotizaci logistiky vidím hlavní pře-
kážky v omezené kapacitě automatizačních fi rem, dostupnosti komponent na 
trhu a následně v delší dodací a implementační době. V mnoha případech je 
vhodnější se rozhodnout pro lehčí automatizaci a robotizaci, například využitím 
AMR, nebo pro implementaci hybridních řešení. Automatizace může být také 
náročná na spotřebu energie. Nové budovy budou muset být připraveny na in-
stalaci dalších ekologických energetických systémů, protože všichni se stále 
více obáváme eskalace nákladů na energii. Dobrým příkladem efektivního vy-
užití vstupů je automatizované řešení balení, které přizpůsobuje krabice jejich 
obsahu a dokáže ušetřit 10 až 15 procent obalového materiálu.

ROMAN DARIUS, business development manager, GXO

FOTO: Kuka
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DOUBLETREE BY HILTON 

HOTEL BRATISLAVA

Do pandémie platilo, že náklady sa dali 
znižovať v mnohých oblastiach. Dnes sa táto 
úloha zdá byť v kategórii mission impossible. 
Od roku 2021 dramaticky rastú ceny energie 
a materiálových vstupov, prepravy, mzdy či 
výdavky potrebné na opravy alebo strategické 
investície. Množstvo peňazí v ekonomike 
roztáča inflačnú špirálu, ktorá ďalej 
povzbudzuje rast cien, resp. nákladov, a to aj 
v odboroch, pri produktoch a službách, kde 
by to už nutné nebolo. Čo sa dá v tejto situácii 
robiť? „Rezať“ náklady zrejme nepôjde, je však 
možné pristúpiť k „mitigačným opatreniam“, 
teda zmierňovať ich rýchle zvyšovanie.

PARTNERI: ŠPECIÁLNI 
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O LOGISTICE PRO AUTOMOTIVE S PETREM 
SODOMKOU, VITESCO TECHNOLOGIES
Společnost Vitesco Technologies čeká – v reakci na elek-
trifi kaci a inovace v automotive – změna portfolia a roz-
šíření automatizace. „Oproti minulosti jsme rozhodně 
agilnější v komunikaci a průběžně sondujeme situaci 
a pokrytí u dodavatelů. Flexibilněji a proaktivně rea-
gujeme i vůči zákazníkům,“ vrací se k minulým výzvám 
s nedostatkem čipů head of SCM Petr Sodomka.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

O LOGISTICE PRO AUTOMOTIVE S PETREM 
SODOMKOU, VITESCO TECHNOLOGIES
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trifi kaci a inovace v automotive – změna portfolia a roz-
šíření automatizace. „Oproti minulosti jsme rozhodně 
agilnější v komunikaci a průběžně sondujeme situaci 
a pokrytí u dodavatelů. Flexibilněji a proaktivně rea-
gujeme i vůči zákazníkům,“ vrací se k minulým výzvám 
s nedostatkem čipů head of SCM Petr Sodomka.

učiněn závěr, že pokud má naše část – Powertrain 
– úspěšně naskočit na vlnu elektrifi kace a trend 
soustavné inovativnosti, je potřeba být agilnější. 
Strukturální změna byla podle nás žádoucí a pro-
spěšná, aby se obě společnosti mohly ještě lépe 
soustředit na rozvoj a úspěch ve svých páteřních 
oblastech.

Nyní jsme v Trutnově. Vitesco má ještě 
závod ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
Kolik je to celkem lidí?

V České republice zaměstná-
váme celkem téměř 4500 lidí. 
Hlavní dvě nohy, na kterých 
podnik stojí, jsou výrobní loka-
ce v Trutnově, kde je zároveň 
sídlo pro Vitesco Technologies 
Czech Republic, a ve Frenštátu. 
Frenštát je větší co do počtu 
lidí, u nás zase evidujeme vyšší 

obrat a sales. Provozujeme také vývojové centrum 
v Ostravě s 250 zaměstnanci, primárně zaměřené 
na vývoj senzoriky.

Spolupracujete se závodem 
na Moravě?

Určitě a snažíme se stále více propojovat a hledat 
synergické oblasti. Nejen na úrovni celých závodů, 
ale i v jednotlivých činnostech, včetně logistiky. 

Závod Vitesco Technologies v Trutnově 
byl dříve součástí společnosti 
Continental. Jak probíhalo dělení 
společnosti a jak se změnilo výrobní 
portfolio?

Pokud jde o náplň práce, zásadní vliv rozdělení 
nemělo. Jako součást koncernu Continental před-
stavovala divize Powertrain zhruba pětinu z hledis-
ka objemu výroby, prodejů a počtu zaměstnanců. 
Tato pětina se postupně vyčlenila, fi nální krok jsme 
učinili loni. Samostatnou a dnes už i na burze ob-
chodovanou fi rmou jsme tedy 
krátce. Na druhou stranu nás do 
budoucna čekají změny portfo-
lia. Nyní vyrábíme zejména kom-
ponenty pro spalovací motory, 
například vysokotlaká čerpadla, 
turbodmychadla či senzory pro 
měření emisí. Postupně se však 
chystáme přejít na díly pro hyb-
ridní a elektrické pohony. Již nyní byste u nás mohli 
vidět například montáž elektrických vodních pump, 
ventilů pro řízení chladících okruhů a dalších tech-
nologických novinek.

A proč tedy došlo ke změně?

Strategické rozhodnutí padlo v nejvyšším, korpo-
rátním vedení. S ohledem na čím dál více dyna-
mický technologický vývoj automotive sektoru byl 

FOTO (6 ×): Stanislav D. Břeň

Interview

Hodně nás
vycvičila
polovodičová

krize

„Leteckou dopravu 
využíváme pro 

elektronické 
komponenty.“



UPS koupí skupinu Bomi, chce se stát logistickou jedničkou ve zdravotnictví.
Více na www.systemylogistiky.cz.
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tuálně je v našem týmu 140 zaměstnanců, z toho 
v kanceláři 60 lidí. Zbývající část obsluhuje fyzickou 
logistiku, zejména skladové hospodářství. Organi-
začně se dělíme na čtyři oblasti. Pro skladový man-
agement máme k dispozici dva sklady. Významnou 
skladovou kapacitu je nutné outsourcovat, protože 
se do současných prostorů jednoduše nevejdeme. 
Externě také zajišťujeme mytí obalů. Druhou část 
tvoří obalové hospodářství – vývoj a péče o pool. 
Třetí sekce se věnuje optimalizačním projektům, 
správě KPI a reportingu. Poslední a nejrozmanitější 
oblast je supply chain execution, neboli dispozice. 
Kopíruje výrobní produktové portfolio a týmy jsou 
členěny stejně podle výrobních skupin. Každá výrob-
ní oblast má svůj „mini tým“ logistiků, kteří se starají 
o komunikaci s dodavateli, zajišťování optimálních 
zásob, plánování výroby a péči o zákazníka.

Podívejme se na materiálový 
tok. Co patří k nejdůležitějším 
materiálům a komponentům 
a jak jsou dopravovány?

Náš závod stojí napůl na mechatronice a napůl elek-
tronice, což se odráží ve skladbě komponent. Histo-
ricky jsme vyráběli primárně z mechanických dílů. 
Logickým důsledkem aktuálního dění v automotive 
je, že se vše více přelévá do elektra. V dodavatelské 
síti v současnosti fi guruje cca. 350 subjektů z celé-
ho světa. Dominuje Evropa, kterou hodně dohání 
Asie. Využíváme běžné logistické toky a způsoby 

V tomto směru osamostatnění velmi pomohlo, 
protože nám dalo volnější ruku a splnilo záměr 
nejvyššího vedení. Pokud jde o logistiku, nastarto-
vali jsme loni sérii výměnných workshopů. V první 
fázi si předáváme know-how. Kolegům dáváme 
k dispozici inspiraci na základě toho, co děláme 
dobře u nás, a naopak čerpáme podněty z Frenštá-
tu. Ve střednědobé perspektivě přemýšlíme, jestli 
se zvládneme propojit také funkčně. V Trutnově je 
například silně etablované know-how výroby obalů, 
a pokud budeme disponovat zdroji, můžeme vypo-
máhat s touto problematikou. Dohodli jsme se na-
příklad na sjednocení specifi kace základních pa-
let. Historicky jsme používali odlišné nosné palety, 
ale lze udělat kompromisy na obou stranách. Pool 
bude po sjednocení fl exibilnější a zároveň spojíme 
síly pro výběrová řízení.

Můžete popsat princip odběratelsko-
-dodavatelského řetězce?

Oba závody v ČR mají svého vedoucího logistiky, já 
jsem odpovědný za Trutnov. Za posledních deset let 
prošel závod enormním, násobným růstem, což se 
projevilo na počtu lidí i rozvoji samotné lokality. Ak-

odvolávky i 52 týdnů dopředu. Jakoukoli násled-
nou změnu je pak těžké vyjednat. Na druhou stra-
nu není až takový problém s dopravním lead timem 

v případě, že je dokončena 
výroba. Pro leteckou dopra-
vu je zajištěn v řádu několi-
ka dní. U námořní přepravy 
jsme zhruba na dvojnásob-
ku toho, co dříve. Ze šesti 
sedmi týdnů se protáhl na 
dvanáct až čtrnáct týdnů.

Změnili jste 
nastavení supply 

chain managementu, abyste zachovali 
dostatečné zásoby?

U některých komponent došlo k navýšení zásob 
a upřeli jsme větší pozornost k železnici. Nechce-
me zbytečnou nadzásobu materiálu, raději připla-
tíme za vlakovou přepravu a udržíme fl exibilitu 
a obrátku zásob na konkurenceschopné normě. 
Přeprava trvá zhruba čtyři týdny. Poměrně velký 
objem pozemní dopravy realizujeme sami – pro-
vozujeme síť milk-runů, kterou se snažíme různě 

dopravy, zejména pozemní dopravu, a to hlavně po 
Evropě. V Asii jde o tři toky – první objemově je ná-
mořní přeprava, kterou rychle následuje železnice 
s optimální kombinací ná-
kladů a lead timem. V tomto 
ohledu nás v pozoru drží si-
tuace na Ukrajině a v Rusku, 
protože hlavní tepny vedou 
částečně přes toto území. 
Jako poslední nelze pomi-
nout leteckou dopravu, kte-
rou využíváme pro přepravu 
elektronických komponent, 
například čipů. Pro tento typ 
komodit se ukazuje, že jde o nejefektivnější způsob. 
S ohledem na částečně přetrvávající potíže s nedo-
statkem čipů saháme nezřídka i po expresních for-
mách letecké přepravy.

Jaký je nyní lead time pro elektroniku 
z jihovýchodní Asie a jak to změnil 
covid-19?

Pokud se bavíme o procurement lead time, tak je 
změna razantní. U dodavatelů jsme nuceni fi xovat 

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
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„Za posledních deset let 
prošel závod enormním 
růstem, což se projevilo 
na počtu lidí i samotné 

lokalitě.“



zefektivňovat. Tam, kde to dává smysl, usilujeme 
o změnu Incoterms a převzetí dopravy do naší od-
povědnosti.

Před deseti patnácti lety se však 
situace vyvíjela jinak, trend byl 
opačný. Stáčí se v současné době 
kormidlo zase zpátky, tedy od 
outsourcingu logistických služeb, 
případně z jakého důvodu?

Určitě to tak je a myslím, že jde o kombinaci dvou 
věcí. Roli hrají náklady. V logistice jde teď spousta 
položek nákladově nahoru a otázkou zůstává, co 
s tím dělat. U outsourcovaných služeb jsme vyda-
ní všanc partnerům. I když můžeme mít určitou 
vyjednávací pozici, nepřinese výraznou úsporu. 
Ukazuje se, že když jsme schopni obhospodařit 
část logistického řetězce vlastními silami, jsme 
páni situace s lepším východiskem pro optimali-
zaci. Vstupy budeme mít také dražší, ale můžeme 
detailněji rozebírat strukturu nákladů a lépe řídit 
produktivitu práce.

To se týká i dopravy?

rovnou dodavatel. Doprava je pak v ceně dílů a je 
dána. Změnit tento model je náročná záležitost, 
předpokládá vyjednat nové komerční podmínky 
s jednotlivými dodavateli. Už před začátkem spolu-
práce se snažíme každý případ pečlivě vyhodnotit 
a rozhodnout se, co je pro nás výhodnější z pohle-
du nákladů, fl exibility a řízení zásob.

S vašimi dodavateli tedy 
spolupracujete v režimu ex works?

Částečně ano – EXW či FCA. Nejdeme do toho ale 
bezhlavě. Máme dodavatele v regionech, kde ne-
jsme silní, a naopak on je konkurenceschopnější, 
protože z daného místa obhospodařuje další zá-
kazníky v Evropě. Pak nemá cenu se někam hnát.

Jak vás ovlivnila situace na Ukrajině?

Předně nás velice mrzí, jak situace dopadá na sa-
motné Ukrajince. Na úrovni korporace i našeho zá-
vodu vnímáme hlavně lidský rozměr a pokoušíme 
se pomáhat. Pracuje u nás několik lidí z Ukrajiny 
nebo těch, kteří tam mají rodinné vazby. Dostávali 
volno nad rámec dovolených, aby se zvládli posta-

Interview: PETR SODOMKA

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


i u zákazníků. Zjišťují, že pokud budou takové spo-
lupráci nakloněni, jsme my a ostatní dodavatelé 
naopak schopni přislíbit lepší míru fl exibility a jis-
toty při pokrývání odvolávek. Pokud měl určitý zá-
kazník před covidovou krizí tendenci konat jedno-
stranně a bez bližší interpretace posílat pravidelně 
odvolávky, tak dnes o tom komunikujeme. Zákaz-
ník se výrazněji zajímá a vidíme hlubší ochotu vyjít 
si vstříc, pokud jde o omezení výkyvů v odvoláv-
kách nebo prediktabilitu jejich potřeb.

Máte lepší přístup ke skladovým 
datům v rámci celého dodavatelského 
řetězce?

Ano, ale ne na bázi systémové integrace. Tam jsme 
ještě nedošli a je otázkou, zda to nebude téma 
v budoucnu. Rozhodně na úrovni sdílení informací 
a plánů, když se potkáme online.

Co je z hlediska materiálové logistiky 
pro váš obor specifi cké?

V souvislosti s růstem společnosti jsme se museli 
naučit specifi cky zacházet s elektronikou, která tu 
v minulosti nebyla a vyžaduje jinou úroveň péče. 
Začíná u zdrojů a jejich získávání – u vývoje oba-
lů nebo samotných dodavatelů, abychom byli 
zdravě fl exibilní a nezůstali závislí na jednom či 
dvou partnerech. Elektronika vyžaduje jinou péči, 
pokud jde o design a defi nici obalů. Pokračuje 

dní, pokud jde o závody v Asii nebo Americe, dove-
deme materiál přerozdělit tak, aby to znamenalo 
co nejmenší dopad na zákazníky i na společnost.

To znamená, že máte propojené 
skladové systémy?

V systémové infrastruktuře se můžeme centrál-
ně a na pár kliků podívat, jakou kdo má zásobu 
a jak je pokrytý jeho zákazník. Ale stojí za tím také 
lidská a koordinační struktura. Já a moji protějšci 
v jednotlivých závodech jsme schopni se rychleji 
zkontaktovat a sladit a v rámci centrální logistiky 
máme i koordinační funkce, které toto mají přímo 
v popisu práce.

Máte pocit, že covidová a čipová krize 
dodala kvalitativně nový impulz pro 
supply chain management i u vašich 
dodavatelů a odběratelů?

Rozhodně, nic jiného nám ani nezbývá. Pokud bych 
měl vypíchnout alespoň jednu věc, je to komuni-
kace a mnohem vyšší míra koordinovanosti. Větší 
ochotu se o věcech otevřeně bavit a ladit vnímám 

Dopravu realizujeme prostřednictvím partnerů – 
vysoutěžených dopravců. Naší výhodou je, že si ji 
ve fi nále řídíme sami. Sledujeme a kontrolujeme 
čísla, performance milk-runů a další ukazatele. 
V rámci Vitesca existují závody, které historicky 
sourcovaly komponenty s tím, že dopravu zajišťuje 

rat o své blízké. Řešili jsme materiální pomoc, do-
pravu lidí z válečné zóny, bydlení, zaměstnali jsme 
již několik desítek Ukrajinců, převážně žen.

A když se vrátíme k logistice. 
Odebíráte od tamních společností?

Z hlediska materiálového toku nás to přímo ne-
zasáhlo, na Ukrajině nemáme dodavatelskou zá-
kladnu. Sledujeme ale dílčí poklesy poptávky u ně-
kterých zákazníků, kteří odebírají od ukrajinských 
dodavatelů a redukují plány výroby. Sekundárně 
vidíme rizika v materiálovém toku od dodavatelů. 
Situace na naše dodavatele zatím bezprostředně 
nedopadla, ale komplikace mohou nastat přede-
vším u surového materiálu, například v případě 
niklu nebo železné rudy. Otázkou jsou technické 
plyny, které se používají ve velkém pro výrobu mi-
kročipů. Potenciální hrozby mapujeme, jsme v in-
tenzivnějším kontaktu s dodavatelskou základnou, 
abychom dokázali včas reagovat. Hodně nás vy-
cvičila polovodičová krize. Oproti minulosti jsme 
rozhodně agilnější v komunikaci – sondujeme 
situaci a pokrytí u dodavatelů. Flexibilněji, proak-
tivně reagujeme i vůči zákazníkům. Naučili jsme 
se precizně alokovat kritický materiál a pečlivěji 
rozvrhovat výrobu. Silnou stránkou Vitesca, kterou 
jsme v rámci krizí ještě vybrousili, je transfer ma-
teriálu a koordinace mezi závody. Umíme během 
několika hodin zjistit, jak jsou na tom jednotlivé 
závody se zásobou kritického materiálu. V řádu pár 

Petr Sodomka v číslech

01/2018:  Nastupuje do společnosti 
Continental jako head of 
supply chain management, 
v této funkci setrvává 
i po změně na Vitesco 
Technologies.

07/2003:  V Toyota Peugeot Citroën 
Automobile Czech začíná 
jako specialista logistiky. 
Postupem času se dostává 
na vedoucí pozice a pracuje 
v rámci různých oddělení. 
Například jako HR manager, 
posléze se v roce 2015 
přesouvá na pozici assembly 
shop manager.

10/2000:  Nastupuje do společnosti 
Witte Automotive jako 
specialista logistiky.
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to fyzickou manipulací, což je v tomto případě 
trouchu jiná disciplína. Do budoucna také zva-
žujeme, jak optimalizovat tok elektroniky. Napří-
klad kotoučové materiály – mikročipy, tranzistory, 
rezistory – v současnosti skladujeme identicky 
jako mechanické materiály v konvenčním skla-
du, ve spádových regálech a supermarketech. 
Potom pickujeme podle potřeb výroby a zavážíme 
v menších dávkách. Tento tok si ovšem zaslouží 
odlišný přístup. Přemýšlíme například, že bychom 
kotoučové komponenty odklonili a zbudovali spe-
cifi cké zázemí v automatizované skladovací věži, 
které zároveň umí držet potřebnou stabilní teplo-
tu a vlhkost vzduchu. Umožnilo by to skladovat 
mnohem efektivněji v přepočtu na metr čtvereč-
ní. Zároveň dostaneme materiál rychleji do výroby 
a budeme fl exibilnější. Celkově lze říci, že naše 
výroba je hodně proměnlivá s několika tisíci ma-
teriálových položek. U etablované produkce typu 
turbo je pak samozřejmě seznam materiálů mno-
hem užší.

Projděme si intralogistiku. 
Jak probíhá příjem zboží?

Oba naše sklady v trutnovském areálu jsou samo-
statné a nezávislé, v každém fungují čtyři velké 
rampy a jedna pro menší auta. V momentě, kdy je 
hotová fyzická vykládka, probíhá fyzická kontrola 
zboží včetně dodacích dokumentů. Pokud je vše 
v pořádku, paralelně přijímáme do systému SAP 
a zaskladňujeme.

Je zboží při příjmu již identifi kováno?

Zčásti. Míra penetrace EDI směrem k dodavatelům 
činí osmdesát procent. Od dodavatelů k nám je 
menší – zejména u ASN, které protežujeme, jsme 
na dvaceti procentech. Pokud jde o značení, vy-
žadujeme po drtivé většině dodavatelů základní 
standardní štítky. Třicet procent ovšem musíme 
dotiskovat. Patří tak k dalším záležitostem, u kte-
rých chceme do budoucna zvýšit poměr aplikace. 
S tím souvisí i zamýšlené automatizační projekty, 
jedním z nich je skenovací brána. Rádi bychom se 
dostali do režimu, kdy pro začátek bude alespoň 
část zboží automaticky kontrolovaná a rovnou při-
jímaná do SAP.

Co následuje po příjmu materiálu?

Fyzické zaskladňování probíhá do konvenčních 
regálů. Uličky máme ve dvou rozměrech. Domi-

nantním dodavatelem vysokozdvižné techniky je 
společnost Jungheinrich a používáme tři základní 
typy – systémové zakladače pro obslužnost sys-
témových regálů (pick up z vyšších pozic „box by 
box“), pro distribuci do výroby a zpět elektrické 
paletové vozíky a pár ručních paletových vozíků, 
případně retraky. V rámci inovačních projektů jsme 
loni nasadili jeden milk-run.

Popíšete jeho využití?

Vláček od Toyoty není úplně obyčejný, v první fázi 
jsme uvažovali o ručně řízeném, ale nakonec jsme 
nakoupili techniku umožňující poloautomatizaci. 
V praxi je programovatelný na požadované množ-
ství různých zastávek. Naší konečnou vizí je, že při-
pravíme materiál pro výrobu, potvrdíme a vláček se 
rozjede. Postupně odzásobí jednotlivé linky, kam 
potřebujeme materiál dodat. K lince přijede bez 
řidiče, ale přímo ve výrobě nemáme automatizaci 
nastavenou a je potřeba lidská obsluha.

Zvažujete i další automatizaci?

Rozjíždíme projekt agiloxů. Koupili jsme pilotní kus 
a nedávno jsme jej uvedli do plného provozu. Je to 
pro náš závod první AGV se vším všudy. Tedy sa-
mostatně fungující technika víceméně nezávislá na 
člověku. Agilox má oproti konkurenci spoustu výhod 
– umí autonomně rozeznat, zda je zboží připraveno 
na pozici, a automaticky si přehraje instrukci, že 
má přijet, převzít paletu a dovézt ji na určené místo. 
Bude operovat zejména mezi skladem a výrobou. 
Z výroby do skladu odveze konsolidované palety 
a v opačném směru zase obaly pro fi nální výrobky. 
Konečná „míle“ bude ještě pořád na člověku. Agi-
lox doveze zboží do skladu na určené místo, kde ho 
převezme skladník a zaskladní do regálového systé-
mu. I tak to pro nás znamená krok dopředu. Už nyní 
plánujeme jeho rozšíření. Samozřejmě zvážíme ná-
vratnost a přidanou hodnotu pro konkrétní situaci.

Jak je stanovena návratnost 
pro projekty automatizace?

Pokud je návratnost pod tři roky, bereme ji jako 
zajímavou a hodnou diskuse. Tato konkrétní im-
plementace vyšla těsně.

Co se v podniku děje poté, co přijde 
objednávka z výroby?

Dodávky do výroby probíhají zejména na paleto-
vých nebo nízkozdvižných vozících řízených člově-
kem. Materiál objednáváme buď podle výrobního 
plánu, ale v tomto ohledu ještě nejsme zcela auto-
matizovaní. Z loňska je rolovaný jeden pilotní pro-
jekt. Software byl vyvinut ve spolupráci s externím 
partnerem, kdy nezávisle na člověku umí na zákla-
dě výrobního plánu automaticky generovat kusov-
ník, zkontrolovat, co je naskladněno, a z toho zjistit 
materiálovou potřebu. Dále ji rozdělit do malých 
dávek s vysokou frekvencí tak, abychom se dosta-
li co nejblíže k milníku JIT. Drtivá většina závodu 

4 poznatky Petra Sodomky o supply chainu společnosti Vitesco Technologies

Pro dodávky 
elektronických součástek 

z Asie jsme nuceni � xovat 
odvolávky i 52 týdnů 

dopředu.

V dodavatelské síti 
v současnosti � guruje 

téměř 350 subjektů 
z celého světa.

 Nechceme zbytečnou 
nadzásobu materiálu, raději 

připlatíme za vlakovou 
přepravu a udržíme 

� exibilitu a obrátku zásob na 
konkurenceschopné normě.

Během několika hodin 
zjistíme, jak jsou na 

tom jednotlivé závody 
se zásobou kritického 

materiálu.

Petr Sodomka (vlevo), jeho tým a robot Agilox.
FOTO: red
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v tomto režimu zatím nefunguje a používáme dva 
jiné způsoby.

Které?

Jedním je autokanban, kdy se někde v toku výroby 
nachází supermarket. Jakmile z něj výroba vysklad-
ní na linku, automaticky se vygeneruje instrukce 
přes SAP a informuje skladníka, kolik má doplnit 
materiálu. Úplně na chvostu je manuální objed-
návka. Manipulant musí v SAP zkontrolovat, kolik 
zbývá materiálu, a množství porovnává s výrobním 
plánem. Příslušný objem pak doobjednává ručně. 
Do budoucna chceme tento způsob vytěsnit a rolo-
vat automatizační procesy i do informačního toku. 
Autokanban je střednědobě rozumný kompromis, 
kdy jsme schopni docílit potřeby s minimálním úsi-
lím. Spotřeba řízená přes supermarket umožňuje 
držet si relativně přijatelnou úroveň zásoby.

V čem by měl být přínos dalšího kroku 
automatizace těchto činností?

Zásadní posun bude u velmi diverzifi kovaných 
výrob, kde je opravdu široký kusovník, zejména 
u elektroniky. Zmíním jeden související trend: Zá-
kazníci požadují čím dál tím větší míru fl exibility 
i v případě výrobkového portfolia. U některých pro-
duktových skupin dochází k enormnímu nárůstu va-
riant a s tím jde ruku v ruce požadavek na menší, 
ale častější dávky, aby zásoba nebobtnala. Novým 
systémem se snažíme o totéž. V případě tak pestré 
výroby autokanban selhává. Funguje na bázi, kdy 
držíte opravdu minimální zásobu všeho. Náš bu-
doucí systém by měl jít dál, predikovat podle výrob-
ního plánu, jaká konkrétní varianta bude potřeba, 
a objednat pouze nezbytně nutné množství variant-
ního materiálu, aby pak ve výrobě nezůstal žádný 
jeho zbytek a nedrželi jsme ani minimální zásobu.

Co se děje s produkcí, která odchází 
z výrobní linky?

Fyzicky používáme stejnou techniku a dopravuje-
me na stejné místo jako materiály. Naše sklady 
jsou sdíleně využívány jak pro materiály, tak fi nální 
výrobky. V rámci SAP a fyzického skladu samozřej-
mě existují dedikované zóny pro efektivní obsluhu. 
Je žádoucí, aby skladník a stejně třeba zmiňovaný 
Agilox nejezdil prázdný a byl stále vytížený. Trochu 
se to pak štěpí tím, že více než polovinu našich 
výrobků skladujeme externě. Tam se také snažíme 
odklánět zákaznickou dopravu.

Proč skladujete externě?

K tomuto řešení jsme přistoupili kvůli expanzi celé-
ho závodu v posledních letech a znamená i jednu 
z klíčových výzev pro logistiku do budoucna. Naše 
infrastruktura naráží na kapacitní limity. Done-
dávna jsme měli mimo závod asi čtyři tisíce palet, 
aktuálně pracujeme na navýšení o dalších zhruba 
dva tisíce míst. Skladujeme například u externího 
partnera Continental v Kostelci, který byl done-
dávna sesterským a funguje na úrovni outsour-
covaného servisu. Kapacita zde je zhruba 1500 
paletových míst, z nichž významná část připadá 
na fi nální výrobky. Podobnou službu si tam dělají 
sami pro sebe.

Jak velká část produkce jde přímo 
na export?

V podstatě sto procent. Zákaznické portfolio je 
dost pestré, bavíme se o skoro šedesáti zákaznic-

kých značkách. Dodáváme na více než tři sta míst 
po celém světě. Převažující jsou zákazníci z auto-
motive, dále vyrábíme pro zemědělské stroje, skút-
ry značky Polaris. Portfoliu top zákazníků dominují 
Ford a Daimler a v tomto směru se rozvíjíme velmi 
dynamicky. Naší strategickou výhodou, pokud se 
podíváme na rozmístění lokací nebo obrat, je ši-
roká rozkročenost na všech světadílech. Covidové 
roky 2020 a 2021 jsme zvládli důstojně, celou 
dobu jsme se drželi kolem osmdesáti procent roz-
počtu, což zpětně považujeme za velký úspěch. 
Když skomíraly evropské prodeje a někteří zákaz-
níci na celé týdny zavírali, „jeli“ jsme, a to hlavně 
díky aktivitě v Asii a Americe. Potom Evropa zažila 
až nečekané oživení, a naopak v Asii a Americe za-
čal trh stagnovat, což se propojilo druhým směrem, 
ale v celkových číslech závod situaci ustál velmi 
dobře. Považujeme to za jednu z našich strategic-
kých výhod, kterou chceme udržet a prohlubovat 
do budoucna.

Pro zákazníky z automotive dodáváte 
v režimu JIT?

Záleží, co si představíme pod JIT. Jsem odkojený 
OEM a JIT je něco úplně jiného, než děláme my. Po-
hybujeme se na bázi dodávek ve frekvenci dvakrát 
až třikrát týdně. Pro zákazníky „big volume“ jako 
Daimler nebo Ford je to v podstatě denně.

Plánujete zajímavé projekty 
pro logistiku?

Pokud jde o automatizační projekty, existuje stra-
tegická mapa, ve které se díváme pět let dopředu. 
Vychází z předpokladu, jak by měl vypadat ide-
ální materiálový a informační tok. Hovořili jsme 
o fyzickém toku – milk-runu, agiloxech, skenovací 
bráně a další expanzi AGV do budoucna. I když 
nás ještě čeká interní vyjasňování, studie provedi-
telnosti a odsouhlasení s centrálou, považujeme 
za důležité následující dva velké projekty. Prvním 
je automatizace a usměrnění toku elektronického 
materiálu, jak jsem to již zmiňoval. Počítáme, ko-
lik dotyků či přerušení máme v logistickém toku. 
Konkrétně u elektronických komponent pracu-
jeme na myšlence, kdy tok dokážeme dostat na 
zhruba polovinu stávajícího počtu dotyků. Část 
skladu, o jejíž expanzi uvažujeme, by fungovala 
na základě dvou nezávislých přístupů pro příjem 
materiálu a odebírání do výroby podle vychystá-
vané sekvence.

A druhý projekt?

Další, aktuálně největší projekt v našem hledáčku 
je úplně nový sklad. Současný závod má dvě části 
a každá má svůj sklad, dohromady je tu přes devět 
tisíc paletových míst, k tomu je čtyři tisíce v exter-
ním skladu. Do budoucna, pokud porosteme podle 
našeho odhadu, se ze zhruba čtvrtinového poměru 
externích míst stane polovina. To už nebude zdra-
vé. Ekonomicky se vyplatí o skladu uvažovat, proto-
že insourcing může být ve fi nále lepší a rentabilněj-
ší varianta. Nehledě na možnost optimalizace toku, 
který je „doma“. Už vlastníme sousední pozemek 
a jedním ze záměrů je vybudování nového skladu 
včetně související infrastruktury. Dnes znamená 
dopravní situace v areálu střet nákladní a osobní 
dopravy a ve špičce tu čekají kamiony. V souvis-
losti s novým skladem uvažujeme i o záchytném 
parkovišti pro kamiony. Zároveň to umožňuje zají-
mavé projekty pro automatizaci – například vlastní 
check-in pro řidiče včetně načtení dokumentace, 
což usnadní informační tok. Z parkoviště do skladu 
ho pak budeme schopni dostat v určité frekvenci 
a pořadí a budeme moci zefektivnit dock schedule 
na rampách. Pokud bychom do toho šli, rozhodně 
zvolíme automatizované řešení. Děláme k tomu 
studii návratnosti.

V novém skladu byste skladovali 
všechny komponenty i zboží?

Ne zcela. Vycházíme ze situace v areálu, kdy víme, 
že sklad nelze „přilepit“ na výrobu. Tím pádem by-
chom museli řešit mikrologistiku mezi skladem 
a výrobou v rámci areálu. Nabízí se synergie s tím, 
že bychom zachovali minimálně část nynějších 
skladů. Například bychom z jednoho stávajícího 
skladu předávali materiál v určité frekvenci, zřejmě 
po paletách, a z dalšího bychom mohli zvolit kon-
cept JIT s hybridními paletami nebo zavážet malé 
dávky milk-runem či AGV a postupně obsluhovat 
jednotlivé linky do supermarketů. Musíme počítat 
také s řešením pro obaly. Sklady, které teď máme, 
nemůžeme úplně odříznout. Držíme zde nutnou zá-
sobu obalů pro fi nální produkci, na případné změny 
ve výrobě. A naopak při zpětném toku konsoliduje-
me prázdné obaly, než jdou k externímu partnerovi 
na mytí.

Kdy předpokládáte realizaci?

Momentálně vyjasňujeme požadovanou podobu, 
kapacitu skladu a podobně. Pak přijde na řadu 
studie proveditelnosti a propočet rentability. Vzhle-
dem k velikosti investice ji budeme ladit v rámci 
korporátu. Při mírném optimismu by mohly být tyto 
fáze hotovy do začátku příštího roku. Pokud by byl 
projekt podpořen, zabere do spuštění dva a půl až 
tři roky.

Vitesco Technologies 
v Trutnově

sklady (7000 m2)

 paletových míst

 zaměstnanců

 zákazníků

dodavatelů

 milionu vyrobených kusů

různých produktových variant

2
9000
1800

60
300+
14‚5

600+

Interview: PETR SODOMKA
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Novinky

KUBICKÉ SKLADOVÁNÍ NEBO 
MYČKA MANIPULAČNÍ TECHNIKY
V rubrice Novinky představujeme dvě novinky z oblasti služeb – mycí linku pro manipulační techniku a digitální platformu 
pro  objednávání sypkých materiálů. Třetí novinkou je systém pro kubické skladování. Tipy pro tuto rubriku můžete zasílat 
na systemylogistiky@atoz.cz. Další technické inovace pro logistiku najdete na webu www.systemylogistiky.cz.

Sponzorovaná sekce, novinky zpracovala redakce SL

OBJEDNÁVKY SYPKÝCH 
MATERIÁLŮ ONLINE

DIGITALIZOVANÝ „BEZPAPÍROVÝ“ NÁKUP 

GARANCE DODÁNÍ OD ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ 
PLATFORMY

O N L I N E  S L U Ž B Y Společnost Schüttfl ix vstoupila na český trh a před-
stavila digitální aplikaci pro objednání štěrku, písku 
a kameniva a jejich doručení. Zájemce si může online 
porovnat cen, zajistit nabídky a vyúčtovat. Z nákladů na 
přepravu a materiál vypočte aplikace částku a zobrazí, 
kdo a za jakou cenu je schopen dodat požadované 
množství. V aplikaci stačí zadat, kde, kdy a v kolik hodin 
má být materiál složen. Schüttfl ix garantuje včasné 
dodání (včetně sledování průběhu zakázky) a vyložení 
na daném místě. Podle fi rmy jsou poskytovatelé materi-
álu a dopravci vypláceni v řádu jednotek dnů. Schüttfl ix 
uvádí, že v Německu tuto platformu využívá přes 9000 
zákazníků a partnerů a od spuštění v roce 2018 bylo 
jejím prostřednictvím zobchodováno téměř pět milionů 
tun materiálu. 

Více na www.schuettfl ix.com

KUBICKÉ SKLADOVÁNÍ 
PRO LEPŠÍ VYUŽITÍ 
MÍSTA

VYSOKOHUSTOTNÍ SKLADOVÁNÍ

20, RESP. 21 BOXŮ NA SEBE

S K L A D O V Á N Í Start-up IdeaStorage vyvinul společně s Technickou uni-
verzitou v Liberci robotický systém, který je vhodný pro 
e-commerce, interní logistiku či některé aplikace v rámci 
3PL. Jedná se o kubický systém s hybridním řízením, což 
znamená, že řídicí jednotka plánuje a optimalizuje proces 
a každý robot pak autonomně vykonává svěřené úkoly. 
Zboží je uloženo v plastových boxech, se kterými roboti 
operují v rámci modulární hliníkové konstrukce. Roboty 
umí pracovat se stávajícími boxy (rozměry 600 × 400 
mm, výška do 420 mm), které ve skladech již jsou. 
Podle výrobce umí robot doručit v průměru dvacet boxů 
za hodinu na vyskladňovací místo. Konstrukce může být 
vysoká až 8,3 m, což předpokládá uložení max. 20, resp. 
21 boxů na sebe). Rozměry buňky jsou 768 × 484 mm 
a zátěž na jeden bin je max. 25 kg. Robotická jednotka 
se nabíjí dvě hodiny. 

Více na www.ideastorage.eu

ČISTOTA OVLIVŇUJE 
ŽIVOTNOST 
MANIPULAČNÍ 
TECHNIKY

EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

ÚSPORA ČASU

S L U Ž B Y Správné čištění fl otily vysokozdvižných vozíků má vliv 
nejen na jejich vzhled, ale významně prodlužuje jejich 
životnost a bezproblémový chod. Ruční umývání je 
zdlouhavé a neekologické. Řešením je pro řadu fi rem 
mobilní myčka společnosti Still ČR. Právě v letních měsí-
cích jsou její služby velmi žádané. „I když je o naši myčku 
zájem celoročně, o prázdninách bývá čas na věci, které 
se v normálním provozu nestíhají, a čištění vozíků je 
jedna z nich. Zájem je vysoký, ale volné termíny pro začá-
tek podzimu ještě určitě najdeme,“ ujišťuje Pavel Strnad, 
technický ředitel z fi rmy Still ČR. Myčka splňuje přísné 
ekologické požadavky. V podstatě přijede velký kamion, 
jehož součástí je i čistička vody pro mytí, která tak může 
být používána opakovaně. Kamion si veškerý odpad 
a znečištěnou vodu odváží k další ekologické likvidaci.

Více na www.still.cz



Skladování

T
Mobilní paletové regály nacházejí své uplatnění všude tam, kde chtějí provozovatelé 
skladů maximalizovat skladovací plochu. Jejich další výhodou je skutečnost, že umož-
ňují zachovat přímý přístup ke každému zboží, naopak nevýhodou je nutnost integrovat 
kolejiště podvozků do podlahy a zajistit přístup k elektrické energii.

Článek připravila Martina Vampulová

Tyto regály jsou vhodné pro skladování na princi-
pu FIFO do provozů, kde není vysoká obrátkovost 
zboží či materiálu. „Při manipulaci obvykle jen 
z jedné obslužné uličky a rychlosti pojezdů systé-
mů bych je nedoporučoval například u e-shopů, 
kde je proces naskladnění a vyskladnění z nej-
různějších lokací velmi rychlý. Naopak se hodí do 
mezioperačních skladů, kde je přesně stanoveno, 
které lokace, například po jednotlivých mobilních 
podvozcích, se zrovna manipulují,“ říká ředitel 
Beg Bohemia Vladimír Přikryl. Mobilní regály jsou 
vhodné do skladů sloužících jako zásoba, expe-
dice či příjem. Velmi často se také využívají do 
skladů chlazeného nebo mraženého zboží, kde 
je nutné většinou na malém prostoru maximálně 
využít jejich kapacitu, protože počáteční investič-
ní náklady bývají vysoké.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST SKLADU
Díky mobilním regálům lze skladovací kapacitu 
rozšířit až téměř na dvojnásobek. „Tento systém 
navíc umožňuje ušetřit energii a provozní náklady, 
takže fi rmy mohou počítat s dobrou návratností 
investice,“ říká Jan Novotný, sales manager spo-
lečnosti Dexion. Podle ukládací jednotky lze zvolit 
i druh regálu, pojízdné regály lze řešit jako paleto-

vé, konzolové či policové. Existují tedy i speciální 
pojízdné regály například na skladování dlouhých 
trubek nebo koberců.

DODATEČNÉ ZAVÁDĚNÍ MOBILNÍCH 
REGÁLŮ SE PRODRAŽÍ
Jak už z názvu vyplývá, mobilní paletové regály 
mají mobilní podvozek, který se pohybuje po kolej-
nicích instalovaných do podlahy skladu. A to může 
být problém především při dovybavování u stávají-
cích skladů. Dodatečná montáž kolejnic a zajištění 
elektrické energie nemusí být vždy jednoduchou 
a fi nančně výhodnou záležitostí. „Především u no-
vých skladovacích prostor bych v pozici váhavého 
investora, pokud o tomto systému uvažuje, vždy 
připravil podlahu, koleje do této podlahy a elektro 
rozvody v podlaze, které nejsou v daném okamžiku 
natolik nákladné. Koleje v podlaze nijak neome-
zují provoz skladu se stacionárními regály. Tímto 
krokem bych se připravil na budoucí možnost re-
lativně jednoduchého doplnění a přestavby staci-
onárních paletových regálů na mobilní systém,“ 
doporučuje Vladimír Přikryl. V případě, že je třeba 
mobilními regály vybavit již fungující skladové plo-
chy, je totiž mimo jiné potřeba zajistit, aby podlaha 

byla ve vyhovujícím stavu pro dodatečnou instalaci 
kolejnic a bezproblémový chod paletového regálu. 
Jde hlavně o kvalitu a nosnost podlahy, protože je 
do ní třeba dodatečně vyřezat drážky. „Pokud se 
zjistí, že únosnost podlahy není vyhovující, musí se 
stávající podlaha kompletně vybourat a vybudovat 
nový betonový podklad,“ upozorňuje Jan Novotný.

DŮKLADNÉ PLÁNOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ
Při rozhodování, zda sklad vybavit mobilními pale-
tovými regály nebo volit konvenční řešení, musí se 
nejprve provést důkladná analýza. Obecně platí, 
že čím více a čím přesnější data k analýze fi rmy 
poskytnou, tím více lze přiblížit návrh a realizaci 
skladu jejich představám a celý proces tak efektiv-

MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY SE HODÍ 
PRO SKLADOVÁNÍ NA PRINCIPU FIFO

„Dobrá návratnost 
investice“

Systém mobilních regálů umožňuje ušetřit 
energii a provozní náklady, takže fi rmy mohou 
počítat s dobrou návratností investice.

JAN NOVOTNÝ
sales manager

Dexion

FOTO: Dexion



27Cloud využívají v Česku téměř čtyři pětiny fi rem.  
Více na www.systemylogistiky.cz.

uvádí Vladimír Přikryl a dodává, že největší obavy 
u nich plynou především z budoucnosti a vývoje 
cen stavebního materiálu. Prohlubují je i nejrůzněj-
ší negativní scénáře, například o blížící se ekono-
mické krizi.

i dojezd. „Také posun u našich zařízení je prováděn 
celými bloky, to znamená, že chce-li obsluha rozjet 
uličku přes tři regálové vozy, odjíždějí všechny na-
jednou. Doba rozjezdu podvozku je tak vždy stejná 
a dosahujeme zde rychlostí okolo 4 až 5 metrů za 
minutu v závislosti na typu regálu. Lze tedy říci, že 
s ohledem na manipulační uličku je roztažení pří-
slušného bloku vždy dokončeno do jedné minuty,“ 
dodává Vladimír Přikryl.

NA TRH ZAČÍNAJÍ DOLÉHAT OBAVY
Podle údajů výrobců a prodejců mobilních regálo-
vých systémů se zájem o ně v posledních letech 
zvyšuje. „Snaha o plynulou výrobu jakýchkoliv 
výrobků vede k předzásobení se materiálem na 
vstupu do výroby a k uložení hotových výrobků na 
výstupu z výroby a s tím úzce souvisí i zvýšená po-
ptávka po mobilních skladových systémech,“ uvádí 
Zdeněk Daněk, jednatel Mobile Storage, a dodává: 
„V posledních letech jsou navíc mobilní skladovací 
systémy projektovány do velké většiny nově budo-
vaných skladových hal, ale i výrobních provozů.“

Nemalou roli pak hraje i omezená kapacita vol-
ných skladových prostor na realitním trhu. Nicmé-
ně i tuto oblast poznamenala pandemie covid-19 
a válečný konfl ikt na Ukrajině. „Nyní pracujeme 

na několika projektech s dodáv-
kami mobilních paletových regálů, 
z nichž některé jsou již zasmluv-
něny. V tomto případě se většinou 
jedná o dlouhodobé projekty, kdy 
od počátku jednání až po realizaci 
zakázek uplynulo třeba i několik 
měsíců až let, neboť přípravná fáze 
u těchto projektů spadá ve většině 
případů až do projektové přípravy 

stavební dokumentace. U projektů, kde fi remní 
vývoj směřoval již k realizaci a pořízení zakázky, 
pociťujeme od investorů značné obavy. Umožňuje-
-li to investorům situace, stavby raději odkládají,“ 

„Dobře se hodí do 
chladírenských skladů“

Mobilní paletové regály jsou vhodné do skla-
dů sloužících jako zásoba, expedice či příjem. 
Velmi často se také využívají u chladírenských 
skladů. Naopak bych je nedoporučoval e-sho-
pům, kde je proces naskladnění a vyskladnění 
z nejrůznějších lokací velmi rychlý.

VLADIMÍR 
PŘIKRYL

ředitel
Beg Bohemia

DOKONALÁ KONTROLA A BEZCHYBNÉ
SLEDOVÁNÍ POHYBU ZBOŽÍ

www.automatizace-kodys.cz

inzerce_KODYS_155x130_ZEBRA_Sestava 1  21.7.2022  15:35  Stránka 1

INZERCE

Uvažujete 
o vybavení vašeho 
skladu mobilními 

paletovými regály?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

ně zrealizovat. „Základní parametry potřebujeme 
znát i u stacionárních regálů a doplňkové jsou dů-
ležité pro projekt mobilního posunu,“ říká Vladimír 
Přikryl s tím, že základními parametry jsou hmot-
nost a rozměry břemen; způsob a typ manipula-
ce; kapacitní požadavky a dispozice prostor. Mezi 
doplňkové parametry patří obrátkovost, způsob 
řízení skladu s případnou vazbou na řídicí systém 
skladování či frekvence pohybu jednotek.

Kromě toho lze mobilní podvozky dovybavit i dal-
šími bezpečnostními prvky jako výstražný maják, 
výstražná houkačka, možnost vazby na osvětlení 
uliček, kde probíhá pracovní proces, ale také po-
čítaní vstupů manipulační techniky do uličky a vý-
jezdů manipulační techniky z uličky pro kontrolu 
pohybů. V případě poruchy je možné využít i vzdá-
lenou diagnostiku (VPN).

ZMĚNY JSOU VĚTŠINOU NEVRATNÉ
Pořízení systému mobilních regálů je relativně ná-
kladnou, a do jisté míry také nevratnou investicí. 
Jeho návrh musí v maximální míře zhodnotit i bu-
doucí směr vývoje společnosti. Jakýkoliv chybně 
zvolený parametr v návrhu, kdy například za rok 
či dva společnost začne manipulovat s jinými roz-
měry břemen a systém tak bude buď využit jen 
z části, nebo se dokonce stane 
nevhodným, může představovat 
velký problém. Investice zde začí-
nají už od stavební připravenosti 
a únosnosti podlah, od obvykle 
vysoké kolové zátěže. „Při insta-
laci konvenčních stacionárních 
paletových regálů lze problém 
změny manipulačních jednotek 
řešit záměnou části skladu jinými 
rozměry regálového systému. Avšak u mobilních 
paletových regálů jsou některé rozměry a hodnoty 
jasně a pevně stanoveny, a v budoucnu je tak nelze 
jednoduše a ekonomicky měnit. Je zde stanovena 
i nosnost systému, a to nejen s ohledem na pale-
tové nástavby, ale i s ohledem na podlahy, koleje 
a vozy jako takové,“ upozorňuje Vladimír Přikryl.

BEZPEČNOST ZAJIŠŤUJE ŘADA PRVKŮ
Při provozu systému mobilních regálů je důležité 
zajistit bezpečnost zboží i obsluhy. Rozhodující je 
refl ektovat specifi ka uskladněného zboží a typu ob-
služné techniky při maximální bezpečnosti provo-
zu a komfortu obsluhy. Certifi kované systémy jsou 
většinou vybaveny například akustickým signálem 
a výstražným světlem při každém pohybu regálu, 
případně při vstupu obsluhy do prostoru systému 
mají tlačítko nouzového zastavení dávající pokyn 
k okamžitému vypnutí systému.

Zvolit lze i kompletní bezpečné střežení prostoru 
systému pojízdných regálů vícestupňovou kontro-
lou přístupu či lokálním zabezpečením jednotlivých 
podvozků směrovými světelnými závorami. Přední 
a zadní světelnou závorou lze opatřit i celý blok re-
gálů, přičemž zadní světelná závora upozorňuje na 
možný vstup člověka do prostoru systému. „Také 
je vhodné každý podvozek ve spodní části z obou 
stran opatřit světelnými paprsky. Navíc všechny 
koncové vypínače používáme bezkontaktní,“ říká 
Vladimír Přikryl. Všechna bezpečnostní opatření 
mobilního zařízení musí odpovídat platným před-
pisům a normám, mimo jiné předpisu pro bezpeč-
nost BGR 234. Z hlediska bezpečnosti je důležité, 
aby posun regálu byl plynulý, a to jak rozjezd, tak 

„POŘÍZENÍ SYSTÉMU 
MOBILNÍCH REGÁLŮ JE 

RELATIVNĚ NÁKLADNOU, 
A DO JISTÉ MÍRY TAKÉ 

NEVRATNOU INVESTICÍ.“
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VNA VOZÍKY BEZPEČNĚ 
A RYCHLE OBSLOUŽÍ 
I VELMI VYSOKÉ REGÁLY
V posledních letech rostoucí požadavky na maximální využití skladových ploch a pro-
stor s sebou přinášejí i vyšší využití manipulační techniky vhodné pro práci ve velkých 
výškách a v užších uličkách. I to je jeden z důvodů, proč výrobci VNA vozíků registrují 
stále rostoucí poptávku.

Článek připravila Martina Vampulová
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Vyšší poptávka po těchto strojích, využitelných ve 
velmi úzkých uličkách, pak souvisí i s výstavbou 
nových skladových hal a regálových systémů s úz-
kými uličkami. Jiní uživatelé zase přecházejí z re-
trakových skladů na systémové sklady s využitím 
man-up nebo man-down VNA vozíků.

VNA vozíky pracující ve velmi úzkých uličkách 
mohou být vedeny buď pomocí indukční smyčky, 
nebo pomocí mechanického vedení. Kromě úzké 
uličky je jejich specifi kem mimo jiné i možnost tří-
stranného zakládání: jak z levé či pravé strany, tak 
čelní zakládání. „Každý vozík je prakticky originál 
a vyrábí se zákazníkovi na míru, přímo do jeho 
provozu. Proto je velmi důležité dobře identifi kovat 
prostředí, ve kterém má být vozík nasazen, a spo-
lu se zákazníkem vyspecifi kovat požadavky, které 
umožní jeho plynulý a efektivní provoz, společně 
s navýšením kapacity skladu,“ říká Josef Zeman, 
vedoucí oddělení VNA v Linde Material Handling.

STABILNÍ I NA NEROVNÉ PODLAZE
Stabilita. To je jedna z nejdůležitějších vlastnos-
tí VNA vozíků, aby zvládaly práci nejen v úzkých 
uličkách, ale také s poměrně těžkými břemeny ve 
výškách. Výrobci nabízejí vozíky s obsluhou dole, 
které jsou vhodné pro rychlou boční manipulaci 
s paletami, ale také vozíky se zdvihem obsluhy 
pro manipulaci s celými paletami a vysokoúrovňo-
vé vychystávání ve velmi úzkých uličkách. Výška 
zdvihu u těchto vozíků dosahuje dokonce až 18 
metrů s nosností nákladu až 1‚5 tuny. Pokud hovo-
říme o velmi úzkých uličkách, jde o šířku pouhých 
1460 mm.

Pro VNA vozíky bývá velkým problémem nerovná 
podlaha ve skladech. Vozíky v úzkých uličkách jsou 
jen minimálně vzdálené od regálu, a proto i malé 
nerovnosti mohou stroj nebezpečně rozkolísat. Ně-
kteří výrobci proto zvyšují stabilitu speciálními sys-
témy, které aktivně vyrovnávají nerovnosti podlahy. 
Například vozíky Linde Material Handling používají 
systém, který neustále monitoruje povrch podlahy 
pomocí mechanických a elektronických senzorů. 
„Pokud je v uličce detekována nepravidelnost po-
vrchu, kola vozíku ji okamžitě vykompenzují a za-
brání, aby se vozík vychýlil do strany. Díky tomu je 
trvale udržován v bezpečné a stabilní pozici,“ po-
pisuje Josef Zeman. Navíc tento asistent umožňuje 
dosáhnout v uličce maximální rychlosti 14 km/h 
a výšky zdvihu až 18 metrů nejen na dokonale 
hladkých podlahách podle standardů VDMA. Ne-
rovnost až do deseti milimetrů mezi levou a pravou 
stopou pojezdu je kompenzována v rámci běžné 
bezpečnostní mezery mezi vozíkem a regálem.

ČTYŘKOLOVÝ KONCEPT
Naopak výrobce Toyota Material Handling vsadil 
u největších VNA vozíků s nosností 1‚5 tuny a výš-
kou zdvihu skoro 17 metrů na čtyřkolový koncept, 
který je stabilnější než koncept tříkolový. „Součas-
ně má vozík s kloubovým šasi delší rozvor, což sta-
bilitu dále posiluje. To znamená, že i na ne úplně 
optimálních podlahách si vystačíme se standardní 
výbavou vozíků. Navzdory faktu, že je stroj delší, je 
i díky kloubovému konceptu výrazně manévrovatel-
nější, což se projevuje zejména v rychlosti přejezdu 
mezi uličkami. Navíc si vystačí s užší transferovou 
uličkou, takže zákazník může do stejného skladu 

umístit více palet,“ popisuje Jan Kohák, produktový 
manažer Toyota Material Handling. Lepší stabilita 
vozíku umožňuje rychlejší pojezd v uličce, a to i se 
zdviženou kabinou.

VNA vozíky mají elektrický pohon a u většiny vý-
robců lze volit mezi lithium-iontovou či olověnou 
baterií. O výhodách lithium-iontových baterií se 
není třeba rozepisovat, vedle ekologického hledis-
ka je to hlavně lepší nabíjecí účinnost i možnost 
mezidobíjení. Díky rychlému nabíjení lze vozíky s li-
-ion bateriemi používat v podstatě 24 hodin bez 
přestávky, aniž by bylo potřeba je vyměnit. Toyota 
Material Handling navíc nabízí systém, který re-
kuperuje energii spouštěné kabiny pomocí stla-
čeného dusíku, již následně využívá opět k jejímu 
zdvihu. Vozíky díky tomu mohou pracovat pouze 
s 48voltovými bateriemi a na jednu baterii vydrží 
pracovat dvě směny.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY 
USNADŇUJÍ MANIPULACI
Možná ještě více než v jiných kategoriích manipu-
lační techniky je u VNA vozíků důležitá přesnost 
a bezpečnost. Výrobci proto umožňují dovybavit 
vozíky speciálními asistenčními systémy, které 
usnadňují, zrychlují a zpřesňují práci operátora 
a zvyšují jeho bezpečnost i ochranu zboží před po-
škozením. Patří mezi ně například systém, který 
tlumí výkyv zdvihacího sloupu při zakládání palety 
do regálu. Operátor tak nemusí čekat, až se za-
staví nežádoucí pohyby sloupu při vychystávání 
a manipulaci s paletami, a může rychleji a přesněji 
umístit náklad do regálové buňky. Rozpoznat, zda 
vozík jede s paletou nebo bez ní, umožňuje systém 
vážení palety. „Při manipulaci s paletou systém 
automaticky zváží její hmotnost a přizpůsobí jak 
pojezdové, tak i zdvihové parametry tak, aby byly 
co nejoptimálnější,“ říká Josef Zeman.

Pro zvýšení bezpečnosti ve skladu mohou být vozí-
ky vybaveny i dalším speciálním systémem, který 

„Pořizovací cena by neměla být 
jediným faktorem“

Při výběru řešení doporučuji neposuzovat jen pořizovací cenu vozíku, ale za-
měřit se na celou koncepci, provozní náklady po dobu životnosti stroje, využití 
místa ve skladu i rychlost a produktivitu vozíku či servisní náročnost. V případě, 
že zákazník s VNA vozíky nikdy nepracoval, je dobré se podívat se na referenční 
instalaci z obdobného provozu.

JAN KOHÁK, produktový manažer, Toyota Material Handling CZ
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skenuje prostor před a za vozíkem, a pokud by se 
tam nacházel člověk nebo jiná překážka, automa-
ticky vozík v bezpečné vzdálenosti zastaví. „Tento 
systém PPS (Personal Protection System) je mno-
hem účinnější než pasivní modrá světla, zvuková 
nebo světelná signalizace, která jen varuje, že se 
blíží vozík, ale vyžaduje aktivní zásah operátora,“ 
říká Jan Kohák. Další úroveň zabezpečení provozu 
poskytuje i speciální Rescue Alarm. Pokud různé 
senzory na vozíku zaznamenají neobvyklé chová-
ní operátora, například setrvání po delší dobu ve 
stejné poloze při velké výšce zdvihu, systém spustí 
dvoustupňový vizuální a zvukový alarm.

Další asistenční systémy pak většinou pracují ve 
spojení se systémem řízení skladu. To ovšem vy-

žaduje připravenost WMS systémů zákazníka, což 
může být někdy problém. Asistenční systém navá-
dí vozík přesně na požadované skladové pozice 
a systém automatického cyklu vidlic pak umožní 
automatické založení palety do regálu. Podle Jana 
Koháka ovšem navigační systémy spíše manipu-
laci se zbožím zpřesňují, než aby ji zrychlovaly. 
Mohou tak například eliminovat některé chyby ob-
sluhy při vybírání nebo zakládání palet.

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO ŘIDIČE
Komfort obsluhy VNA vozíků bývá často v hle-
dáčku inovací výrobců manipulační techniky. Za-
měřují se proto na zlepšení pracovního prostředí 

v kabině řidiče, který obvykle ve VNA stroji stráví 
celou směnu. „Čím komfortněji a praktičtěji je vo-
zík vybaven, tím lépe. Mám na mysli třeba velmi 
intuitivní přehledné bezdotykové barevné displeje 
se spoustou provozních informací či předprovozní 
kontrolou, tedy funkčnosti důležitých prvků v rám-
ci fl eet managementu,“ říká Jan Kohák. Kromě 
toho se zaměřují i na vývoj konceptů automatic-
kých VNA vozíků.

„Možnost třístranného 
zakládání“

VNA vozíky pracující ve velmi úzkých uličkách 
mohou být vedeny buď pomocí indukční smyč-
ky, nebo pomocí mechanického vedení. Kro-
mě úzké uličky je jejich specifi kem mimo jiné 
i možnost třístranného zakládání.

JOSEF ZEMAN
vedoucí 

oddělení VNA
Linde Material 

Handling

Využíváte 
VNA vozíky?
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Doprava

MMezi nejčastější rizika, se kterými se při likvidaci 
škodních událostí pojišťovny i dopravci setkávají, 
patří škody způsobené na zboží i dopravním pro-
středku v důsledku nehody, při nakládce a vyklád-
ce, dále jde o poškození rychlokazitelného zboží 
v důsledku poruchy chladicího zařízení či poško-
zení plachty a následného promočení přepravova-
ného nákladu. V neposlední řadě není výjimkou 
ani poškození zboží či vozidla při loupežném pře-
padení nebo odcizení zásilky. „V silniční dopravě 
jsme v minulosti registrovali i značný nárůst škod 
v důsledku poničení přepravovaných zásilek bě-
ženci ukrytými v nákladovém prostoru vozidel,“ 
říká Klára Vacková, senior manažerka pojištění 
speciálních rizik v Generali České pojišťovně.

POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZÁSILEK
Pojištění přepravy zásilek se sjednává pro případ 
poškození, zničení či pohřešování pojištěné pře-
pravované zásilky jakoukoliv nahodilou událostí. 
Jde zejména o živelní škody, havárie dopravních 
prostředků včetně ztroskotání nebo nezvěstnos-
ti námořních lodí a zřícení skladovacích budov, 
v nichž bylo zboží uskladněno. Mezi nejžádaněj-

VĚTŠINU RIZIK PŘI PŘEPRAVĚ 
ZÁSILEK LZE KRÝT POJIŠTĚNÍM
Ochrana přepravovaného nákladu i bez-
pečnost provozu jsou pro odvětví dopra-
vy a logistiky klíčové. Při přepravě zboží, 
ať už vnitrostátní, nebo mezinárodní, 
hrozí, že dojde k dopravní nehodě, zásil-
ka může do cíle dorazit poškozená, nebo 
dokonce vůbec. Proto je důležité nejen 
pro dopravce, ale i pro zasílatele rizikům 
předcházet a sjednat pojištění. Některé 
je povinné, jiné na bázi dobrovolnosti, 
ale odborníky více než doporučované.

ší rozšíření pojistné ochrany patří zejména škody 
vyplývající z přirozené povahy zásilky, jako napří-
klad vnitřní zkáza zásilky v průběhu přepravy v dů-
sledku plísně či hniloby. V případě intermodálních 
přeprav se seznam rizik navíc rozšiřuje o další ne-
bezpečí, specifi cká pro námořní, leteckou či želez-
niční přepravu. Například i v dnešní době se stále 
vyskytující pirátství na moři.

Většinu rizik, jimž jsou přepravované zásilky vysta-
veny, lze naštěstí krýt formou pojištění. Pojišťovny 
nabízejí programy pojistné ochrany, které pokrývají 
celé spektrum rizik spojených s činností dopravců, 
zasílatelů i samotnou přepravou zásilek. Jde ne-
jen o pojištění odpovědnosti silničního dopravce 
a zasílatele, pojištění přepravy zásilek, ale také 
o pojištění fi nanční způsobilosti, motorových vozi-
del a dalšího majetku a v neposlední řadě i o po-
jištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám.

„Každá dopravní společnost musí mít uzavřeno 
povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a zákonné pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov-
ním úrazu a nemoci z povolání,“ říká Klára Vacko-

Článek připravila Martina Vampulová

„Pozor na druh 
sjednaného pojištění“

V tuzemských podmínkách je ve srovnání s vět-
šinou dalších zemí nižší frekvence využití ma-
jetkového pojištění. Majitelé zboží často spo-
léhají na informaci, že dopravce má pojištění 
zboží sjednáno, a spokojí se s ní. Dopravci ale 
mají obvykle sjednánu pouze odpovědnost za 
svěřený náklad, a není-li sjednáno pojištění zá-
silek, může při přepravě dojít k pojistným udá-
lostem, které z tohoto pojištění nejsou kryty.

JAN VÍCHA
ředitel neživotního pojištění

Allianz pojišťovna



31P3 vybuduje v areálu bývalých kasáren udržitelné datacentrum.
Více na www.systemylogistiky.cz.

vá. Z pohledu ochrany přepravovaného zboží, a tím 
i ochrany podnikání samotného silničního doprav-
ce, je podle ní nezbytné i pojištění odpovědnosti za 
škodu silničního dopravce. Pojištění se vztahuje na 
povinnost dopravce nahradit škody na přepravova-
né zásilce. Ač se stále jedná o dobrovolné smluvní 
pojištění, jeho sjednání bývá v dnešní době často 
již standardem, neboť přináší vlastníkovi zásilky 
větší jistotu náhrady škody a dopravcům zmírnění 
jejich obav při náhradách totálních škod.

Toto pojištění ovšem poskytuje krytí pouze u škod, 
za které je dopravce odpovědný, a to navíc pouze 
s limitem daným zákonem. „Každý majitel zboží, 
které se stává předmětem komerční přepravy, by 
měl zvážit vlastní majetkové pojištění zboží při pře-
pravě, tedy pojištění zásilek, které poskytne jeho 
zboží komplexní pojistnou ochranu podle jeho zá-
jmů, možností a potřeb,“ doporučuje Jan Vícha, 
ředitel neživotního pojištění v Allianz pojišťovně. 
Zároveň upozorňuje na to, že 
v tuzemských podmínkách je 
ve srovnání s většinou dalších 
zemí frekvence využití majet-
kového pojištění, tedy zásilek 
a nákladu, podstatně nižší. 
„Majitelé zboží často spoléhají 
na informaci, že dopravce má 
pojištění zboží sjednáno, a spo-
kojí se s ní. Dopravci ale mají obvykle sjednánu 
pouze odpovědnost za svěřený náklad, a není-li 
sjednáno pojištění zásilek, může při přepravě do-
jít k pojistným událostem, které z tohoto pojištění 
nejsou kryty,“ připomíná.

ALL RISK KRYTÍ PO CELÉM SVĚTĚ
Majetkové pojištění přepravy zásilek je přitom 
jedno z nejstarších druhů pojištění, které je po-
skytováno v souladu s mezinárodními standardy 
a poskytuje majitelům zásilek all riskové krytí při 
přepravách po celém světě. Právě all riskové pojiš-

tění zásilky doporučuje i Michal 
Láznička, jednatel Ekonservis.
cz. „Toto pojištění poskytuje asi 
největší jistotu. Zboží je totiž 
pojištěno na plnou hodnotu. 
Je ale možné připojistit i pro-
fi t, dopravné a další náklady,“ 
 vysvětluje.

Pro zasílatelské a spediční společnosti je určeno 
pojištění odpovědnosti zasílatele. Pojištění kryje 
škody vzniklé na území celého světa, za něž spo-
lečnosti zabývající se zasílatelstvím či zprostřed-
kováním přepravy odpovídají příkazci. Základním 
rizikem jsou škody na zásilkách vzniklé při obsta-
rání přepravy. Ať už se jedná o škody v důsledku 
poskytnutí chybných informací dopravci o obsahu 
zásilky, povaze zásilky či o způsobu dopravy.

DOBŘE NASTAVIT POJISTNÉ LIMITY
Při sjednávání pojištění je velice důležité věnovat 
zvýšenou pozornost i pojistným limitům, tedy výším 
pojistných částek. U dopravce by měly být stano-
veny tak, aby pokryly jeho zákonnou odpovědnost, 
u pojištění zásilek je pojištění obvykle sjednáno na 
cenu zásilky. „V případě hromadného pojištění zá-
silek je dobré stanovit limit jako maximální očeká-
vanou cenu zásilky v průběhu pojistného období, 
aby se pojištěný vyhnul nebezpečí podpojištění, 
kdy by případné pojistné krytí nepokrylo plnou 
cenu poškozeného nebo ztraceného zboží,“ dopo-
ručuje Jan Vícha. Zároveň platí, že pojistné limity 
se u pojištění odpovědnosti za škodu silničního 
dopravce, zasílatele a u pojištění přepravy zásilek 
stanovují s ohledem na hodnotu, objem a charak-
ter přepravovaného zboží. Dopravní společnosti si 
nastavují limity pojistného plnění i na základě své 
praxe, četnosti přeprav a očekávané výše škod. 
V odpovědnostních pojištění je možné v rámci 
jedné pojistné smlouvy sjednat i tzv. sublimity pro 
jednotlivá připojišťovaná rizika. „U povinného ru-
čení doporučujeme minimální limit 100 milionů 
korun, v případě specifi ckých vozidel pro přepravu 
nestandardního nákladu však nejsou výjimkou ani 
limity jedné miliardy korun. Všechna tato doporu-
čení jsou ale jen obecná, vždy se vyplatí konzulta-
ce s odborníkem a stanovení limitů podle rizikové 
analýzy,“ říká Klára Vacková.

Při uzavírání pojistné smlouvy je třeba také pečlivě 
zkontrolovat, zda splňuje potřeby pojištěného v pl-
ném rozsahu. Pozor by si podnikatelé měli podle 
Michala Lázničky dát hlavně na případné výluky 
z pojištění. Klára Vacková navíc připomíná, že v od-
povědnostním pojištění pojišťovna poskytuje po-
jistné plnění vždy v rozsahu povinnosti pojištěného 
nahradit škodu podle platných právních předpisů 
a v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. Odpověd-
nost dopravce ale může být omezena limitem pro 
maximální výši náhrady škody. „V silniční dopravě 
tato váhová limitace vychází z Úmluvy CMR a od-
povídá 8‚33 SDR za kg hrubé hmotnosti přepravo-
vané zásilky, nezávisle na skutečné hodnotě zá-
silky. Pak platí, že smluvně převzatá odpovědnost 
na základě ujednání v přepravních smlouvách, 
která navyšuje odpovědnost silničního dopravce, 
není pojištěním kryta,“ upozorňuje Klára Vacková 
a dodává, že aby mohla být pojištěním odpověd-
nosti silničního dopravce kryta náhrada škody až 
do fakturní hodnoty zásilky, je nutno sjednat při-
pojištění článku 24 Úmluvy CMR a postupovat dle 
jejích ustanovení.“ Zároveň je třeba zdůraznit, že 
tato podmínka platí jak pro vnitrostátní, tak pro 
mezinárodní dopravy. Navíc v důsledku strmého 
růstu cen přepravovaného zboží v posledních le-
tech totiž nemusí váhou limitovaná náhrada škody 
pro poškozeného stačit.

PRAVIDELNÉ REVIZE SMLUV
Nejen se stanovením pojistných limitů pak sou-
visí i další otázka, totiž kdy a jak často pojistnou 
smlouvu aktualizovat. Obecně platí, že je třeba to 
udělat vždy při změně potřeb pojištěného. „Může 
jít obvykle o změny územní platnosti pojištění nebo 
o změny potřebných limitů, u hromadného pojiště-
ní zásilek navíc například při změně v přepravova-
ných komoditách,“ vyjmenovává Jan Vícha. Podle 
Kláry Vackové závisí frekvence aktualizace smluv 
na mnoha dalších faktorech, vedle podstatných 
změn u klienta záleží i na typu sjednané smlou-
vy a rozsahu činností. Nicméně platí, že zatímco 
pojistnou smlouvu lze vypovědět pouze dohodou 
nebo k výročí, změny nejen pojistných limitů lze 
provádět kdykoli.

„Někdy se vyplatí rozšířit 
pojistnou ochranu“

Mezi nejžádanější rozšíření pojistné ochrany zásilek patří zejména škody vy-
plývající z přirozené povahy zásilky, jako například vnitřní zkáza zásilky v prů-
běhu přepravy v důsledku plísně či hniloby. V silniční dopravě jsme v minulosti 
registrovali i značný nárůst škod v důsledku poničení převážených zásilek bě-
ženci, ukrytými v nákladovém prostoru vozidel. I proti tomuto riziku je možné 
se pojistit.

KLÁRA VACKOVÁ, senior manažerka pojištění speciálních rizik, Generali Česká pojišťovna

„KAŽDÝ MAJITEL ZBOŽÍ, 
KTERÉ SE STÁVÁ PŘEDMĚTEM 
KOMERČNÍ PŘEPRAVY, BY MĚL 
ZVÁŽIT POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK.“

Jak pojišťujete své 
zásilky?
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Výpravu zvětšenou 
o účastníky, kteří při-
jeli až ráno, uvítal Pavel 
Pravec, chief executive 
offi cer společnosti Hopi CEE 
Logistics, a jeho kolegové. Pro 

hosty byla připravena bohatá 
snídaně a následovala prezen-

tace Pavla Pravce a Kataríny Do-
bišové, která je nejen prezidentkou 

slovenského KLM, ale také manažer-
kou distribuce CZ & SK společnosti 

Nestlé. Oba přednášející s doplňu-
jícími vstupy Stanislava Martínka, 
supply chain managera Nestlé 
Česko, představili rozsáhlý logi-
stický projekt, který společně 
realizovali během pandemie.

DO JEDNOHO SKLADU
Projekt znamenal výstavbu nové 
části distribučního centra Hopi, 
do kterého bylo po změně logis-

tického operátora přestěhováno 
zboží společnosti Nestlé z celkem 

čtyř skladů v Česku a na Slovensku.

Posluchači dostali velmi detailní infor-
mace o celém projektu a následně se 

mohli na vlastní oči přesvědčit, jak centrum 
včetně pracoviště VAS, zázemí či tréninkového 

centra funguje. Podrobnosti najdete v případové 
studii v jiné části tohoto vydání Systémů Logistiky.

22 v 1. Tak by šlo ve třech znacích vyjádřit formát 
ještě předprázdninového setkání Klubu logistic-
kých manažerů. Tentokrát se totiž vydal na Hanou 
a účelem jednoho setkání bylo po letech propojit 
slovenský i český KLM při společné večeři a druhý 
den navštívit zajímavé logistické centrum.

PO LETECH SETKÁNÍ KLM V ČESKU 
I NA SLOVENSKU
Akce začala už v podvečer 8. června 
v příjemném hotelovém rezortu Pra-
chárna, který se nachází na okraji 
Olomouce. Po odpoledním příjezdu 
se účastníci mohli kochat přírodní 
scenérií, kterou tvořily rybníček 
s dřevěným mlýnským kolem, 
upravená parková vegetace či 
jarně zelené louky, které křižovali 
zdejší ušáci.

V sedm večer se ujal slova tajemník 
KLM Jeffrey Osterroth, který přivítal 
účastníky na společné slavnostní 
večeři v Garden Restaurantu. Této pří-
ležitosti pro vzájemné poznání využilo 
přibližně 25 členů a členek logistického 
klubu. Po skvělém menu následoval pro-
stor pro networking. Diskutovala se témata 
logistická, ekonomická či investiční, ale samo-
zřejmě přišlo i na ryze osobní diskuse a humor.

Druhý den dopoledne se ubytovaní vydali do dis-
tribučního centra společnosti Hopi v Prostějově. 

Dění v klubu…
Na začátku června se po mnoha letech osobně potkali členové obou 
Klubů logistických manažerů, které působí v Česku i Slovensku. Setkání 
– takříkajíc na půl cesty – se uskutečnilo v Olomoucí a Prostějově.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

08–09/06/2022

PO SPOLEČNÉ 
VEČEŘI NÁVŠTĚVA 
LOGISTIKY NESTLÉ

SETKÁNÍ KLM CZ & SK

Společnost Nestlé se rozhodla zrušit čtyři 
původní sklady v Česku a na Slovensku a pře-
stěhovat je do jednoho distribučního centra. 
Vybrala si k tomu společnost Hopi, která pak 
pro Nestlé postavila novou budovu ve svém 
logistickém areálu v Prostějově. Na začátku 
června sem zavítali členové a členky sloven-
ského i českého Klubu logistických manažerů.

FOTO: Jeffrey Osterroth, Stanislav D. Břeň

Společná večeře v hotelovém 
resortu Prachárna v Olomouci

NAKLÁDACÍ 



PŘES OSM DESÍTEK 
MANAŽERŮ A JEDNATELŮ
Český Klub logistických manažerů aktuálně 
čítá 82 logistických manažerů nebo jednate-
lů fi rem. V červnu přivítal nové členy: Aliak-
sei Siparau – ředitel logistiky a BI, Sportisi-
mo; Dagmar Daňková – director of logistics 
operations, LKQ CZ; Jiří Černý – ředitel logis-
tiky, Continental Automotive Czech Republic; 
Martin Hejl – jednatel, Thimm Obaly; Mar-
tin Víteček – koordinátor skladové logistiky, 
Seven Sport (inSportLine); Michal Šmíd – 
general manager, Amazon; Pavla Majero-
vá – head of logistics CZ/SK, Makro Cash 
& Carry ČR. Dění v klubu můžete sledovat 
v reportážích v časopise Systémy Logistiky 
a na jeho webu či na profesní sociální síti 
LinkedIn. Tajemníkem klubu je Jeffrey Os-
terroth (jeffrey.osterroth@atoz.cz), jednatel 
vydavatelské a eventové společnosti Atoz.
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Jak často se 
setkáváte 

s kolegy-
logistiky?
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Ranní prezentace a seznámení s logistickým 
projektem společností Nestlé a Hopi

Pavel Pravec 
seznamuje účastníky 
s plánem polyvalence 

a tréninku.

Většina zboží 
se skladu 

v příhradových 
regálech.

A společné 
foto na závěr
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Development

POPTÁVKA PO RYCHLOBĚŽNÝCH 
VRATECH V LOGISTICE ROSTE

Rychloběžná vrata nacházejí uplatnění v těch logistických provozech, kde dochází 
k velké četnosti průjezdů a klade se důraz na rychlost i minimalizaci tepelných 
ztrát. Důležitými vlastnostmi těchto zařízení jsou zejména bezpečnost, spolehli-
vost a také izolační schopnosti.

ZZásluhou rychlého otevření a zavření vratového 
křídla se minimalizuje čas průjezdu (tj. plynulý prů-
jezd bez čekání před vraty) a také doba, po kterou 
dochází k výměně klimatu s rozdílnými teplotami 
a tím pádem i k tepelným ztrátám. „Aby rychloběž-
ná vrata fungovala efektivně, je nutné, aby měla 
dostatečnou rychlost – pro otevření 1‚5 až 2 metry 
za sekundu – a také aby byla vybavena senzory pro 
automatické otevření a zavření. S tím pak souvisí 
bezpečnostní výbava samotných vrat,“ upozorňuje 
Ondřej Štěrba, produktový manažer ve společnosti 
Spedos. U rychloběžných vrat tedy z výše uvedené-
ho vyplývají požadavky na rychlost, garanci cyklů, 
vybavení senzory pro automatické otevření i zavře-
ní. Také se zvyšují požadavky na větrnou odolnost 
vrat a prostorové nároky.

V kontextu rostoucích nároků na rychlost a bezpeč-
nost jsou rychloběžná vrata vybavována například 

Článek připravil David Čapek

světelnou mříží, která je integrována v zárubni vrat, 
a v případě fóliových vrat jsou standardně dodá-
vána vrata se „samoopravitelnou“ spodní lištou, 
vysvětluje Tomáš Kouřil, projektový manažer ve 
společnosti Hörmann. „Pokud dojde k vyražení 
vratového křídla, například vysokozdvižným vozí-
kem, je možné jednoduše pomocí trvalého stisku 
tlačítka na řídicí jednotku vratové křídlo otevřít do 
plné otevřené polohy. Vratové křídlo samo zajede 
zpět do zárubní díky navíjejícím prvkům na horní 
hraně zárubní,“ konstatuje Tomáš Kouřil.

Stále více se rozvíjejí a na trhu uplatňují i systé-
my pro inteligentní ovládání rychloběžných vrat, 
jež zvyšují efektivitu a bezpečnost logistického 
provozu. V rámci těchto chytrých aplikací dochází 
ke „komunikaci“ s manipulační technikou, což ve 
skladech přispívá mimo jiné k eliminaci rizikových 
situací. Jedno z takových pokročilých řešení před-

Pronájem skladů  
D1 EXIT 11 u Prahy!

•    Skladové prostory Dobřejovice/Modletice u Prahy.
•  Přímo na Pražském okruhu a D1.
•  K pronájmu od února 2023.
•  Celková rozloha 10 673 m².
•   5 500 PAL míst včetně regálového systému.
Pro více informací kontaktujte:
Vladimíru Stegurovou, tel.: 702 234 174, e-mail: vladimira.stegurova@kaufland.cz
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stavil nedávno výrobce manipulační techniky, spo-
lečnost Linde Material Handling. Jde o modul Door 
Control, který je součástí asistenčního systému 
Linde Safety Guard. Když se vozík přiblíží k rych-
loběžným vratům, jeho rychlost jízdy se postupně 
sníží a vrata se automaticky otevřou. Inteligentní 
systém za tímto účelem určuje vzdálenost mezi 
pevně instalovanými jednotkami na vysokozdviž-
ném vozíku a rychloběžnými vraty s přesností na 
deset centimetrů. Po průjezdu se dveře opět za-
vřou a řidič vysokozdvižného vozíku může pokra-
čovat v jízdě obvyklou rychlostí.

ZÁLEŽÍ NA TYPU PROVOZU 
I DALŠÍCH FAKTORECH
Vratová technika, konkrétně mimo jiné její rozmě-
ry, umístění a funkčnost, by měla být řešena už 
v návrhu skladové či výrobní haly. Je zřejmé, že 
i rychloběžná vrata musí co nejlépe pasovat do 
celkového konceptu průmyslové budovy.

„V rámci logistických toků je zapotřebí jasně de-
fi novat četnost průjezdů, kdo, jak, s čím bude 
projíždět, jaký další pohyb bude před a za vraty, 
větrné podmínky a podobně, a na základě těchto 
informací zvolit vhodný typ vrat,“ doporučuje Ond-
řej Štěrba. Právě u rychloběžných vrat jsou značné 
rozdíly v pořizovací hodnotě ve vztahu k rychlosti, 
větrné odolnosti či použitým materiálům. Tato vra-
ta se vyrábějí přesně na míru, tj. následné úpravy 
zpravidla nejsou možné.

Stejně podstatná je skutečnost, o jaký typ provo-
zu se jedná: zda jde například o potravinářství, 
chemický průmysl, chladírny apod. I podle toho je 
třeba vybrat vhodné zařízení. Například pro mra-
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zírenské prostory je možné zvolit zateplený typ 
vrat s vyhříváním a možností bezproblémové funk-
ce v teplotách okolo −20 °C. „V potravinářském 
a farmaceutickém průmyslu je kladen velký důraz 
na hygienu. Zde jsou dodávána vrata v nerezovém 
provedení s možností častého omývaní vrat a jejich 
příslušenství pomocí vysokotlakých čističů. V ne-
rezovém provedení jsou zárubně krytování vrat 
a pohonu, spojovací materiál a také samotná řídicí 
jednotka,“ vyjmenovává Tomáš Kouřil.

 Nový systém pro řízení přepravy zrychluje odbavení zásilek.  
Více na www.systemylogistiky.cz.

Podcenit rozhodně nelze ani výběr dodavatele 
rychloběžných vrat. Kromě odborně provedené 
montáže zařízení by zvolená fi rma (resp. její kvali-
fi kovaní pracovníci) měla kvalitně pečovat o vrata 
v průběhu celého životního cyklu a samozřejmě 
zajistit opravu, dojde-li k jejich poškození či poruše.

POPTÁVKA VERSUS SITUACE 
V SUPPLY CHAINU
Oblast výroby rychloběžných vrat se podle On-
dřeje Štěrby nevyhnula současným problémům 
v dodavatelsko-odběratelském řetězci, pokud jde 
kupříkladu o zpožďování v dodávkách komponent. 
„Aktuálně bych za největší problém, ve vztahu 
k dodacímu termínu, uvedl elektrokomponenty, 
primárně řídicí jednotky a elektromotory. I přes 
tyto problémy jsme však schopni rychloběžná vrata 
dodat do pěti až deseti týdnů, dle zvoleného typu,“ 

říká Ondřej Štěrba. Naopak z pohledu Tomáše 
Kouřila u rychloběžných vrat aktuálně nedochází 
k problémům s dodáním a k prodloužení termínů 
kvůli nedostatku materiálu či opožděnému dodání 
dílů. „Jediný drobný posun u rychloběžných vrat 
je způsoben stále rostoucí poptávkou a enormním 
počtem objednávek,“ dodává.

Používáte 
rychloběžná vrata? 

Jaká kritéria se vám 
osvědčila při jejich 

výběru?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky
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„Vhodným řešením může 
být dvojice vrat“

 Typ skladového provozu velmi ovlivňuje volbu typu vrat a zároveň i volbu vyrov-
návacího můstku a těsnícího límce. Například u skladu s chlazeným zbožím bu-
dou jiné požadavky na tepelnou prostupnost. V rámci venkovního pláště budovy 
se setkáváme s vratovými otvory pro takzvanou zadní nakládku, kdy nákladní 
auto je přistaveno zadní částí vozidla k budově, nebo vratovými otvory, skrze 
které nákladní vozidlo zajede do budovy a vykládka se řeší uvnitř budovy, nebo 
vratovými otvory, kde je větší četnost průjezdu. U poslední varianty je velmi 
dobré řešit vratový otvor dvojicí vrat: sekčními vraty z důvodu izolace a rych-
loběžnými vraty z důvodu četnosti otevírání. Jako alternativní řešení jsou pak 
rychloběžná spirálová vrata. Z praxe však doporučuji dvojici vrat. Kvůli četnosti 
provozu je větší pravděpodobnost poškození kolem vrat, a pokud jsou v opláště-
ní dvoje vrata, tak je možné třeba i omezeně zajistit oddělení vnitřních prostor 
a venkovního prostředí.

Skladování nejen rychloběžných vrat ve výrobním 
závodě fi rmy Efafl ex v Olší.

ARCHIVNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň

JOSEF HÁJEK
vedoucí technického 

oddělení
Tyros Loading Systems CZ



Informační technologie

VV posledních letech se enormně zvýšil tlak na 
přesnost dodávek a kvalitu poskytovaných dat. 
„My ani naši zákazníci už si dnes nedokážeme 
představit, že bychom neměli o vozidle s nákladem 
přehled, kde se v reálném čase nachází. Hlavním 
cílem monitoringu vozidel přes GPS už dávno není 
jen bezpečnost nákladu, ale pro nás představuje 
nástroj pro sledování a zlepšování kvality našich 
služeb,“ sděluje Petr Kozel, CEO a předseda před-
stavenstva společnosti VCHD Cargo. Do tabletů, 
které jsou součástí každého vozidla, fi rma posílá 

FOTO: Pixabay

celou řadu informací a stejně tak jich celou řadu 
získává. Na pravidelných trasách porovnává napří-
klad předpokládaný čas příjezdů na „kontrolní, na-
kládkové a vykládkové“ body s reálným pohybem 
vozidla.

„Z dopravní techniky získáváme celou řadu dat, 
která vyhodnocujeme s ohledem na bezpečnou 
a úspornou jízdu každého řidiče. Je to například 
doba překročení otáček motoru, volnoběh, brzdění 
či spotřeba při jízdě na tempomat,“ vysvětluje Petr 

Kozel a dodává, že řidiči ve VCHD Cargo jsou za 
úspornou jízdu pravidelně odměňování.

„Pro sledování kamionů a přeprav FTL/LTL (Full 
Truck Load/Less Than Truckload) využíváme plat-
formu, která umožňuje monitoring všech vozidel 
na mapovém prostředí přes napojení na jejich 
GPS,“ konkretizuje Jan Kodada, ředitel obchodu 
a marketingu společnosti Gebrüder Weiss. V blíz-
ké budoucnosti bude fi rma přecházet na nový 
koncernový systém GW NIC-Place, jehož hlavním 
přínosem je zobrazení všech vozidel napříč všemi 
pobočkami v síti Gebrüder Weiss, a to i v zahraničí.

NÁVAZNOST NA DALŠÍ SYSTÉMY
Výrazným trendem je nepřetržité sledování jed-
notlivých zásilek a také různých ukazatelů, jako 
je teplota, vlhkost, vystavení nárazům či otřesům 
a podobně. Na trhu už jsou vytvořeny vhodné pod-
mínky a detailní monitoring přeprav se stává běž-
ným standardem.

„Zásadní pro využití dat v rámci monitoringu do-
pravní techniky je jejich navázání na další systémy 
v rámci logistiky,“ podotýká Jan Adam, manažer 
oddělení logistických systémů ve společnosti T-Mo-

MONITORING DOPRAVNÍ TECHNIKY 
POMÁHÁ K OPTIMALIZACI PROVOZU 
VOZIDEL Požadavky na detailní sledování průběhu přepravy zboží neustále rostou. Monitoring zásilek 

i dopravních prostředků, které je přepravují, se zrychluje a zpřesňuje mimo jiné v souvislosti 
s rozmachem 5G sítí a internetu věcí.

Článek připravil David Čapek

„Pokročilý modul TMS využívá 
umělou inteligenci“

 Nový modul našeho TMS (transport management system), který jsme nedáv-
no implementovali, poskytuje díky umělé inteligenci jednak ověření či opravu 
správnosti doručovacích adres, jednak díky pokročilému optimalizačnímu al-
goritmu navrhuje optimální řešení rozvozové trasy na základě vstupních dat 
v systému, a to při současném dodržení všech omezujících podmínek. Roz-
hodnutí o fi nální volbě jednotlivých zastávek zůstává v rukou dispečera, ná-
vrh a většinu mechanické práce však zajišťuje technika. První měsíce práce 
s tímto systémem ukazují, že dochází k významnému urychlení celého procesu, 
dispečerům navíc vzniká časový prostor, který mohou věnovat řídícím a rozho-
dovacím činnostem.

JAN KODADA
ředitel obchodu 

a marketingu
Gebrüder Weiss
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bile Czech Republic. Jde v první řadě o systémy 
pro řízení dopravy (transport management sys-
tem neboli TMS), ale i systémy z oblasti pláno-
vání výroby nebo řízení skladů.

Stále důležitější roli pak hrají kvalitní data. „Na-
příklad v případě monitoringu zásilek sběrné 
služby je naprosto klíčová kvalita dat, jako je 
adresa a správný geo-coding pro přesné výpo-
čty ETA – tedy předpokládané doby doručení,“ 
zdůrazňuje Jan Kodada.

PŘEPRAVY POD DROBNOHLEDEM
Jakými funkcemi se pokročilý systém monitorin-
gu nákladních vozidel vyznačuje? Základem je 
online sledování pozice vozidla, včetně zobraze-
ní veškerých provozních parametrů v systému. 
Důležité je i zobrazení a archivace historie jízd či 
vykonané práce nad různými mapovými podkla-
dy (včetně fotomapy). Firma, resp. uživatel může 
sledovat časy příjezdů, odjezdů a prostojů v defi -
novaných oblastech.

Systém umožňuje automatickou identifi kaci ři-
diče, čtení dat z tachografu a tím i dodržování 
AETR (tj. Evropské dohody o práci osádek vozidel 
v mezinárodní silniční dopravě) v souladu s plat-
nou legislativou. „Díky následné predikci AETR 
má také dispečer přehled o tom, jak dlouho ješ-
tě může řidič řídit a kam je schopen aktuálně 
dojet. K úspoře času přispívá možnost vzdále-
ného vyčtení karty řidiče. Díky těmto informacím 
máte vždy také k dispozici automatický a přesný 
výpočet diet,“ uvádí společnost GX Solutions Bo-
hemia, která právě komplexní monitoring vozidel 
poskytuje.

Za řidiče je automaticky vedena podrobná elek-
tronická kniha jízd, respektive elektronická staz-
ka. Konkrétním vozům je možné přiřadit servisní 
intervaly, plán prohlídek a nastavit automatická 
upozornění. Systém také sleduje jízdní styl řidiče 
a ekonomiku jízd na základě různých parametrů 
jako například překračování povolených rychlos-
tí, detekce prudkých rozjezdů a brzdění, otáčky 
motoru, běh přídavného topení, běh motoru na 
prázdno a podobně. Podstatné je i sledování 
přesné spotřeby pohonných hmot a stavu pali-
va v nádržích.

Uvedený systém umožňuje rovněž identifi kaci 
a správu návěsů, včetně časového razítka (od-
pojení, připojení). Dále pak sleduje fungování 
různých přídavných zařízení a nástaveb, může 
se jednat kupříkladu o cisterny, chladící agre-
gáty nebo čerpadla. Bezpečnost nákladu zajistí 
detekce otevření a zavření dveří nebo technolo-
gických zařízení, včetně možnosti zasílání notifi -
kace (alarmu) formou SMS nebo e-mailu.

Která zařízení 
pro monitoring 

dopravní techniky 
a přepravovaných 

zásilek se vám 
osvědčila?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„Technologie pro sběr 
dat se dále rozvíjejí“

V oblasti nákladní přepravy jsou standardní 
funkce jako například měření stavu nádrže, 
napětí baterie, ale i styl jízdy řidiče. Nově 
se zákazníky řešíme i sledování návěsů, 
kontejnerů, vagonů, stavebních strojů nebo 
například vytíženost vysokozdvižných vozíků 
a bezpečnost jejich dopravy. U těchto no-
vých funkcí začínáme využívat i technologie 
sběru dat prostřednictvím internetu věcí.

JAN ADAM
manažer 
oddělení 

logistických 
systémů
T-Mobile 

Czech 
Republic

Motiv 201-22
Koncoví zákazníci z podnikatelského sektoru

 ● Řešení vrat a nakládací techniky pro 
bezpečný průběh pracovních procesů

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

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

Značková kvalita  
pro haly  

a průmyslové stavby

až o

55 %
lepší 

tepelná izolace
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Management

Výpadky v dodavatelských řetězcích, ne-
dostatek některých surovin a součástek, 
problémy s dopravou a logistikou, rake-
tově rostoucí ceny energií, pohonných 
hmot a dopravy vůbec. To jsou dobře 
známé faktory, s nimiž se aktuálně vyrov-
návají podniky nejen v České republice. 
Jak současné krize mění pohled fi rem na 
skladové zásoby a existuje stále nevyuži-
tý potenciál pro jejich optimalizaci?

Management

NNedávná studie společnosti Accenture nazvaná 
„From Disruption to Reinvention – The future of 
supply chains in Europe“ zkoumá scénáře vývoje 
války a modeluje eventuality a dopady na eurozónu 
z hlediska nákladů a času potřebného na obnovu. 
Ekonomickému oživení v Evropě stály už před za-
čátkem války na cestě překážky v podobě infl ač-
ních tlaků, nedostatečných dodávek materiálu 
a problémů v logistice, přičemž obnovená poptávka 
a preventivní hromadění zásob vedly k ještě vět-
šímu zahlcení dodavatelských řetězců. Invaze na 

KRIZE     NEKRIZE: ZÁSOBY SE MUSÍ 
OPTIMALIZOVAT POŘÁD

Ukrajinu pak situaci ještě zhoršila. Například dlou-
hotrvající nedostatek polovodičů, který měl být vy-
řešen ve druhé polovině roku 2022 (jak o tom např. 
mluvili zástupci autoprůmyslu na Eastlogu 2021), 
nyní podle předpokladů přetrvá až do roku 2023.

Podle Accenture by vleklý válečný konfl ikt mohl 
vést k dalším 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 letos dosáhnout 10 % 
a její snížení se očekává spíše až v následujícím 
roce. „Zatímco před válkou se předpokládala ur-
čitá stabilizace dodavatelských 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 vál-
ka vyvíjet,“ komentuje vývoj Jean-Marc Ollagnier, 
generální ředitel společnosti Accenture v Evropě.

Na evropskou konkurenceschopnost a ekonomic-
ký růst bude mít přitom vyřešení potíží spojených 
s dodavatelskými řetězci zcela zásadní vliv. Podle 

FOTO: Stanislav D. Břeň
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„Od JIT k JIC“

Vizibilita napříč dodavatelskými sítěmi, včet-
ně dodavatelů druhého a třetího stupně, 
a vizibilita směrem na poptávkovou stranu 
zákazníka je velmi důležitá. Firmy musí pře-
jít od přístupu just-in-time k přístupu just-in-
-case, diverzifi kovat dodavatelské základny, 
plánovat alternativní přepravní trasy, zajistit 
fl exibilitu distribučních center a vytvářet zá-
soby. To sice něco stojí, ale je to pojistka proti 
budoucím otřesům. Jak se říká, zásoba je bez-
pečný přístav pro rozbouřené moře a v součas-
nosti vlny tohoto rozbouřeného moře dosahují 
bezprecedentní výšky. Klíčové jsou investice 
do nových technologií, které umožňují lépe 
využívat data a vůbec zvládat komplexitu vět-
šího počtu dodavatelů, distribučních center 
či počtu SKU. Tedy do digitálních dvojníků 
a analytiky, digitálních řídících věží a také 
do cloudu, jenž poskytuje obrovský výpočetní 
výkon, a to nákladově efektivním, fl exibilním 
a udržitelným způsobem.

STANISLAV KUČERA
supply chain & operations

and Industry X lead Accenture

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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citované zprávy až 30 % celkové přidané hodno-
ty eurozóny závisí na fungujících přeshraničních 
dodávkách. Zpráva naznačuje nutnost proměny 
dodavatelských řetězců a celkové změny nastave-
ní: „Zatímco dříve byly dodavatelské řetězce navr-
ženy především z pohledu optimalizace nákladů, 
v dnešním světě musí být také odolnější a agilněj-
ší, aby mohly dobře reagovat na rostoucí nejistotu 
v zásobování. Stabilní dodavatelské řetězce se zá-
roveň mohou stát klíčovou konkurenční výhodou 
umožňující budoucí růst.“

ODOLNOST, RELEVANCE, UDRŽITELNOST
Jaké jsou pak podmínky stabilních dodavatelských 
řetězců? Podle Accenture jsou tři: Odolnost: Doda-
vatelské řetězce musí být schopny absorbovat na-
rušení, přizpůsobit se mu a zotavit se z něj, kdykoli 
a kdekoli k němu dojde. Toho je možné dosáhnout 
například lepší identifi kací rizik a stanovením řeše-
ní pro jejich zmírnění, což fi rmám umožní reagovat 
na náhlé změny, pokud dojde k narušení. Plánová-
ní možných scénářů vývoje a analýza rizik i příle-
žitostí jim zároveň pomůže přizpůsobit se měnící 
se nabídce a poptávce. Prostřednictvím modelace 
a simulace dodavatelských sítí, zátěžových testů či 
stanovení velikosti strategických rezerv pak fi rmy 
mohou lépe zvládnout období nejistoty.

Relevance: Dodavatelské řetězce se musí orien-
tovat na zákazníka a být agilní, aby se mohly do-
statečně rychle a nákladově efektivně přizpůsobit 
změnám v poptávce. Zásadní význam tak bude 
mít získávání nových souborů 
dat, včetně těch zachycených 
v reálném čase, a to zevnitř 
i vně organizace a napříč ce-
lým hodnotovým řetězcem. 
Pomocí automatizace a umělé 
inteligence mohou fi rmy rych-
leji identifi kovat nové datové 
vzorce, které umožní efektivnější rozhodování. 
Přechod od centralizovaných, lineárních modelů 
zásobování směrem k decentralizovaným sítím, 
které využívají on-demand výrobu a v rámci nichž 

První evropský sklad fi rmy ShipMonk se otevře v Panattoni Parku Cheb South.
Více na www.systemylogistiky.cz.

EURO PŘEPRAVKY
 Perfektně stohovatelné  
 Možnost potisku  
 Barevné variace

EURO PŘEPRAVKY 
S VÍKEM

 Stohovatelné i s víkem  
 Otevřený a uzavřený úchyt  
 Možnost potiskuMADE IN 

 TBA

TBA inz SL EURO 240x170 5-22.qxp_Sestava 1  04.05.2022  15:00  Stránka 1
INZERCE

dochází v některých případech i k přiblížení výroby 
k místu prodeje, zase umožní lépe vyhovět očeká-
vání zákazníků při plnění objednávek.

Udržitelnost: Moderní dodava-
telské řetězce musí podporo-
vat, ne-li urychlovat, udržitelné 
programy jednotlivých fi rem či 
organizací. Aby získaly důvěru 
zúčastněných stran, musí své 
hodnotové řetězce učinit trans-
parentnější. Jedním ze způso-

bů, jak toho dosáhnout, je využívání blockchainu 
nebo jemu podobné technologie. Klíčový bude 
také přechod od uzavřených k cirkulárním mode-
lům, které minimalizují plýtvání.

„Tíhnutí k historickým metodám“

 Nevyužitý potenciál pro optimalizaci skladových zásob existuje vlastně ve všech 
fi rmách. Těch, kteří využívají moderní technologie, je pouze hrstka a většina ob-
chodníků se pořád potýká s přetížením na straně provozu, které jim brání v tom 
dostat se k inovacím a implementacím, jež by jim ve skutečnosti mohly pomoci 
vše zlepšit. Je to klasický příklad začarovaného kruhu v duchu „víme, že se po-
třebujeme zlepšit a zefektivnit, ale neumíme se k tomu dostat“. Využití moder-
ních technologií, jako jsou hlasové řízení, procesní optimalizace, slotting či 3D 
simulace, přináší velké úspory v mnoha směrech a mělo by být už standardem. 
My ale stále vnímáme u mnoha fi rem silné tíhnutí k „historickým metodám“.

ONDŘEJ KUBESA, 
obchodní a marketingový 

ředitel, Sluno

„ZVÝŠIL SE TLAK NA SLOŽITOST 
NÁSTROJŮ PRO PREDIKCI 

A VÝPOČET MINIMÁLNÍ 
ZÁSOBY ZBOŽÍ.“
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VÍCE ZÁSOB BLÍŽE A LÉPE PŘEDVÍDAT
Už od začátku pandemie (a poté s válkou na Ukra-
jině) si klademe otázku, nakolik fi rmy změnily a ješ-
tě změní své strategie v oblasti skladových zásob. 
„Covid i konfl ikt na Ukrajině, zejména v procesech 
vyžadujících kompletaci či konsolidaci zboží, pře-
nesl váhu preference k vytváření vlastních zásob 
dlouhodobějšího charakteru namísto spoléhání na 
plánované dodání v rámci dodavatelského řetězce. 
Souběžně se zvýšil i tlak na složitost nástrojů pro 
predikci a výpočet minimální zásoby zboží,“ říká 
Čestmír Váňa, marketingový specialista společnos-
ti Kodys.

Další pohled přidává Ondřej Kubesa, obchodní 
a marketingový ředitel společnosti Sluno: „Již 
delší dobu vnímáme u velkých retailových hrá-
čů zvýšenou potřebu na optimalizaci skladových 
zásob, což bylo dříve způsobeno spíše zvyšující-
mi se náklady na pronájem 
či výstavbu skladových pro-
stor a s docházejícím místem 
obecně. Události posledních 
měsíců vše ještě zintenzivnily 
a výrazně stoupl zájem o op-
timalizaci a řízení skladových 
procesů s ohledem na nutnost 
předzásobení i s ohledem na 
nestálost celého dodavatel-
ského řetězce.“ Nyní podle něj roste poptávka po 
skladech SBU (Small Business Units) a LML (Last 
Mile Logistics). Podle Pavla Motana, jednatele 
společnosti K2 atmitec, zvýraznily turbulence po-
sledních let rozdílnost přístupů k zásobám: „Na 
jedné straně, díky významnému trendu orientace 
na webová řešení, jedna část, především B2C fi -
rem, zažívá raketový vzestup. Řeší jen kapacitní 
problémy – potíže průtoku, efektivity, a tudíž opti-
malizace – ať už technologiemi, nebo procesy. Na 
straně druhé, především u výrobních nebo B2B 
společností, řeší zejména dostupnost primárních 
dílů a surovin pro svou výrobu a také naprostý 
nedostatek konkrétních dílů a vstupních položek, 
například mikroprocesorů.“

Problém s dodavatelskými řetězci nutí některé fi r-
my navyšovat skladové zásoby, aby mohly reagovat 
na požadavky ze strany svých výrob nebo obchod-
ních partnerů. „Pozorujeme hledání nových doda-
vatelů a rozšiřování jejich spektra pro jednotlivé 
položky a s lokální přítomností a výrobou v Evropě. 
Tyto změny kladou vyšší nároky na výkon skladové 

logistiky a s tím související hledání možnosti jejího 
zefektivnění, a to ve formě výkonnějších softwa-
rových nástrojů nebo požadavků na automatizaci 
a robotizaci logistiky,“ vysvětluje Miroslav  Hampel, 
generální ředitel společnosti Kvados. A dodává: 

„Roste poptávka po WMS vyš-
ší generace, který je schopen 
díky prvkům AI a strojového 
učení lépe řídit skladovou lo-
gistiku nebo zásadně zvýšit 
výkon skladové logistiky díky 
robotizaci – nikoliv o desítky 
procent, ale o stovky procent.“

„Nevyužitý potenciál v mnoha oblastech“

Nevyužitý potenciál je možno nalézt ve všech oblastech, bude to však vyso-
ce individuální podle velikosti fi rmy, sortimentu a oboru, ve kterém podniká. 
Největší potenciál vidím v těchto oblastech: optimalizace z pohledu obchodu, 
optimalizace a případná automatizace skladových procesů, optimalizace tras 
dopravy a přepravy, optimalizace využitím automatizačních technologií, opti-
malizace za pomoci umělé inteligence, řízení procesu dopravy.

PAVEL MOTAN, jednatel, K2 atmitec

„Spirála a dlouhé 
dodací lhůty“

Situace s dodávkami elektrokomponent je kri-
tická. Je to způsobeno i tím, že určité výrobky 
jsou vyráběny v masivních množstvích pro celý 
svět v jednom výrobním podniku. Prvotní zadr-
hávání logistických řetězců způsobilo ohromný 
nárůst poptávky, což mělo za následek přehl-
cení výroby. V kombinaci s výpadky konkrét-
ních komponent to roztočilo spirálu, v jejímž 
důsledku jsou dodací lhůty delší než jeden rok. 
Bohužel nic nenaznačuje, že se v dohledné 
době situace změní, spíše naopak.

JIŘÍ NEUMANN
managing director

Blumenbecker Prag

Tento článek má 
pokračování 
na www.systemylogistiky.cz 
v podobě podrobných 
expertních vyjádření.

„DŘÍVE BYLY DODAVATELSKÉ 
ŘETĚZCE NAVRŽENY Z POHLEDU 
OPTIMALIZACE NÁKLADŮ, DNES 
MUSÍ REAGOVAT NA NEJISTOTU 

V ZÁSOBOVÁNÍ.“
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Odpočinout si na cestě a dobít. Z testovací jízdy Jiřího Štrupla 
z Kladna do Kolína nad Rýnem.

FOTO: Dachser
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PPodle evropské iniciativy City Changer Cargo Bike 
(CCCB) je možné až polovinu cest, které souvisejí 
s městskou dopravou nahradit pomocí nákladních 
kol. V polovině července zveřejnilo CCCB výsled-
ky studie European Cargo Bike Survey, která se 
zaměřila na výrobce a provozovatele nákladních 
elektrokol. Ti očekávají, že jen v letošním roce se 
v Evropě prodá téměř 100 000 cargo biků. Celých 
87 % společností, které používají nákladní elekt-
rokola, je nasazuje na doručování zboží. Jedná se 
přitom zejména o malé a středníky podniky s lokál-
ními vazbami. Od roku 2019 se počet nákladních 
elektrokol ve fl otilách více než zečtyřnásobil.

DESÍTKY TISÍC KILOMETRŮ
S nákladními elektrokoly se setkáváme i v čes-
kých městech. Velkou publicitu tomuto typu do-
ručování dodalo otevření cyklodepa na pražském 
Těšnově. Šlo o první mikrodepo, na jehož zřízení 
participovaly hlavní město Praha (resp. TSK Pra-
ha) a logističtí operátoři. O tom, že iniciativy to-
hoto typu mohou čelit problémům, svědčí to, že 
stavební úřad posléze vydal rozhodnutí o odstra-
nění stavby jakožto nepovolené. Situace se však 
vyřešila a na přelomu loňského a letošního roku 
vstoupilo do provozu druhé větší pražské cyklo-
depo postavené na stejném 
modelu, tedy spolupráci města 
a logistických providerů. Tento-
krát se nachází pod křižovat-
kou městského okruhu a ulice 
Plzeňská. „Naše dosavadní 
zkušenost v Praze ukazuje, že 
cyklodepa v centru měst přispívají k zefektivně-
ní logistiky, aby zboží dorazilo vždy z co nejkratší 
vzdálenosti. Jinými slovy čím více dep budeme mít, 
tím lépe bude celý systém fungovat. Kurýři největ-
ších logistických fi rem na cargokolech už v Praze 
doručili přes 68 000 balíků a během toho našla-
pali okolo 30 000 kilometrů,“ uvedl při zahájení 
provozu v prosinci loňského roku Adam Schein-
herr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

LOGISTICI 
ŠLAPOU 

DO PEDÁLŮ
Města jsou vystavena nadměrnému ob-
jemu dopravy, který souvisí nejen se 
soukromým cestováním, ale často ko-
merčními doručovacími službami. Jednu 
z možností, jak částečně eliminovat ne-
gativní efekty, které to vyvolává (hluk, 
emise škodlivých látek či prachu, do-
pravní kongesce), poskytují cargo biky, 
tedy většinou elektrická kola, která jsou 
uzpůsobena pro přepravu zásilek včetně 
těch paletových.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

CARGO BIKY ROZŠIŘUJÍ FLOTILY
Doručovací společnosti a služby průběžně zveřej-
ňují své plány nebo výsledky v oblasti doručová-
ní pomocí cargo biků. Např. Zásilkovna spustila 
pilotní projekt doručování zásilek na elektrokole 
letos v dubnu. Testování probíhá v okolí výdejního 
místa Zásilkovny, které se nachází v obchodním 
centru Vivo! Hostivař v Praze 10. Cyklo kurýr den-
ně doručí kolem 80 zásilek a najede s nulovými 
lokálními emisemi přibližně 80 kilometrů. Podle 
propočtů fi rmy by za rok na takto dlouhé trase 
jeden automobil na spalovací motor vypustil do 
ovzduší přibližně 2600 kilogramů CO2. Elektroko-
lo dodala česká fi rma Cargio industries, velikost 
úložného prostoru je 380 litrů a pojme až 50 stan-
dardních zásilek.

S nákladními elektrokoly počítá také GLS Česká 
republika. V květnu fi rma oznámila, že pořídí dal-
ších deset nákladních elektrokol. Kromě Prahy jimi 
budou obsluhována i centra dalších větších měst. 
„Doručování balíků pomocí nákladního elektrokola 
se nám v Praze velmi osvědčilo, kurýr denně doručí 
přibližně 50 menších a středně velkých balíků. Pro-
to jsme navázali spolupráci s českým výrobcem, 
který pro nás na míru vyvinul speciál pro zvýšení 
provozní spolehlivosti a výkonnosti. Z našeho po-

hledu jde o jednu z cest, jak do 
budoucna obsluhovat centra 
větších měst, a kompenzovat 
tak nejen emise CO2, ale také 
urychlit kurýrům doručování. 
Elektrokola nemají problém 
zaparkovat téměř kdekoliv 

a dostanou se i do úzkých uliček, kam dodávky 
zajíždějí obtížněji,” uvádí Pavel Včela, ředitel GLS 
Česká republika. Elektrokola používá také společ-
nost DB Schenker. Podle dat z poloviny letošního 
roku má fi rma ve 24 evropských městech celkem 
60 nákladních kol pro účely městské logistiky. 
Společnost PPL rozváží na elektrokolech ze zmi-
ňovaných dep v Praze, dále pak v Brně, Olomouci, 
Hradci Králové, Liberci či Českých Budějovicích. 

V rámci zmiňovaných pražských dep působí také 
DHL Express, Dachser, GLS, DPD, Messenger či 
Rohlik.cz.

Inovativnost v oblasti nákladních elektrokol potvr-
zuje test, který před prázdninami absolvoval Jiří 
Štrupl, managing director společnosti 4AVs.eu. Ten 
se vydal na nákladním elektrokole navrženém pro 
Dachser Czech Republic z Kladna do Kolína nad 
Rýnem a na veletrh polisMobility. Kolo používané 
pro zásobování měst bylo navíc vybaveno fotovol-
taickými panely, které během jedenácti dnů cesty 
vyrobily téměř 10 kWh elektrické energie. Vyrobe-
ná elektřina stačila na dobití dvou třetin kapacity 
baterií, zbývající energie byla během zastávek zís-
kávána prostřednictvím dobíjecích stanic. Během 
cesty kolo ujelo více než 900 km a podle tiskového 
sdělení Dachseru se ušetřilo 186 kilogramů emisí 
CO2. Nákladní elektrokolo je vybaveno dvěma boxy 
pro kusové a balíkové zásilky o objemu dvakrát 
240 litrů a jezdí v Praze a v Hradci Králové s pří-
věsným zařízením Bicylift pro přepravu europalet 
o výšce až 1‚6 metru. V městské distribuci uveze 
náklad o hmotnosti až 300 kg.

I PUBLICITA SE POČÍTÁ
V některých západoevropských městech jsou ná-
kladní elektrokola velmi rozšířená. Ukazuje se, že 
v českých sídlech existuje stále nevyužitý potenciál 
pro tento typ dopravy. Pro logistické operátory jsou 
nákladní elektrokola nejen příležitostí pro testová-
ní možností elektromobility v kontextu logistiky 
poslední míle, ale také impulsem pro marketing. 
Jakkoliv z hlediska porovnání uhlíkové stopy, kte-
rou logistické společnosti vytvářejí celkově, tvoří 
kompenzace díky cargo bikům opravdu zanedba-
telnou složku, média na podobné projekty slyší 
a poskytují jim publicitu. Nakonec cyklodepo na 
pražském Těšnově se dostalo mezi tři nejlepší pro-
jekty v kategorii Zero Pollution v soutěži Eurocities 
Awards 2021.

„CYKLODEPA V CENTRU MĚST 
PŘISPÍVAJÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ 

LOGISTIKY.“
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FFirmy pochopitelně chtějí mít přehled o toku ener-
gií, které ve svých budovách včetně logistických či 
výrobních hal využívají. „Netýká se to jen elektřiny 
a plynu, ale i stlačeného vzduchu, vody či odpadní-
ho tepla. To znamená všech médií, jež lze využívat 
hospodárněji, nebo naopak omezit pouze na po-
třebné minimum. Klíčové je, aby měly fi rmy provoz 
vybaven měřicími přístroji, které sbírají data. Je-
dině tak lze analyzovat možné oblasti pro úspory, 
nebo zamezit nežádoucím ztrátám,“ vysvětluje Jiří 
Bláha, vedoucí oddělení energetických řešení pro 
fi remní zákazníky ve společnosti E.On.

Podstatná je v rámci energetického managementu 
možnost snadno analyzovat dostupná data. „To zna-

TOK ENERGIÍ 
A JEJICH SPOTŘEBA POD KONTROLOU

Článek připravil David Čapek

mená, že systém by měl být v první řadě přehledný, 
aby uživateli poskytoval obraz toku energie v jeho 
společnosti a dával mu ty výstupy, které skutečně 
potřebuje pro své rozhodovací procesy,“ pokračuje 
Jiří Bláha. Další funkcí, jež je zpravidla řešena jako 
nadstavbová, je možnost systému energetického 
managementu automaticky zasahovat do provozu 
vnitřních technologií budovy a uzpůsobovat jejich 
chod, a to i s ohledem na maximální rezervovanou 
kapacitu, čtvrthodinové maximum a s důrazem 
na hospodárný provoz. „V tomto případě se jed-
ná o nadstavbu k objektovému systému měření 
a regulace, který ovládá chod vnitřních technologií 
budovy, ale až na výjimky nehodnotí hospodárnost 
provozu,“ dodává Jiří Bláha.

„Pomáhají i kvalitní 
gra� cké nástroje“

Významnou pozornost v systému energetické-
ho managementu je třeba věnovat grafi ckému 
provedení (GUI) a obecně designu zaměřené-
mu na ergonomii pro uživatele a na rychlém 
přístupu, takzvaně po paměti. Grafi cké ná-
stroje musí umět barevně zobrazovat různé 
profi ly měřených dat, umožňovat oddálení či 
přitažení grafů, sčítání profi lů, potlačení hladin 
a podobně.

PAVEL ŠILLING
energy specialist

CTP

Potřeba koncepčně řešit hospodaření 
s energiemi u průmyslových budov se 
– zejména v poslední době pod vlivem 
vzrůstajících cen – stává nutností. Proto 
také výrazně stoupá zájem o zavádění 
systémů energetického managementu.
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FLEXIBILITA A OTEVŘENOST
Zásadní roli práce s reálnými a verifi kovanými 
daty v rámci energetického managementu pro 
průmyslové či logistické budovy i celé industri-
ální parky potvrzuje Pavel Šilling, energy speci-
alist společnosti CTP. „Nezbytnou podmínkou je 
i přiměřená fl exibilita získávání dat v režimu blíz-
kém online, unifi kace měřicích technologií a ote-
vřenost pro dynamicky se vyvíjející komunikační 
standardy a technologie, například 5G sítě nebo 
internet věcí,“ vypočítává. Důležité je v dnešní 
době i zabezpečení celého systému z pohledu ky-
bernetické bezpečnosti. „Nesmí se podcenit ani 
část elektronické dokumentace celého systému 
až po koncové prvky (moduly jako Asset Inven-
tory, Asset Management, Passport řešení jsou 
jako standard) a systém archivace a zálohování 
dat,“ upozorňuje Pavel Šilling. Systém energetic-
kého managementu by se měl vyznačovat také 
vysokou dostupností, umožňovat širokou škálu 
notifi kačních nebo alarmových funkcí, a to v plně 
autonomním režimu.

Konkrétně v průmyslových parcích společnosti 
CTP hraje významnou roli i připravenost systému 

na lokální výrobu energie z instalovaných zdro-
jů. Jde například o fotovoltaické elektrárny (FVE) 
umístěné na střeše či fasádě budov, bifaciální 
FVE na rozhraní pozemků, kogeneraci s využitím 
zemního plynu či vodíku, obecně nové techno-
logie na bázi vodíku, vysokokapacitní bateriová 
úložiště nebo vysokonapěťové elektrické kotle.

PROPOJENÝ SYSTÉM 
S PREDIKTIVNÍMI FUNKCEMI
„Moderní a funkční systém energetického 
manage mentu s aktivním modulem smart mete-
ring musí samozřejmě umět dálkově vyčítat data 
ze všech typů měřicích technologií, musí tato data 
identifi kovat, verifi kovat a zařadit do správných 
maticových logik, které byly nastaveny pro sledo-
vání a vyhodnocování,“ popisuje Pavel Šilling. Jde 
o řízený logický systém vzorců, limitů a konstant, 
který podává komplexní přehled o chování všech 
komodit v daném průmyslovém parku.

Pokročilý systém není zaměřen jen na prezentaci 
aktuální situace či minulosti, ale s přidanou lo-
gikou především predikuje budoucí stavy. „Tedy 
stavy, které nás mají ujistit, že je vše na dobré 
cestě, ale i stavy kritické nebo poruchové. Tento 
prediktivní systém se samoučícími funkcemi při-
náší obrovský potenciál v úsporách za zbytečně 
vyplýtvané komodity, přináší velké úspory v ná-
sledných škodách,“ sděluje dále Pavel Šilling. Na-
příklad se nerozšíří případné vytopení budovy, ne-
budou nadbytečné úniky komodit do odpadních 
systémů, nebude se topit nebo chladit v míst-
nostech v časových oknech, jež nedávají smysl, 
obecně se ochrání majetek budov či celých parků 
a u výrobních procesů se sníží zmetkovost. To vše 
podle Pavla Šillinga následně umožňuje vyjedná-
vat třeba o lepších pojistných podmínkách, efek-
tivněji nakupovat různé komodity a je to spojeno 
i s řadou dalších benefi tů.

„Důraz na maximální úsporu energií“

Očekávám, že systém energetického managementu se stane jistým standardem, 
kterým budou vybaveny soukromé společnosti, ale i města, obce a kraje. Dále to 
bude autonomní řízení systému, které bude implementováno s důrazem na maxi-
mální úsporu energií i s ohledem na digitalizaci průmyslové oblasti i státní správy.

JIŘÍ BLÁHA, vedoucí oddělení energetických řešení pro fi remní zákazníky, E.On

Které nástroje 
pro energetický 

management budov 
využíváte?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Nájemní smlouvy v GLP Parku Brno Holubice podepsaly Zásilkovna 
nebo Rohlig Suus Logistics. Více na www.systemylogistiky.cz.

INZERCE

FOTO: CTP
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ZÁSADNÍ ZMĚNA LOGISTIKY NESTLÉ 
PROBÍHALA UPROSTŘED PANDEMIE

P
Na podzim roku 2019 psaly Systémy Logistiky o logistickém obchodu roku. Tehdy totiž společnosti Nestlé a Hopi podepsaly dohodu o strategické 
spolupráci za účelem poskytování logistických služeb ve střední a východní Evropě. Hopi se zavázalo rozšířit stávající prostějovské distribuční 
centrum o novou halu s investicí přes půl miliardy korun. Osmnáctého listopadu 2020, v době hluboké pandemie a s respirátory na tvářích, se pak 
nové DC slavnostně otevřelo. Při další návštěvě, v červnu letošního roku, jsme zjišťovali, jakým směrem se spolupráce rozvinula.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Počátky společnosti Nestlé ve světě sahají do 
druhé poloviny 19. století. Do Československa 
se fi rma vrací po sametové revoluci, v roce 1992 
zakládá společnost Nestlé Food a stává se jedním 
ze strategických partnerů při privatizaci akciové 
společnosti Čokoládovny. V současnosti působí 
na českém trhu pod názvem Nestlé Česko a má 
tři výrobní závody (Zora Olomouc, Sfi nx Holešov, 
Tivall Krupka). Firma je největším potravinářským 
výrobcem a distributorem na světě (včetně ČR) 
a jen v Česku generuje roční tržby 12‚5 miliardy 
korun (2021). Širokou škálu výrobků různých zna-
ček distribuuje přes velké retailery, velkoobchody, 
internetové operátory, vending, veterinární ordi-
nace nebo e-shopy. V Česku ročně dodá 280 000 
palet na 1500 dodacích míst, na Slovensku jde 
o polovinu tohoto počtu i destinací.

Společnost Hopi je poskytovatelem logistických 
služeb 3PL a 4PL původem z České republiky, 
ale nyní působí v několika evropských zemích. 
Rodinná fi rma z Karlových Varů se přes Prahu 

Oddělení VAS prostějovského distribučního centra
FOTO (2×): Stanislav D. Břeň

a Moravu postupně rozšířila na Slovensko (2000), 
do Maďarska (2004), Polska (2012) a Rumunska 
(2013). Od roku 2012 se podnik transformoval 
v Hopi Holding, do něhož patří i potravinářské spo-
lečnosti Hollandia Karlovy Vary, Perfect Canteen, 
AD FineDine či farmy Otročín a Bemagro, V roce 
2021 dosáhl čistý obrat 
fi rmy Hopi téměř čtyř mili-
ard korun. V rámci střední 
a východní Evropy provozuje 
13 distribučních center s cel-
kem 450 000 m2 skladových 
prostor a zaměstnává 5000 
pracovníků.

ZE ČTYŘ DO JEDNOHO
Při vypisování logistického tendru Nestlé v roce 
2019 bylo cílem získat nejen nového partnera, 
ale především redukovat počet lokalit, kde se 
skladuje. Schematicky to lze vyjádřit čísly takto: 

4–2–1, tedy transfer čtyř skladů (Jirny, Tuchomě-
řice, Jažlovice, Sereď) ze dvou zemí (ČR, SR) do 
jednoho nového distribučního centra. Vše za běž-
ného provozu s vysokými požadavky na servisní 
úroveň, při nutnosti vystavět zcela nové distribuční 
centrum – a to v té době ještě nikdo nevěděl – 

během bezprecedentních 
podmínek vyvolaných pan-
demií covid-19. „Měli jsme 
sklady na čtyřech místech, 
na denním pořádku byly 
přesuny zboží a balancování 
zásob. Rozhodli jsme se jít 
do jednoho skladu, ale cílem 
bylo zároveň udržet náklady 
na distribuci,“ připomíná teh-

dejší předpoklady Katarína Dobišová, manažerka 
distribuce CZ & SK společnosti Nestlé. Prostřed-
nictvím interních analýz i posudků externích agen-
tur se Nestlé na změnu připravovalo několik let. 
Když padlo fi nální rozhodnutí, nikdo samozřejmě 
netušil, že jen za několik měsíců přijde pandemie.

„VEŠKEROU KOMUNIKACI JE 
MOŽNÉ VÉST POUZE S JEDNÍM 
PARTNEREM, SMLOUVY, KPI 

A MEETINGY SE NEDĚLAJÍ 
ČTYŘIKRÁT, ALE POUZE JEDNOU.“



Cestovní mapa k novému distribučnímu centru 
o rozloze 20 000 m2 začíná po podpisu smlouvy 
v září 2019. Téměř přesně po roce jsou hotovy 
stavební práce. Od začátku roku 2020 začínají 
pracovat projektové týmy na straně Nestlé a Hopi, 
připravují systémy, procesy a všechny provozní 
detaily. Na konci října 2020 je zaskladněno prv-
ních 2000 palet a v prosinci přichází test doručení 
v Česku. Ještě před Vánocemi začíná v Prostějově 
fungovat nové centrum Value added services (VAS) 
pro zboží pro český a na začátku následujícího 
roku i pro slovenský trh. Od začátku roku 2021 jde 
už všechno zboží pro český trh z prostějovského 
skladu a o měsíc později toto platí i pro sloven-
ský trh. Na jaře 2021 je projekční fáze završena 
logistickým zajištěním objednávek z e-shopu. Na 
projektu za Nestlé průběžně pracovalo 50–70 lidí 
a na straně Hopi participovalo 70 lidí (tzv. Move 
team). „Výstavbou nové haly se počet paletových 
míst v Prostějově zdvojnásobil na 80 tisíc a distri-
buční centrum se stalo největším centrem Hopi 
v regionu střední a východní Evropy,“ připomíná 
Pavel Pravec, chief executive offi cer společnosti 
Hopi Česká republika.

OKAMŽITĚ NAVÝŠIT 
PALETOVOU KAPACITU
Logistická změna se týkala sortimentu skladova-
ného v teplotním rozsahu 5–25 °C a v počátku 
bylo vše kalkulováno na přibližně 41 000 palet, 
milion kusů z oddělení VAS, 1500 palet na vstupu 
a 1750 palet na výstupu a 40 000 pickovacích 
úkonů denně. Ovšem krátce nato se ukázalo, 
že sebelépe připravený logistický projekt nako-
nec může pozměnit nová realita a nové potřeby. 
V krátkém čase bylo třeba zvýšit kapacitu skladu 
na 45 000 palet. A tak návštěvníkovi DC v listo-
padu 2020 a červnu 2022 nemohlo ujít např. to, 
že nad značnou částí expedice ční nové výškové 

regály. Navíc Nestlé má dalších 4000–5000 palet 
v externích skladech. „I když byl projekt velmi 
dobře připravený a ze strany Hopi jsme nezazna-
menali žádné zdržení, nakonec se nepodařilo mít 
všechny zásoby pod jednou střechou. Zasáhl nás 
covid, kdy jsme očekávali, že zásoby půjdou dolů, 
ale výrazně stouply především v čase Vánoc,“ 
vysvětluje Katarína Dobišová. Když vypočítává, 
co se doposud nepodařilo, zmiňuje ze strany 
Nestlé nenaplněnou snahu o zvýšení přesnosti 
předpovědí prodeje. V minulosti se totiž forecas-
tovalo zvlášť za Česko a Slovensko a představa 
byla taková, že po spuštění jednoho distribučního 
skladu bude možné dělat predikce za oba státy 
dohromady. „Tuto myšlenku se zatím nepodařilo 
protáhnout do celé fi rmy,“ říká Katarína Dobišová. 
Dále upozorňuje na nárůst komplexity ve vztahu 
k fi nancím nebo controllingu Nestlé, protože bylo 
třeba mít jinak daňově a legislativně ošetřené „slo-
venské“ zásoby v českém skladu.

Dále Katarína Dobišová zmiňuje už jen pozitiva, 
která vycházejí nejen z myšlenky realizovat pře-
stěhování do jednoho skladu, ale také z přístupu 
nového logistického partnera. Hovoří o tom, že 
vše se významně zjednodušilo. Veškerou komu-
nikaci je možné vést pouze s jedním partnerem, 
smlouvy, KPI a meetingy se nedělají čtyřikrát, ale 
pouze jednou. „Zjednodušili jsme interní procesy 
v rámci Nestlé, všechna administrativa se neřeší 
se čtyřmi sklady, ale s jedním,“ poznamenává 
Katarína Dobišová. Jako pozitivní hodnotí i to, že 
pod jednou střechou jsou nejen zásoby, a je tedy 
zabezpečené skladování, Hopi z jednoho místa 
zajišťuje také co-packing, dopravu do různých typů 
provozoven i přímé závozy mezi továrnami a vel-
kými odběrateli.

Benefi ty zaznamenávají také ve výrobních závo-
dech, kde se zpřehlednily nakládky a eliminovaly 
potenciální chyby. Odesílá se pouze na jedno 
distribuční centrum, resp. si dopravce přebírá 

zboží pro přímý závoz. Zcela odpadly každodenní 
transfery zboží mezi více sklady. Díky jednomu 
partnerovi bylo možné také optimalizovat převozy 
z výrobních závozů na Moravě, které jsou blízko 
u nového DC. Hopi poskytlo například návěsy 
navíc, a tak v závodech v Zoře a Sfi nxu řidiči pouze 
přepřáhnou a nakládka a vykládka se tím zrych-
luje. „Zvýšila se nám také čerstvost a obrátkovost 
pro maloobrátkové výrobky. Zásoby nízkoobrátko-
vého zboží byly v každém skladu, i když třeba jen 
paleta. Takto nám stačí u vybraného sortimentu 
držet pouze jednu paletu na jednom místě, a zboží 
se tak může rychleji otáčet,“ vypočítává benefi ty 
Katarína Dobišová.

VYLAĎOVÁNÍ POKRAČUJE
I když spolupráce mezi Nestlé a Hopi začala v tom 
nejhorším možném čase, na začátku pandemie, 
implementační fáze celého projektu proběhla zcela 
bez zpoždění. Nyní vše pokračuje už druhý rok 
v běžném provozu, přičemž se nadále hledají mož-
nosti optimalizace a vylepšení celkového servisu.

Plánujete ve fi rmě 
změnu v logistice? 

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

Nové logistické centrum pro Nestlé denně 
přijme a odbaví přibližně stovku kamionů.

„To bylo za odměnu?“

Říkala jsem si, zda jsem tohle nedostala za odměnu. Z pohledu logistiky i distri-
buce došlo k ohromnému zjednodušení. Bavím se s jedním partnerem. Odpadly 
meetingy, smlouvy, KPI, které byly vždy čtvermo. Téměř všechny zásoby pro 
všechny distribuční kanály máme pod jednou střechou. Náš logistický partner 
má v jedněch rukou skladování, dopravu, co-packing i přímé závozy z výrobních 
závodů přímo k zákazníkům.

KATARÍNA DOBIŠOVÁ, manažerka distribuce CZ & SK, Nestlé

„Ukrajinské pracovníky 
zaměstnáváme 

i nadále“

Zahájení provozu nového centra vyžadovalo 
zajistit více než sto nových pracovníků. Orien-
tovali jsme se na základě pozitivní historické 
zkušenosti zejména na Ukrajinu. V době covi-
du jsme měli speciální karanténní hotely, bylo 
organizováno pravidelné testování. Ukrajin-
ské zaměstnance máme i po začátku války na 
Ukrajině. S jejich onboardingem nám hodně 
pomáhá tréninkové centrum „Hopiland“, ve 
kterém simulujeme všechny skladové procesy 
a vysvětlujeme celý systém. Veškeré školicí 
materiály jsou v ukrajinštině a máme ukrajin-
ské trenéry, kteří pomáhají se zaškolováním. 
Jezdí pro nás také ukrajinští řidiči. Nedávno 
jsme zakoupili tisící kamion značky Scania 
a v rámci vnitřní nominace jej dostal jeden ze 
šoférů z Ukrajiny.

PAVEL 
PRAVEC

chief executive 
offi cer

Hopi Česká 
republika



Žena v logistice

Petra Lidmilová:
BÝT ŽENOU V LOGISTICE 
MÁ JISTÉ VÝHODY

Žena v logistice

A
Ženy a parfémy či dekorativní kosmetika k sobě do-
konale ladí. To potvrzuje i společnost Coty. Ačkoli je 
logistika stále ještě spíše doménou mužů, právě v Coty 
byste na pozici supply chain managera pro Českou 

republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko hledali muže marně. Už více 
než dva roky v těchto zemích řídí distribuci dekorativní kosmetiky a vůní 
světoznámých značek Petra Lidmilová.

Článek připravila Martina Vampulová

Ačkoli v logistickém sektoru působí 17 let, s logis-
tikou se poprvé setkala vlastně už v dětství. 
„Během školních prázdnin jsem pracovala u otce 
v tiskárnách v oddělení expedice. Již tehdy jsem 
nevědomky nasávala atmosféru plnou hraničních 
termínů. Ostatně logistiku máme tak nějak v krvi. 
I má sestra pracuje již dlouhá léta v tomto oboru, 
a to v oblasti poskytování celních služeb,“ říká 
Petra Lidmilová.

Nejvíce zkušeností a praxe získala ve společnosti 
Foxconn, kde během dvanácti let pracovala na 
několika různých pozicích v logistice, a především 
řešila spoustu velmi zajímavých projektů, některé 
z nich také řídila. Další pracovní zkušenosti pak 
získala také ve společnosti Aon, kde měla na sta-
rosti rozvoj strategie řízení rizik pro společnosti 
z logistického sektoru. To vše teď může zúročit na 
pozici SCM manažerky v Coty. V České republice 

a na Slovensku řídí distribuci z centrálního skladu 
v Polsku a zákaznický servis, jenž primárně zašti-
ťuje zpracování objednávek a vyřizování reklamací. 
„Moje hlavní role ale spočívá v řízení distribučního 
centra v Bukurešti, ze kterého zajišťujeme distri-
buci směrem k zákazníkům v Rumunsku a Maďar-
sku,“ prozrazuje Petra Lidmilová. K ruce má pět 
přímých podřízených, ale kompletní SCM operace 
v rámci regionu zaštiťuje zhruba čtyřicetičlenný 
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špičkové přípravě našeho 3PL partnera a lokálního 
týmu se nám podařilo zajistit pro auditora veškeré 
podklady v online podobě, včetně živých přenosů 
jednotlivých sekcí distribučního centra. V naší celo-
světové síti jsme tak byli prvními, kdo takovou akci 
naplánoval, otestoval a dál šířil v rámci takzvané 
best practice,“ přibližuje Petra Lidmilová.

PŘINÁŠET DO NÁROČNÉHO 
BYZNYSU VÍCE LIDSKOSTI
Zkušená supply chain manažerka si myslí, že 
i ženy mohou být stejně úspěšné, či dokonce 
úspěšnější než muži, a k tomu se ještě postarat 
o rodinu a domácnost. Přiznává, že práce v logis-
tice je časově velmi náročná, často musí praco-
vat i mimo pravidelnou pracovní dobu, během 
dne není nouze o překvapení na poslední chvíli. 
Za částečnou výhru považuje chápání souvislostí, 
prioritizaci, předvídatelnost, skvělou organizaci 
a umění zvládat více věcí najednou. „Myslím, že 
být ženou v logistice má jisté výhody. Máme v sobě 
dar k věcem přistupovat s empatií a citem, přiná-
šet do náročného byznysu více lidskosti a bourat 
zaběhnuté stereotypy,“ uvádí. Zároveň oceňuje, že 
jako žena působící v logistice může své zkušenosti 
uplatňovat právě v kosmetickém odvětví. „Baví mě 
neustále se rozvíjet a pracovat nejen na sobě, ale 
také na svém týmu. Odměnou je mi možnost slavit 
s kolegy úspěchy a vidět, že je jejich práce baví, 
motivuje a mají radost z každé překonané pře-
kážky,“ vypráví s nadšením.

V krátkodobém horizontu by Petra Lidmilová chtěla 
dokončit projekt, na kterém momentálně pracuje 
a jenž by měl Coty v regionu střední a východní 
Evropy přinést nejen významné úspory, ale i opti-
malizaci a zefektivnění všech procesů v rámci 
supply chain.

„Petra Lidmilová 
v datech“

2004:  Ukončila studium hotelnictví 
a cestovního ruchu.

2005:  Zahájila svou kariéru 
u společnosti Foxconn jako 
logistics specialist. Na dalších 
pozicích v logistice působila ve 
stejné fi rmě až do roku 2017.

2017:  Stala se konzultantkou pro 
dopravu a logistiku u fi rmy Aon.

2019:  V tomto roce získala certifi kát 
ESlog (European Senior 
Logistician at the Senior 
Management level) od Evropské 
logistické asociace a zároveň 
nastoupila na pozici SCM 
managera pro Českou republiku, 
Slovensko, Rumunsko a Maďarsko 
ve společnosti Coty.

tým a dvě distribuční centra. Denně proto komu-
nikuje s mnoha kolegy napříč různými odděleními 
i zeměmi.

I ZPĚTNÁ VAZBA 
JE DŮLEŽITÁ
Hlavním pilířem, na kterém staví svůj personální 
management, je oboustranná důvěra. Petra Lid-
milová je odpůrcem mikromanagementu a svým 
lidem raději dává prostor k rozhodování a oceňuje 
nové nápady. „Velice si vážím i zpětné vazby od 
svých kolegů a dokážu zpracovat také tu negativní, 
protože vím, že mě může posu-
nout zase o krok vpřed,“ říká. 
Příležitostí je víc než dost, pro-
tože práce SCM manažerky je 
hodně o komunikaci. Dost pra-
covního času jí vyplní telekon-
ference s kolegy ze zahraničí. 
V současné době např. vede 
projekt, na němž spolupracuje 
se zástupci ze sedmi zemí. „Je 
pro mě velice důležité umět si 
pečlivě rozplánovat kalendář, 
propojit se s kolegy z různých časových pásem 
a vynaložit adekvátní čas k úspěšnému řízení pro-
jektu. Zároveň ale musím zajistit standardní chod 
provozu,“ upřesňuje a pokračuje: „Pracovní týden 
v současnosti soustřeďuji právě na řízení projektu. 
V ranních hodinách proto telefonicky s kolegy 
řešíme jednotlivé kroky projektu, odpoledne se 
snažím věnovat operativě a zároveň si vždy při-
pravuji podklady na následující den. Naučila jsem 
se vést si tzv. to do list a díky tomu se jednoduše 
orientuji v prioritách nejen pro sebe, ale i pro svůj 
tým. Na konec pracovního dne si nechávám pouze 
jednodušší úkoly a prostor pro zápis z jednání.“

Při své práci klade Petra Lidmilová největší důraz 
na přípravu a efektivní využití času. Snaží se jed-
notlivé aktivity plánovat v rámci bloků, oddělo-
vat telefonáty, e-maily i reporting, mít dostatek 
času na přípravu prezentací a nenechávat je na 
poslední chvíli. Vedle toho si během dne ale najde 
vždy dostatek času na oběd a krátkou pauzu mezi 

jednotlivými meetingy. Je podle ní důležité, aby 
šla svým kolegům příkladem a byla před poradou 
připravená. Zbytečně tak neobírá ostatní ani sebe 
o drahocenný čas.

UMĚT SI STANOVIT 
PRIORITY
Na práci v logistice si SCM manažerka Coty cení její 
různorodosti. „Každý den mi na stole přistane plno 
nových požadavků a je velmi důležité umět si sta-
novit priority a vědět, jaké konsekvence vyplynou 
z toho, pokud se dané záležitosti nezačnu ihned 
věnovat,“ zdůrazňuje. S nadsázkou pak používá 
stejný motivační citát, jaký v minulosti slýchala 
od svého vedoucího: „Kdyby to bylo jednoduché, 
může to dělat každý.“

Petra Lidmilová má ráda adrenalin, multitasking 
a kreativitu, a ty jí práce v logistice dopřává každý 
den. Oceňuje, že úspěchy i neúspěchy jsou hmata-
telné a měřitelné. Navíc se jí líbí, že veškerá data 

může mít kdykoliv k dispozici 
a ve velmi jednoduše čitelné 
podobě. „Nemusím tedy ztrá-
cet čas přípravou obsáhlých 
reportů, stačí mít jen dobrý 
systém a umět se rychle zori-
entovat,“ oceňuje. Její organi-
zační schopnosti se jí do logis-
tiky opravdu hodí a zúročuje je 
téměř denně.

ZDATNÁ KRIZOVÁ 
MANAŽERKA
Poslední dva roky byly nejen pro logistické odvětví 
velmi náročné. Nicméně covidové období při-
neslo i pozitivní zjištění. Petra Lidmilová v sobě 
např. objevila zdatného krizového manažera, 
který dokáže na dálku nejen řídit distribuční cen-
trum, ale zároveň se nebojí prosadit mnohdy na 
první pohled nepříjemné změny, ať už v procesech 
nebo v rámci zaběhnutých dodavatelských služeb. 
U řízení distribučního centra na dálku se ještě 
zastavme: „V důsledku covidových restrikcí a inter-
ních opatření jsem neměla možnost do Rumunska 
cestovat, a tak vše probíhalo a zatím stále probíhá 
digitálně. V mnoha věcech platí, že co se před 
covidem zdálo nemyslitelné, je dnes součástí stan-
dardu. V loňském roce se nám např. podařilo uspo-
řádat dvoudenní online audit kvality. Ze začátku to 
vypadalo jako nerealizovatelný nápad, avšak díky 

Ptejte se 
Petry Lidmilové
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„VELICE SI VÁŽÍM ZPĚTNÉ 
VAZBY OD SVÝCH KOLEGŮ 
A DOKÁŽU ZPRACOVAT I TU 
NEGATIVNÍ, PROTOŽE VÍM, 

ŽE MĚ MŮŽE POSUNOUT 
ZASE O KROK VPŘED.“



Obaly

OOptimalizace procesů i časová úspora při identifi -
kaci produktů označených RFID čipy neboli tagy. 
To jsou patrně klíčové benefi ty této technologie, 
existuje ovšem i řada dalších. RFID se využívá 
v obalových řešeních za účelem sledování různých 
parametrů jak zboží samotného, tak podmínek, 
v nichž se po dobu svého životního cyklu nachá-
zejí. „Nejčastěji jde o trvalé označení vratných lo-
gistických jednotek, jako jsou plastové přepravky, 
sudy nebo palety. Dochází k výraznému rozšiřování 
například v oblasti automotive,“ vysvětluje Luboš 
Doležal, obchodní ředitel společnosti Kodys. Výrob-
ci automobilů v poslední době nezřídka požadují 
označení komponent pomocí RFID tagů od svých 
dodavatelů s cílem, aby se z tohoto způsobu zna-
čení stal běžný standard.

KOMPLIKOVANÁ SITUACE NA TRHU
„Technologie RFID si našla své místo v průmyslu, 
ale stále není ten potenciál využit zcela. Mnoho 
fi rem zatím stále využívá identifi kace pomocí 1D 
či 2D kódů,“ poznamenává Pavel Staša, vedoucí 
RFID oddělení ve společnosti Gaben. V dlouhodo-
bém časovém horizontu sice dochází k postupné-

POTENCIÁL RFID JE ZŘEJMÝ, 
DOSUD ALE NEPŘÍLIŠ VYUŽITÝ

Článek připravil David Čapek

V segmentu takzvaných chytrých obalů hraje důležitou roli i technologie radiofrekvenční 
identifi kace, známá pod zkratkou RFID. Možnosti jejího uplatnění v logistice a packagingu 
jsou značné, míra vy užití v reálné praxi však prozatím pokulhává.

pro zajištění automatické nakládky elektromotorů 
do kamionů. RFID tagy přenášejí veškeré potřebné 
informace o každém jednotlivém motoru i o místě 
jeho určení ve formě magnetické pásky. Ve chvíli, 
kdy zaměstnanec závodu Siemens zadá přepravu 
do systému, zaměstnanci společnosti Geis poža-
davek potvrdí a ze speciální tiskárny vyjede ke 

konkrétnímu motoru tag, který 
se na něj nalepí. Jakmile se 
objeví paleta s RFID tagem, tak 
je automaticky naskenována 
a přenesena do systému SAP 
– motor se odečítá ze skladu 
a přepisuje se v rámci systému 
do cílové destinace.

Technologie umožňuje načíst najednou 200 až 
1000 tagů za sekundu při nulové chybovosti – 
příslušný výrobek vždy putuje ve správný čas na 
správné místo. Tagy jsou navíc odolné proti teplo-
tě, vodě i nepříznivým povětrnostním podmínkám. 
Pracovníci mají díky webové aplikaci a vizualizacím 
lepší přehled o toku materiálu, mohou snadněji 
dohledávat chybějící kusy a celý proces nakládky 
zboží se podstatně zrychluje. Aplikace, jež jsou 
propojené se systémem SAP, zobrazují, přijímají 
a přímo zapisují data a kompletují dokumentaci.

VSTŘÍC KONKURENČNÍ VÝHODĚ
Při pohledu do zahraničí patří k průkopníkům roz-
sáhlejšího využití této technologie společnost Georg 
Utz, výrobce plastových přepravních boxů a palet, 
které v zájmu efektivnější identifi kace označuje 
prostřednictvím RFID tagů. Ve spolupráci s několika 
dalšími fi rmami realizuje inovativní projekt chytrého 
užitkového vozu SmartVan IoT, který v rámci měst-
ské e-commerce logistiky umožňuje optimalizaci 
nákladního prostoru vozidla, identifi kaci objedná-
vek v reálném čase, přizpůsobení trasy jízdy a zkrá-
cení doby dodání výrobků koncovému zákazníkovi. 
Firma Georg Utz je v tomto projektu dodavatelem 
přepravních boxů Eurotec vybavených RFID tagy. 
Projekt přináší možnost dynamické aktualizace dat 
a instrukcí týkajících se všech plánovaných dodá-
vek zboží, podmínek jejich provedení a realizace 
vratek a reklamací, což na dnešním dynamicky se 
rozvíjejícím trhu e-commerce umožňuje dosáhnout 
významné konkurenční výhody.

mu snižování cen RFID tagů i čteček, přesto aktuál-
ní situace na trhu není z více důvodů jednoduchá. 
„Napříč všemi odvětvími dochází k navyšování 
cen, ať již na poli spotřebního materiálu, tak i na 
poli hardwaru. Stejně tak dostupnost těchto kom-
ponent není nejlepší a dodací lhůty jsou i v řádu 
měsíců,“ pokračuje Pavel Staša.

Příklady reálného využití nic-
méně existují. V nedávné době 
společnost Gaben řešila ně-
kolik aplikací, kdy RFID tech-
nologie pomáhá při expedici 
výrobků. „Dochází k porovnání 
skutečně naloženého materi-
álu s tím, co je očekáváno dle 
nakládkového listu bez toho, abychom přidávali 
práci skladníkům provádějícím nakládku,“ popi-
suje Pavel Staša. Vše je napojeno na ERP systém 
a po provedené nakládce dochází k okamžitému 
odeslání do informačního systému fi rmy.

Dále například společnost Geis, která poskytuje 
svým zákazníkům komplexní služby v oblasti logis-
tiky a balení, zavedla technologii RFID ve spoluprá-
ci s výrobním závodem fi rmy Siemens v Mohelnici 

„TECHNOLOGIE UMOŽŇUJE 
NAČÍST NAJEDNOU 200 

AŽ 1000 TAGŮ ZA SEKUNDU 
PŘI NULOVÉ CHYBOVOSTI.“

Proč (ne)využíváte 
RFID?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz
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Tou jsou aktuální „míry“ značky SL. Systémy 

Logistiky jsou na trhu od roku 2000, tímto vydáním 
děláme na redakční futro 200. zářez a zároveň máme 360° 

záběr, kdy vydáváme časopis, provozujeme server 
www.systemylogistiky.cz, spravujeme kanály na sociálních 

sítích, přinášíme týdenní newsletter s logistickými 
zajímavostmi či jsme mediálními partnery Eastlogu, jednoho 

z největších logistických kongresů ve střední Evropě. 
V následujícím speciálu refl ektujeme dění posledních 

let v hlavních oblastech, tedy dopravě, 
skladování, IT a HR. Ve speciálu najdete 

také fi remní profi ly.
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ciální sítě a chatovací aplikace, které mají ma-
sové rozšíření,“ říká Petr Kozel, CEO a předseda 
představenstva VCHD Cargo. S rozvojem inter-
netu došlo k výraznému nárůstu online obcho-
dování a e-commerce, jenž významně přenasta-
vil standardy doručování v segmentu B2C.

Předchozí dva roky, kdy celý svět čelil dopa-
dům koronavirové pandemie, došlo v logistice 
k významnému narušení globálních dodavatel-
ských řetězců. „Daleko hůře se nyní plánuje, na 
trhu je stále nedostatek kapacit a my jako logi-
stický provider musíme hledat pro naše zákaz-
níky to nejvhodnější řešení pro daný okamžik. 
Jakmile opadla pandemie, museli jsme začít 
čelit další krizi – válečnému konfl iktu na Ukra-
jině, který přinesl nejen zrušení či pozastavení 
dodávek do regionů postižených konfl iktem či 
sankcemi, ale přímo ovlivnil i letecké a dálkové 
železniční přepravy,“ říká Jan Polter, obchodní 
ředitel společnosti Dachser Czech Republic.

Na pozemní přepravy měla velký vliv i nešťast-
ná situace v námořní přepravě, kterou odstar-
toval incident v Suezském průplavu a dílo do-
končila protipandemická opatření v Číně.

V době nejistoty, která nejen v čínských pří-
stavech panovala na vrcholu pandemie, se 
zásadní část přeprav přesunula na železnici, 
která byla zanedlouho na hranici svých kapa-
cit. „Přišli jsme s řešením, které bylo až done-
dávna nepředstavitelné – přímou kamionovou 
linkou z Číny do Evropy. Linka dlouhá asi 13 
tisíc kilometrů přes Rusko, Bělorusko a Polsko 
se zakrátko stala spolehlivou a velmi žádanou 
alternativou pro námořní a železniční přepra-
vy z Asie. Kvůli situaci na Ukrajině a vztazích 
s Ruskem je však dnes toto řešení nemožné,“ 

PPosledních několik let se potom zrychlila di-
gitalizace v dopravě, a to jak té v osobní, tak 
i nákladní, a začaly se rozvíjet technologie, 
které pronikly i do dopravního segmentu. „Bez 
chytrých mobilních telefonů, tabletů či GPS 
technologie si dnes už život v našem byznyse 
nedokážeme představit. Řidiči našich kamionů 
používají tablety a nejmodernější mobilní termi-
nály s čtečkou, wi-fi  připojením i fotoaparátem. 
Mezi běžné komunikační kanály se přidaly so-

DOPRAVU ČEKAJÍ 
NÁROČNÉ EKONOMICKÉ, 
EKOLOGICKÉ 
I DEMOGRAFICKÉ VÝZVY
V posledních dvaceti letech se událo mnoho změn, které měly přímý vliv na do-
pravu. V celosvětovém měřítku to bylo zrychlující se tempo globalizace, kdy spo-
lu na denní bázi obchodují společnosti z opačných konců světa a dodavatelské 
řetězce plynou přes několik kontinentů. V Evropě pak rozšíření Evropské unie, 
díky němuž se také Česká republika stala členskou zemí, což umožnilo rozvoj 
mezinárodního obchodu a tím i dopravy. Následně přepravám rozhodně prospě-
lo i další rozšíření Evropské unie o Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. Jasně 
patrné jsou také investice do rozvoje dálniční sítě, především v regionu střední 
a východní Evropy, ale i v rámci České republiky. Tady stojí za zmínku hlavně 
dostavba jižního obchvatu Prahy.

Článek připravila Martina Vampulová

uvádí Pavel Gorčica, ředitel provozu přeprav 
společnosti DB Schenker. A právě válka je 
druhým faktorem, který zamíchal nejen situa-
cí v dopravě, ale svým způsobem v celé spo-
lečnosti. Logistické fi rmy se musí přizpůsobit 
zejména růstu cen energií a nafty nebo naru-
šení dodavatelských řetězců, které vedly přes 
východní Evropu.

NEDOSTATEK ŘIDIČŮ I VOZIDEL
Kromě toho je na trhu v oblasti pozemních 
přeprav chronický nedostatek profesionálních 
řidičů a s tím souvisejících přepravních kapacit, 
který navíc vlivem čipové krize prohloubil i ne-
dostatek nových nákladních vozidel na trhu.

„Koronakrize jednoznačně ukázala, že fungo-
vání naší společnosti je závislé na dodávkách 
zboží, materiálu a komodit. Svět je natolik 
propojený, že selhání dodavatelského řetězce 
na jednom jeho konci má přímý dopad i na 
ten opačný. Takže podle mě bude sílit tlak na 
ochranu dodavatelských řetězců a jejich zajiš-
tění proti podobně bezprecedentním krizím, 
jako byla pandemie a válečný konfl ikt v Evro-
pě,“ říká Petr Kozel.

„Deglobalizace 
a ústup z Asie“

Dá se očekávat také jistý stupeň degloba-
lizace, to souvisí s rostoucí cenou práce 
v Asii a vysokou nejistotou doručení v ter-
mínu kvůli rozkolísaným dodavatelským 
řetězcům. S tím vším souvisí i tlak na další 
digitalizaci a standardizaci v celém dodava-
telském řetězci.

JAN POLTER
obchodní ředitel

Dachser Czech Republic



51Výroční speciál

ROSTOUCÍ DŮRAZ 
NA ALTERNATIVNÍ POHONY
Napjatá doba posledních měsíců přinesla 
i pozitivní změny. Například se velmi akce-
lerovala digitalizace v dopravě a zvýšilo se 
úsilí o zavádění alternativních zdrojů energií 
a paliv do praxe. Čím dál víc 
nákladních a distribučních 
vozů bude jezdit na elek-
třinu nebo vodík, logistické 
terminály budou instalovat 
vlastní obnovitelné zdroje 
energií. „Spustili jsme pro-
jekt bezemisního doručování 
v jedenácti evropských měs-
tech včetně Prahy, pomocí 
nákladního elektrokola od 
začátku roku zavážíme cent-
rum města i v Hradci Králové 
a připravujeme v této oblasti 
další projekty. Naše korporátní oddělení testu-
je i další alternativní pohony, do konce příští-
ho roku bychom měli v naší síti začít testovat 
i nákladní vozidlo na vodík,“ popisuje Jan Pol-
ter. Podobný přístup zmiňuje i Pavel Gorčica 
a připomíná, že v evropské síti DB Schenker 

už dnes například elektromobily najezdily přes 
1‚5 milionu kilometrů a dopravce chce v tomto 
trendu pokračovat i do budoucna.

Vedle globálních a regionálních vlivů se však 
doprava v České republice potýká i s lokálními 
problémy. K těm dlouhodobým patří nedosta-
tečná kapacita železniční i dálniční sítě. „V oka-

mžiku, kdy je při železniční 
přepravě rychlejší se České re-
publice úplně vyhnout a objet 
ji například přes Polsko, je 
něco zásadně špatně,“ říká 
Pavel Gorčica. Chybějící dálni-
ce D3 k rakouským hranicím, 
nedokončený Pražský okruh 
nebo konstantně opravovaná 
hlavní dálniční tepna D1 jsou 
jen výčtem těch nejpalčivěj-
ších komplikací pro silniční 
přepravy.

JAK TO BUDE DÁL?
Odborníci se shodují, že doprava a logistika 
bude muset reagovat na ekonomické, ekolo-
gické i demografi cké výzvy. Očekávají, že se 

začnou do vnitropodnikových přeprav a jedno-
duchých přeprav na krátké vzdálenosti zavádět 
autonomní vozidla a promění se i práce lidí v lo-
gistice. Budou více vykonávat práci s přidanou 
hodnotou, i nadále budou vymýšlet systémová 
a koncepční řešení. Ale logistika je a zůstane 
i v budoucnu závislá na lidské práci, takže 
v tomto oboru i nadále budou pořád existovat 
pozice pro manuální práci. Dá se předpoklá-
dat také jistý stupeň deglobalizace, což má 
souvislosti se zvyšující se cenou práce v Asii 
a problémy s doručením zboží.

„DO VNITROPODNIKOVÝCH 
PŘEPRAV A JEDNODUCHÝCH 

PŘEPRAV NA KRÁTKÉ 
VZDÁLENOSTI SE ZAČNOU 

ZAVÁDĚT AUTONOMNÍ 
VOZIDLA A PROMĚNÍ SE 

I PRÁCE LIDÍ V LOGISTICE.“

FOTO: Stanislav D. Břeň

Jakou vidíte 
budoucnost nákladní 

dopravy?
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PPřed dvaceti lety Česká republika před sebou 
měla vstup do Evropské unie, a tedy otevření 
volného trhu zboží i osob, čekal ji i obrovský 
rozvoj internetu a informačních technologií, 
neexistovaly chytré mobilní telefony ani tablety 
a také se příliš nemluvilo třeba o využití dronů 
v logistice. Manipulační technika jezdila hlav-
ně s dieselovým motorem, protože li-ion baterie 
byly pro většinu zákazníků cenově nedostup-
né a na mapě České republiky byste hledali 
většinu logistických parků marně. Podobných 
příkladů bychom našli určitě mnohem víc.

Dnes logistické fi rmy usilují o to, aby doručily 
zboží zákazníkům co nejrychleji a nejefektivně-
ji a od toho se odvíjejí i požadavky na sklado-

AUTOMATIZACE, DIGITALIZACE 
A UDRŽITELNOST HÝBOU SVĚTEM 
SKLADOVÁNÍ Zachytit a popsat všechny trendy, které v posledních dvaceti letech ovlivnily svět 

skladování, by možná vystačilo i na samostatnou knihu. Nicméně zcela jedno-
značný je posun k větší automatizaci, zrychlení logistického řetězce i k mnohem 
lepšímu využívání skladových prostor.

Článek připravila Martina Vampulová

vací procesy. Vysoké nároky jsou kladeny na 
skladovací prostory a jejich vybavení, řízení 
procesů, ale i bezpečnost práce a lidské zdroje.

ZNAČNÝ VLIV NEDOSTATKU 
SKLADOVÝCH PROSTOR
V posledních letech obor silně zasáhla korona-
virová pandemie. V první fázi došlo k ochrome-
ní celého trhu, a to zejména kvůli zpřísněným 
zdravotním opatřením, jež ovlivňují především 
mezinárodní logistiku prakticky do dnešních 
dnů. Sklady po celém světě čekají na zásilky 
zboží z Číny, které vězí v přístavech. Pandemie 

však také přinesla i jiné fenomény – například 
boom v oblasti e-commerce, kde společnos-
ti zněkolikanásobily své tržby. „Z logiky věci 
právě tyto společnosti se staly hlavními zá-
jemci o nové skladovací prostory, kterých je 
na trhu stále nedostatek. Situaci navíc v ČR 
často komplikuje legislativa. Možnost výstav-
by nových skladovacích hal tak naráží na dlou-
hý proces schvalování prodlužující ji klidně 
i o roky, přičemž nejen u sousedů je legislativa 
daleko efektivnější než u nás. To pro Českou 
republiku představuje poměrně zásadní ne-
výhodu, ze které v posledních letech čím dál 
více těží okolní země,“ říká Jiří Zita, commer-
cial director společnosti Panattoni. Už v letech 
před pandemií se v důsledku nedostatečných 

FOTO: Stanislav D. Břeň
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„BUDOUCNOST OVLIVNÍ TLAK 
NA EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ NEJEN 

V OBLASTI DOPRAVY, ALE 
I VÝSTAVBY PRŮMYSLOVÝCH 

NEMOVITOSTÍ A SKLADOVÁNÍ.“

prostor začaly sklady zahušťovat a rostly do 
výšky. Firmy potřebují ušetřit co nejvíce místa, 
proto začaly mnohem více využívat vertikální 
skladovací systémy. Sekundárním faktorem, 
který přispívá ke zvyšujícímu se zájmu právě 
o vertikální sklady, je nedostatek i vhodných 
pozemků a růst jejich cen.

AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Snaha o zvýšení efektivity, kdy zákazníci tlačí 
logistické fi rmy k rychlejšímu dodávání zásilek, 
nutí provozovatele skladů mnohem více inves-
tovat do automatizace skladových procesů. 
Stále více se poohlížejí po nástrojích, jako je 
např. WMS, který jim zpřehlední a zrychlí skla-
dové procesy. V rámci automatizace pracuje 
řada fi rem také s chytrými technologiemi, které 
jim značně usnadňují skladovou logistiku. Pou-
žívají automatizované logistické vláčky, trans-
portní robotické podvozky pro přesun palet 
nebo chytré brýle pro vychystávání materiálu. 
V některých skladech se zabydlely drony, které 
pomáhají při inventurách.

MĚNÍ SE I MANIPULAČNÍ TECHNIKA
V popředí zájmu logistických fi rem stojí i bez-
pečnost práce ve skladech. Výrobci manipu-
lační techniky proto vybavují své stroje nej-
různějšími systémy, jež přispívají i k ochraně 
zdraví obsluhy a zboží chrání před poškozením. 
Inovace výrobců se soustřeďují také na ergo-
nomii. Získat a udržet si vyškolené operátory 
bývá totiž poměrně složité, proto producenti 
věnují pozornost prostoru a uspořádání kabiny 
operátora, stejně jako vylepšují nastavitelnost 
veškerých ovládacích prvků. V hledáčku jejich 
inovací je i oblast celkových nákladů, ať už jde 
o spotřebu paliv či energie, nebo vývin vlast-
ních technologií a systémů s nižšími nároky 

a provozu na životní prostředí. Mezi standardní 
řešení již patří udržitelné LED osvětlení nebo 
systémy pro vzdálený monitoring spotřeby 
energií v budovách. Stále častěji také instalu-
jeme solární řešení nebo nabíječky pro elekt-
romobily,“ uvádí Anna Jůzová, manažerka pro 
leasing a zákaznickou zkušenost Prologis.

Budoucnost jistě ovlivní větší tlak na ekologic-
ká řešení nejen v oblasti dopravy, ale i výstavby 
průmyslových nemovitostí a skladování. Společ-
nosti si totiž rychle dokázaly spočítat, že investi-
ce do „zelených“ opatření jsou pro ně správným 
krokem. Dalším trendem nesporně bude větší 

automatizace v rámci skla-
dovacích hal, jež pramení 
z potřeby zvýšení efektivity, 
úspory nákladů a snížení 
chybovosti v provozu. Proto 
lze očekávat větší využití 
robotických systémů, které 
budou čím dál více nahrazo-
vat lidskou manuální práci, 
což bude mít samozřejmě 

vliv na celý trh práce v daném segmentu. Lo-
gistika tak bude vyžadovat po zaměstnancích 
daleko větší odbornost v informačních techno-

logiích a dalších technických oborech, než tomu 
bylo doposud. „Na tuto změnu by měl rychle 
zareagovat i stát, protože jinak se budeme potý-
kat se zásadním nedostatkem kvalifi kovaných 
pracovníků, které jen stěží půjde nahradit pra-
covníky ze zahraničí,“ myslí si Jiří Zita.

Jaký očekáváte vývoj 
ve skladování?
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na servis. Do popředí zájmu se pak dostávají 
i jiné pohony než elektrické, a to především na 
využití vodíkových palivových článků. V nepo-
slední řadě pak výrobci řeší otázky konektivity 
v rámci fi rmy, ovládání strojů na dálku a řešení 
telemetrie při provozu.

RŮST CEN ENERGIÍ 
A VYUŽITÍ FOTOVOLTAIKY
Další klíčovou událostí, která ovlivnila trh logis-
tiky a skladování, byla ruská invaze na Ukra-
jinu. Z hlediska dopravy 
se přerušily významné 
letecké i silniční trasy, 
takže v mnoha segmen-
tech se prodlužuje doba 
doručování zboží a samo-
zřejmě je doprava i daleko 
nákladnější. Válka velmi 
výrazně přispěla k raketo-
vému růstu cen energií, 
což společnosti zřejmě pocítí v druhé polovi-
ně letošního roku. Negativní jev však nakonec 
může mít i pozitivní dopady. „Nově spatřujeme 

velkou poptávku po chytrých řešeních v rámci 
vytápění budov či instalace fotovoltaických 
panelů na střechy logistických hal, což jsou 
investice, které se klientům časem nejenom 
vrátí, ale také jsou daleko šetrnější k životnímu 
prostředí,“ říká Jiří Zita.

UDRŽITELNOST SKLADOVÝCH BUDOV
Ostatně udržitelnost je v oblasti průmyslo-
vých nemovitostí důležitým tématem už delší 
dobu. „Jako průkopníka v této oblasti nás těší, 
že v posledních letech roste poptávka po ře-
šeních, jejichž implementace nám pomáhá 
společně snižovat nežádoucí dopady výstavby 

FOTO: Jungheinrich



KAM MÍŘÍ INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE V LOGISTICE?
Cloudová versus on-premise řešení, integrace systémů a optimální využití dat, 
jejich bezpečnost a pochopitelně i zavádění automatizace a robotiky či umělé 
inteligence. To jsou některé z určujících trendů, jež hýbou světem informačních 
technologií v logistice. A oprávněně lze očekávat, že tomu tak bude i nadále.

Článek připravil David Čapek

rátkovosti skladu. Tak vidí klíčový trend dnešní 
doby Ondřej Kubesa, business & marketing 
director ve společnosti Sluno. Další výraznou 
tendencí je podle něj celková digitalizace skla-
dových prostor, tedy digitální dvojčata skladů 
a procesní simulace v nich. Tímto způsobem 
je ve skladu možné simulovat nové procesy, 
plánovat změny uspořádání nebo nasazení 
pracovní síly během vrcholící sezony. „V nepo-
slední řadě jsou trendem digitalizace a auto-
matizace příjmu a expedice, webové portály 
pro dodavatele a dopravce a organizace ‚dvor-
ku‘,“ doplňuje Ondřej Kubesa. Stále častější 
jsou aplikace pro řidiče i pro operativu, které 
usnadňují příjem, expedici a celkovou obsluhu 
přepravy.

Sledovat skladové transakce v reálném čase 
umožňují pokročilé lokalizační technologie 
typu RTLS (real-time location system). Je tak 
možné sledovat pohyb rozpracovaných výrobků 
v rámci montážních linek nebo uložení konkrét-
ního výrobku či palety dílů na volné neozna-
čené ploše. „Díky těmto novým technologiím 
lze ušetřit čas pracovníků při hledání výrobků 
a současně díky analýze získaných dat lze dále 
optimalizovat počty vysokozdvižných vozíků ve 

skladech, jejich trasy nebo i detailně plánovat 
počty skladníků na jednotlivých směnách. To 
vše pak vede k úsporám nákladů, které dnes 
řeší všechny fi rmy,“ přibližuje výhody těchto 
technologií David Kazda, business systems 
director ve společnosti Algotech. Dalším sou-
visejícím trendem je podle něj zavádění říze-
ných skladů s možností automatického vychys-
távání zboží. „Dříve jsme byli na řízené sklady 
zvyklí převážně v automobilovém průmyslu, 
dnes se ale implementují prakticky ve všech 
odvětvích,“ říká David Kazda a dodává, že se 
stoupající cenou lidské práce a požadavku 
na bezchybnost logistických operací očekává 
v příštích letech výrazný nárůst automatizace 
skladových operací.

SMĚŘOVÁNÍ KE KOMPLEXITĚ
V oblasti informačních systémů pro logistiku 
existují podle Pavla Motana, jednatele společ-
nosti K2 atmitec, tři klíčové, navzájem souvise-
jící trendy. Prvním je pohled na logistiku jako 
celek – tedy na řešení komplexního řetězce 
navazujících procesů. „S tím souvisí například 
snaha o striktní sledování polohy a pohybu pře-

PPříklon k platformovým řešením, jejichž bene-
fi ty jsou přehlednost, dostupnost a aktuálnost 
jednotlivých aplikací a snížení závislosti na 
počtu dalších IT dodavatelů (vendorů). To jako 
jeden z klíčových trendů zmiňuje Jan Burian, 
head of IDC Manufacturing Insights EMEA ve 
společnosti IDC. Úplný přechod pouze k jediné-
mu řešení nicméně není pravděpodobný. „V bu-
doucnu bude tedy zásadní zejména schopnost 
řešení integrovat se s jinými nástroji a řešení-
mi. Tuto schopnost nazýváme ‚connective tis-
sue‘,“ vysvětluje Jan Burian.

Podstatná je také stále vyšší míra využívání 
cloudových řešení. Podle analytické společ-
nosti IDC dosahují investice do tzv. System as 
a Service (SaaS) v oblasti SCM řešení na bázi 
cloudu v globálním pohledu aktuálně 21 %, 
přičemž se očekává, že v roce 2025 vzrostou 
investice do SaaS na 45 %. I přes rostoucí podíl 
systémů v cloudu budou fi rmy pravděpodobně 
stále využívat mix řešení na bázi cloudu a on-
-premise.

PROPOJITELNOST SYSTÉMŮ 
A SDÍLENÍ DAT
Zbavit se zbytečně tištěných papírů ve všech 
procesech a mít data k dispozici na dosah 
kliknutí myši. To je hlavní cíl i přínos plné di-
gitalizace skladu, kterou jako klíčový trend 
vnímá Miroslav Králík, delivery manager 
Lokia WMS ve společnosti Grit. „Digitalizace 
pomáhá ke sdílení dat s obchodními partne-
ry a dalšími zainteresovanými stranami. Tato 
vzájemná otevřenost je jedním z kroků zrych-
lování a zpřesňování celého dodavatelského 
řetězce,“ konstatuje. Vedle toho je neméně 
důležitá propojitelnost systémů. „Už nejde 
o velké vše objímající systémy, které by měly 
pokrýt všechny procesy od výroby, skladování 
až po přepravu. Systémy se specializují, aby 
na základě best practices mohly přinést pro 
daný proces největší užitek. Potom je důležitá 
jejich vzájemná propojitelnost a následné sdí-
lení dat,“ objasňuje Miroslav Králík. Důležité 
je podle něj i fungování těchto systémů v clou-
du – fi rmy se v řadě případů už nechtějí starat 
o složitou infrastrukturu, která je nutná k pro-
vozování serverů pro vlastní řešení.

Optimalizace skladových procesů, lepší rozmís-
tění produktů a celkové zvýšení výkonu a ob-

„Industrial Metaverse 
umožní pokročilé 

analýzy i simulace“

 V horizontu pěti až deseti let nabude na 
významu Industrial Metaverse. Jedná se 
o plně virtuální svět, který je však propojen 
s realitou prostřednictvím proudu dat. Spo-
lu s hyperrealistickým obrazovým rozlišením 
vytvoří holistické digitální dvojče. To umož-
ňuje řadu aplikací zejména v podobě spo-
lupráce, analýz chování zákazníků i celých 
řetězců nebo pokročilých simulací.

JAN BURIAN
head of IDC 

Manufacturing 
Insights EMEA

IDC
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„NA RŮST JE VĚTŠINA 
SYSTÉMŮ PŘIPRAVENÁ, 
MÉNĚ UŽ NA POKLES.“

Bude IT v logistice 
směřovat především 

k „hi-tech“ 
řešením, nebo spíše 

k úspornosti?
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pravovaných položek v celé délce jeho trasy. 
Nejen ve skladu, ale i při transportu. Díky to-
muto trendu se upřednostňuje plánování k po-
žadovaným termínům a optimalizace pořadí 
vyřizování jednotlivých logistických úloh k zajiš-
tění slíbeného absolutního výsledku – termínu 
dodání,“ sděluje Pavel Motan.

Druhým trendem je optimaliza-
ce, slučování přepravy, sledová-
ní dopravních tras a podobně. 
Jedná se o velmi sofi stikované 
řešení vlastní přepravy a trans-
portu v rámci logistiky jako celku, jak bylo 
zmíněno výše. A do třetice jde o zapojování ve 
větší či menší míře automatizace, robotizace 
a umělé inteligence do vlastních logistických 
procesů a manipulací tam, kde je to možné. 
„V rámci celku (viz trend jedna) se tak nově 
deklaruje vrstva, která realizuje manipulaci 
s položkami a zbožím, pokud možno nezávisle 
na lidské síle. Jedná se o haly, kde takzvaně 
může být zhasnuto. Kde se skladové úkony 
podařilo automatizovat tak, že se realizují tr-
vale v průběhu dne podle potřeb z návazných 
procesů – jako například výdej materiálů do 
výroby, průběžné ukládání polotovarů a fi nál-

ních výrobků z výroby k expedici či řízení vlastní 
expedice podle stanovené fronty,“ vypočítává 
Pavel Motan s tím, že jde o plně nebo částečně 
automatizované skladové systémy, které jsou 
schopny pracovat zcela nebo jen s minimální-
mi vstupy obsluhy. Do budoucna pak předpo-

kládá, že se daleko více integru-
je umělá inteligence nebo učící 
se algoritmy, virtuální realita 
a práce s velkými daty ve smy-
slu predikcí a volby vhodných 
postupů.

NAHORU I DOLŮ
Na význam bezpečnosti a také škálovatelnosti 
IT systémů v logistice klade důraz Petr Jahoda, 
general manager Logistic Services ve společ-
nosti Sony DADC Czech Republic. Z hlediska 
bezpečnosti jde především o odolnost vůči ne-
autorizovaným vniknutím do systémů (hackin-
gu) nebo odolnost vůči energetickému blac-
koutu. Zaměření na škálovatelnost IT systémů 
je důležité vzhledem k očekávané ekonomické 
recesi. „Zda v případě poklesu obratu organiza-
ce řekněme o 50 procent jsme schopni rychle 

snížit s nimi spojené náklady, když už ne o 50 
procent, tak třeba o 30 nebo 40 procent? Ne-
zůstaneme náhodou odsouzeni k placení vyso-
kých fi xních nákladů na databáze, na údržbu 
systémů či na tým WMS inženýrů?“ ptá se Petr 
Jahoda. Takové otázky by si podle něj fi rmy 
měly klást a nalézt uspokojivou odpověď. Na 
růst je většina systémů zpravidla připravená, 
méně zřejmé je, zda je doopravdy připravená 
i na pokles.

FOTO: Algotech



Už několik let trvající a v současné době stále citelný nedostatek pracovníků v logistice je všeobecně známým faktem. Méně 
zřejmé je, jak a kterým směrem se situace ohledně lidských zdrojů v logistické branži bude vyvíjet do budoucna. Změní se 
výzvy, jimž lidé a potažmo fi rmy v tomto oboru čelí? A jaký vliv bude mít postupující automatizace včetně nasazení robotů?

Článek připravil David Čapek

N

BUDOUCNOST LIDÍ 
A LIDÉ BUDOUCNOSTI

Některé aktuální trendy jsou natolik výrazné, 
že můžeme oprávněně předpokládat jejich 
„trvání“ také v příštích několika i více letech. 
Naopak mnohé další směry (budoucího) vývoje 
v oblasti lidských zdrojů mají prozatím ne zcela 
jasné obrysy.

CO JE A CO NENÍ VIDITELNÉ
Patrně nejvíce frekventovanou otázkou je, 
do jaké míry nasazení pokročilých digitálních 
technologií „ohrozí“ pracovní místa v logistic-
kých provozech nebo i celém dodavatelském 
řetězci. Ovšem sofi stikovanější a smysluplnější 
otázka zní, nakolik je změní.

„Automatizace a digitalizace v logistice se 
odehrává jak ve fyzické rovině, tak především 
té softwarové, která není tolik vidět na první 
pohled, ale má podstatné dopady na zaměst-
nanost a způsob práce. Automatizované skla-
dy bez lidí jsou vizuálně velmi působivé, ale tu 
hlavní revoluci v logistice přinášejí inteligentní 

aplikace, které umožňují optimalizovat a řídit 
logistické procesy nejen v samotném skladu, 
ale také napříč celým dodavatelským a výrob-
ním procesem,“ vysvětluje Jiří Halbrštát, mana-
žer náboru a marketingu ve společnosti Man-
powerGroup. V blízké budoucnosti už podle něj 
například v logistických centrech neuvidíme 
zdaleka tolik takových pracovních rolí, ať už 
jde o skladníky, řidiče vysokozdvižných vozíků 
nebo pickery.

Automatizovat se budou především rutinní, 
opakující se činnosti jak v samotné manipulaci 
se zbožím, tak třeba i v plánovacích, fi nanč-
ních, analytických a administrativních oddě-

leních. „Často se za zaměstnance ohrožené 
robotizací považují výhradně nekvalifi kovaní 
pracovníci ve výrobě a logistice. Dochází ale 
také k redukci počtů kvalifi kovaných zaměst-
nanců v důsledku softwarové automatizace. 
V logistice je velký podíl těchto rutinních čin-
ností a robotizace zde má a bude mít velké 
dopady na všechny typy zaměstnanců. Vzros-
te poptávka po jiných typech kvalifi kací, které 
bude ale náročnější najít, o to více, že je bude 
masivně nabírat průmysl nebo stavebnictví,“ 
pokračuje Jiří Halbrštát. A dodává, že v logis-
tice bude působit mnohem více systémových 
inženýrů, IT specialistů, techniků a mechani-
ků. Ti budou mít na starosti nejen nastavování 

„Přetrvávající 
nedostatek 

pracovních sil“

Pokud nenastane recese většího rozsahu, 
která by byla spojena s výrazným růstem ne-
zaměstnanosti, tak nedostatek pracovních 
sil bude přetrvávat i v příštím roce. V případě 
recese a dalších potíží spojených s válkou 
na Ukrajině a infl ací může dojít k poklesu 
logistického byznysu, takže poptávka po 
pracovní síle by byla nižší. Těžko lze toto 
rozumně predikovat v čase války a rekordní 
infl ace. Automatizace a robotizace se prav-
děpodobně bude rozvíjet obdobným tempem 
jako dosud, takže zásadní vliv na pracovní 
trh v logistice to mít nebude.

JITKA 
SOUČKOVÁ

marketingová 
ředitelka
Grafton 

Recruitment
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Přinesou příští 
roky pracovníkům 

v logistice více 
příležitostí, nebo 

hrozeb?
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„Zvyšování kvali� kace je nutností“

 Digitalizace a automatizace může být vnímána jako hrozba ztráty zaměstná-
ní, ale je to zároveň příležitost se posunout na zajímavější a lépe placenou 
práci. Nejdůležitější schopností budoucnosti tak bude učenlivost. Manažeři 
musí pomáhat lidem zvyšovat svou kvalifi kaci a přizpůsobit se rychle se mě-
nícím podmínkám na trhu práce, ale i sami lidé budou muset stále častěji 
vystupovat z komfortní zóny a přizpůsobovat se novým situacím. Manažeři 
na všech úrovních nyní musí věnovat mnohem více času a energie na přena-
stavení personálních procesů tak, aby fi rma dokázala odhadnout potenciál 
každého zaměstnance pro další rozvoj a posun v rámci společnosti. Lidé 
se správnými dovednostmi si budou moci stále více vybírat, jak, kde a kdy 
budou pracovat a budou vytvářet nové příležitosti.

JIŘÍ HALBRŠTÁT
manažer náboru 

a marketingu
ManpowerGroup

FOTO: DHL Supply Chain

a údržbu automatizovaných systémů, ale také 
správu datových toků, kybernetickou bezpeč-
nost nebo prediktivní údržbové systémy.

„Bez lidského činitele, i když třeba ve změněné 
pozici a s rostoucími nároky na znalosti a do-
vednosti, logistika fungovat nemůže. Žádný 
robot dosud nedokáže reagovat a fl exibilně 
řešit nenadálé a neobvyklé situace, žádný sys-
tém autonomního řízení není schopen, a ještě 
zjevně dlouho nebude, zcela vytěsnit řidiče 
z kabiny vozu,“ konstatuje Petr Rožek, výkonný 
ředitel Svazu spedice a logistiky ČR. Proto lze 
podle něj v logistice očekávat přetrvávající ne-
dostatek kvalifi kovaných sil, který bude možné 

mírnit cílenou a dostatečně atraktivní přípra-
vou nových adeptů na tuto práci. V daném 
ohledu pak je důležité intenzivnější zapojení 
středního a vyššího odborného školství, pokud 
možno v úzké spolupráci s fi rmami.

ZAMĚSTNANEC VERSUS 
ZAMĚSTNAVATEL
Z hlediska zaměstnanců je základem kvalifi -
kace. „Kvalifi kovaní pracovníci se zkušenost-
mi v logistice neměli, nemají ani by neměli 
mít problém s uplatněním. Z hlediska fi rem je 

důležité si udržet klíčové pracovníky i za cenu 
nadstandardních mzdových podmínek či bene-
fi tů. Nábor a zaučování nových pracovníků je 
běh na delší trať, často s nejistým výsledkem, 
a nakonec se může stát, že nový pracovník díky 
situaci na trhu práce a růstu mezd nastoupí 
za vyšší mzdu, než jakou předtím ten zkušený 
měl při odchodu,“ upozorňuje Jitka Součková, 
marketingová ředitelka společnosti Grafton 
Recruitment. Pro zaměstnavatele je podstat-
né, aby byl konkurenceschopný na trhu práce, 
a to jak v rámci regionu, tak v rámci oboru. 
„Tedy minimálně nabízet srovnatelné pracovní 
a mzdové podmínky, ale raději si budovat reno-
mé zaměstnavatele, který vyčnívá nad průměr. 
Pak se lépe nabírají noví pracovníci i udržuje 
stávající kolektiv,“ doplňuje Jitka Součková.

Pro pracovníky je (a stále více bude) zásadní 
otevřenost k novým výzvám, ochota jim čelit 
a posouvat se dál. Dnešní doba se vyznaču-
je vysokými nároky na schopnost neustále se 
učit, adaptovat na novou techniku či postupy 
a je nasnadě, že tomu tak bude i nadále. „Na 
každé pozici je třeba zaměřit se nejen na doko-
nalé zvládnutí dané pozice, ale i mít otevřenou 
hlavu dalším školením, dalšímu vývoji, komu-
nikaci ve společnosti,“ poznamenává Jindřich 
Hodek, provozní a obchodní ředitel ve společ-
nosti Index Nosluš.

Na vyváženém vztahu mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem je zapotřebí pracovat 
dlouhodobě a koncepčně. „Zaměstnancům 
nejde pouze o navyšování mezd, i když ade-
kvátní ohodnocení je zásadní, ale také o řeše-
ní provozních záležitostí a celkovou atmosféru 
na pracovišti. Cíl zaměstnavatele a zaměst-
nanců by měl být tedy stejný, a to prosperující 
fi rma, která přináší benefi ty oběma stranám,“ 
podotýká Martin Svojš z Unie zaměstnanců 
obchodu, logistiky a služeb. Navíc úspěšné 
zavádění pokročilých digitálních technologií 
přispěje k růstu produktivity práce, což by do 
budoucna mělo vyústit v další zvyšování mezd. 
Logistika pak může být stále atraktivnějším 
oborem, a to nejen pro stávající pracovníky, 
ale i nové talenty.



www.space-brokers.cz

Space Brokers vstoupili na trh v turbulentním pandemickém čase, kdy se proměnilo mnoho věcí v logistice i požadavky a podmínky 
spojené s průmyslovým developmentem. „Za naše skoro již dvouleté fungování se nám podařilo pomoci více než 50 společnostem 
z oblasti logistiky, distribuce, výroby či e-commerce při pronájmu přibližně 260 tisíc metrů čtverečních prostor,“ říká Martin 
Šumera, partner společnosti, která na jaře otevřela slovenskou pobočku.

JAK BYSTE BILANCOVAL 
DOSAVADNÍ FUNGOVÁNÍ 
SPOLEČNOSTI NA ČESKÉM 
TRHU?
Do uplynulých 2‚5 let se koncent-
rovalo tolik negativních vlivů, které 
nikdo neočekával a na které nebyl 
nikdo připraven. Obory logistika 
i trh průmyslových nemovitostí 
však z tohoto období vycházejí jako 
vítězové. Společnosti došlo, jak je 
logistika pro náš život nepostra-
datelná, a to se následně přelilo 
i do silné poptávky po skladových 
a výrobních prostorech. Za dvou-
leté fungování Space Brokers se 
nám podařilo pomoci více než 50 
společnostem z oblasti logistiky, 
distribuce, výroby či e-commerce 
při pronájmu přibližně 260 tisíc 
metrů čtverečních prostor. Vět-
šina těchto projektů vycházela 
z nových potřeb, kdy klienti reago-
vali na novou situaci na trhu.

NA WEBU SPACE-BROKERS.
CZ MÁTE INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR 
S HASHTAGEM #FINDYOURSPACE. 
DAŘÍ SE PRO VAŠE KLIENTY NACHÁZET OPTIMÁLNÍ VÝROBNÍ 
A SKLADOVÉ PROSTORY?
Zcela upřímně, je to stále obtížnější. Ještě před rokem byla situace taková, že 
si nájemce mohl prakticky v každé lokalitě vybírat mezi více možnostmi a byl 
prostor pro vyjednávání. To se výrazně změnilo a bohužel některým klientům 
se v daném čase a místě nedá nabídnout řešení. Na trhu všichni působíme 
už delší dobu a v této situaci jsme nikdy nebyli. Před časem jsme začali 
používat nový slogan #keepyourspace, kdy klientům pomáháme s prodlužo-
váním nájemních smluv. Úvodní částí spolupráce je často vysvětlování aktu-
álního stavu na trhu, kam se posunulo nájemné, ostatní obchodní podmínky 
a podobně. Bohužel pro ostré tendrování není v řadě lokalit žádná příležitost.

Na trhu existuje celá řada připravovaných projektů, u nichž je však nutné 
počítat s výrazně delší dobou realizace, a to z dříve obvyklých 6–9 měsíců 
na 12–18 měsíců.

ZA POSLEDNÍ DVA ROKY VÝRAZNĚ VZROSTLO NÁJEMNÉ HAL. 
CO Z TOHOTO POHLEDU OČEKÁVÁTE DO BUDOUCNOSTI?
Skladové nájemné v celém Česku vzrostlo, v některých lokalitách jako Praha 
a okolí pak dramaticky. U nové výstavby je růst nájemného ovlivněn zvýše-
ním stavebních nákladů. V tomto směru zaznamenáváme signály, že se růst 
zastavil a u některých materiálů ceny dokonce klesají. Na druhou stranu se 
prodražilo fi nancování. Nájemné tak startuje na pěti eurech za metr čtve-
reční v méně atraktivních lokalitách a dosahuje až 7‚50 eur v atraktivních 
oblastech. U existujících prostor pak nájemné ovlivňuje klasický střet nabídky 

a poptávky. Volných prostor je mini-
mum a nájemci velmi často nemají 
alternativu, kam se přestěhovat, 
a jsou nuceni akceptovat růst nájem-
ného. Nárůst samozřejmě nepokryjí 
v maržích, a tento náklad posunou 
na své zákazníky.

MODERNÍ PRŮMYSLOVÝ 
DEVELOPMENT SE V ČESKU 
ROZVÍJÍ DVACET LET. 
KAM SE BUDE DÁLE UBÍRAT?
Nacházíme se v tak turbulentní době, 
že odhadnout vývoj čehokoliv je spíše 
věštěním. Pro další rozvoj je třeba se 
vypořádat se současnými akutními 
hrozbami – náklady na energie a sta-
vební materiály, infl ace, cena peněz 
nebo dopady válečného konfl iktu. 
Pokud se v nejbližší době podaří tyto 
hrozby odstranit, pak se bude trh prů-
myslových nemovitostí dále pozitivně 
rozvíjet, což znamená novou výstavbu 
či regeneraci brownfi eldů. A co může 
být tahounem další poptávky? Napří-
klad v souvislosti s pandemií a naru-

šenými logistickými toky se hodně hovořilo o určitém návratu výrobních kapa-
cit z Asie zpět do Evropy. Pokud by se z proklamací stal trend, střední Evropa 
včetně Česka bude z těchto relokací určitě benefi tovat.

UŽ BYLO ŘEČENO, ŽE SPACE BROKERS JE MLADÁ FIRMA, 
OVŠEM S OSTŘÍLENÝMI PROFESIONÁLY V BRANŽI. 
JAKÉ JSOU VAŠE DALŠÍ CÍLE?
Naše značka je stále mladá, takže musíme i nadále pokračovat v šíření 
o jejím povědomí formou účastí na konferencích, seminářích a podobně. 
Velký krok se podařilo udělat na jaře letošního roku, kdy byla založena sloven-
ská pobočka vedená matadory místního trhu – Martinem Šafárikem a Marti-
nem Varačkou. Spolupráce funguje výborně a už sklízíme plody spolupráce. 
Kolegové mají navíc přesah i na maďarský trh.

Když jsme Space Brokers zakládali, jasně jsme se shodli, že naším zámě-
rem nebude lámat rekordy v počtu transakcí. Hlavním cílem je dělat práci 
tak, abychom měli možnost předávat naše dlouholeté zkušenosti klientům, 
věnovali se jejich požadavkům komplexně, aby věděli, že hájíme jejich zájmy 
a jsme na jejich straně. Věřím, že se nám to daří, protože se k nám klienti 
vracejí a z toho máme všichni radost.

NELÁMEME REKORDY V POČTU 
TRANSAKCÍ, STOPROCENTNĚ 
ALE HÁJÍME ZÁJMY KLIENTA

Tým Space Brokers tvoří (zleva) Michal Barthell, Martin Šumera, 
Lucia Voslářová, Martin Varačka, Marek Sýkora, Martin Šafárik, 
Jana Slavíková, Vojtěch Kaluža a Ondřej Straširybka.
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STOW ATLAS® – VÍTEJTE 
V POLOAUTOMATIZOVANÉM SVĚTĚ
Paletový zaskladňovací a vyskladňovací radio shuttle systém pro vysokohustotní hloubkové ukládání – to je stow Atlas®. Jeho 
ocelovým srdcem je mobilní podvozek, který zajišťuje přesun palet v rámci speciální regálové konstrukce vybavené kolejnicí. 
Výsledkem je optimální skladovací kapacita s vysoce efektivním poloautomatizovaným provozem.

Poloautomatické řešení pro hloubkové skladování stow Atlas® bylo stvořené 
pro celopaletovou manipulaci. Systém fungující na principu radio-shuttle 
umožňuje manipulaci paletami přímo ve skladovacích kanálech. Celé řešení 
se skládá ze dvou základních částí – speciálně uzpůsobených regálů a dál-
kově řízeného mobilního podvozku na bateriový pohon. Ten se pohybuje po 
kolejnicích v kanálech regálu, kde čile zakládá a zase vyskladňuje palety. 
Praxe je snadná – manipulant pomocí vysokozdvižného vozíku umístí paletu 
na předávací místo, kde si ji převezme mobilní podvozek systému stow 
Atlas®. Ten ji na základě instrukcí převeze hlouběji do skladového kanálu 
a vrátí se zpět na předávací místo, kde je plně k dispozici pro další úkon. Jed-
notlivé úkoly přitom podvozku uděluje obsluha prostřednictvím spárovaného 
dálkového ovládání. Jednou z praktických funkcí podvozku Atlas je automa-
tický přesun palet z jedné strany kanálu na druhou, díky čemuž je možné 
maximálně využit jeho potenciál pro časovou úsporu. Zcela nedocenitelnou 
funkcí systému je také počítání palet v kanálech, díky které je možné ušetřit 
spoustu času zejména při inventurách.

Efektivita na prvním místě
Stow Atlas® je zárukou nejvyšší možné kapacity skladovacích prostor. Pro-
střednictvím zavedení většího počtu poloautomatizovaných podvozků do 
regálového systému lze docílit významného navýšení skladové efektivity, 
a to bez ohledu na počet regálů, které jsou součástí daného systému, i jejich 
hloubku. Systém je možné využít jak v rámci nových skladů, tak i v těch star-
ších, které prochází renovací. Stow Atlas® 1D představuje účinný způsob 
pro úsporu prostoru i snížení počtu vysokozdvižných vozíků potřebných pro 
provoz skladu. Ruku v ruce s tím pak jde samozřejmě i významná úspora 
nákladů potřebných na provoz. 

Přesvědčte se sami
1D systém je etalonem automatizace v rámci celé stow Group, na kterém 
stojí podstatná část nejen evropských, ale přímo českých zkušeností. Právě 
poloautomatizovaný Atlas® dnes tvoří základ plně automatizovaných řešení 
– například shuttle systému stow Atlas® 2D. Ať už pro svůj sklad zvolíte 
kterékoli řešení, samozřejmostí je rozsáhlé servisní zázemí a v případě auto-
matizovaných podvozků i vzdálený přístup pro okamžité řešení nečekaných 
událostí. Rádi vám vše představíme v praxi, třeba v rámci referenční návštěvy 
u některého z našich stávajících zákazníků. 

Rychlost: 0,8 – 1 m/s
Nosnost: 25 – 1500 kg
Teplotní provozuschopnost: do -30 °C
Hloubka dráhy: neomezeně
Systém ukládání: LIFO i FIFO



www.ctp.eu

CTP – UDRŽITELNÉ OBCHODNÍ 
EKOSYSTÉMY BUDOUCNOSTI
High-tech průmyslově-logistické parky, prémiové kanceláře, moderní rezidenční bydlení – to vše je CTP. Za úspěšnými projekty 
společnosti stojí ambiciózní nápady a odvaha je realizovat, stejně jako dlouhodobé úsilí odvádět špičkovou práci a být 
průkopníkem oboru. 

Přední evropský a největší český developer průmyslových a komerčních 
nemovitostí buduje, vlastní a spravuje inovativní průmyslové a logistické 
parky s využitím nejmodernějších technologií a materiálů a jejich prostory 
přizpůsobuje klientům na míru jejich potřebám, čímž napomáhá k maximální 
efektivitě jejich fungování. Ve svých CTParcích klade důraz na nejvyšší stan-
dardy udržitelnosti, je jediným developerem v Česku, který má celé své port-
folio certifi kované dle standardů udržitelnosti BREEAM.

Vedle industriální oblasti se věnuje také stavbě a správě prémiových kan-
celářských komplexů v České republice, nabízejících špičkové technologie 
a designové prostředí pro větší i menší fi rmy či živnostníky. Portfolio CTP dopl-
ňuje unikátní rezidenční projekt Domeq, který je stylovým bydlením zejména 
pro mladé.

CTP MÍŘÍ K OSTROVŮM UDRŽITELNOSTI 
CTP je lídrem v udržitelném přístupu k podnikání. Klade důraz na šetrnou 
výstavbu, přičemž je jediným developerem v Česku, který má 100 % portfolia 

certifi kováno BREEAM. CTP dlouhodobě usiluje o minimalizaci svého dopadu 
na životní prostředí, kdy si společnost dala za cíl za každý m2 výstavby vysadit 
či obhospodařit m2 lesa. Developer také před časem zahájil iniciativu „Off 
grid 2025-2030“, jejímž cílem je vybudovat ostrovy udržitelnosti. Součástí 
iniciativy jsou SMART projekty, s jejichž pomocí chce společnost postupně 
převést své parky na energeticky soběstačné lokální distribuční, výrobní 
a spotřební ostrovní systémy, které budou přispívat k rozvoji lokalit a míst-
ních komunit.

Jedním ze SMART projektů je například solární plán, v rámci kterého CTP 
počítá s osazením všech střech svých CTParků fotovoltaickými elektrárnami 
(FVE). Všechny nové haly proto buduje „solar ready“, připravené na umístění 
FVE na jejich střechy. Jen v ČR počítá s instalací FVE o výkonu až 250 MWp. 

CTP Česká republika 
4 miliony m2 prémiových průmyslových a logistických ploch
100 % portfolia pod certifi kací BREEAM
466 klientů 
51 průmyslových a logistických parků
315 postavených hal
26 hal ve výstavbě



Více informací na pplbox.cz

Samoobslužné výdejní a podací Parcelboxy uznávaného balíkového dopravce PPL CZ mají potenciál nabídnout výhody řadě různých 
stran. Kromě poskytování pohodlných služeb běžným zákazníkům, přepravcům balíků, e-shopům a jiným společnostem představují 
boxy také zajímavou příležitost pro majitele pozemků. 

Pokud vlastníte nedostatečně využitý pozemek či prostor a chtěli byste pří-
jem navíc, máte teď jedinečnou šanci získat toho nejlepšího nájemníka na 
světě. Stačí k tomu 5 m², dobrá občanská dostupnost a o všechno ostatní 
se postaráme.

To, že pronajmete svůj pozemek pro PPL Parcelbox, pro vás nebude zna-
menat žádné vstupní náklady ani administrativní zátěž. „Zajistíme na sta-
vebních úřadech veškerá povolení pro umístění jednotlivých boxů, stavebně-
-technickou připravenost lokalit, samotnou instalaci boxů a jejich údržbu,“ 
vysvětluje Milan Loidl, Business Development & Marketing Director v PPL CZ. 
Získáte tím dodatečný příjem s minimem úsilí. Navíc se stanete součástí 
partnerské sítě Nejdůvěryhodnější značky PPL.

TICHÝ NÁJEMNÍK VYŽADUJE JEN NĚKOLIK PODMÍNEK
PPL Parcelbox je určen pro instalaci v zavedených a snadno přístupných loka-
litách a pro jeho instalaci je nutné dodržet určité podmínky. „Pokud máte na 
svém pozemku nějaký prostor navíc, pro umístění budeme potřebovat volnou 
plochu o velikosti alespoň 5 m2 s dobrou občanskou dostupností a možností 

krátkodobého parkování v těsné blízkosti Parcelboxu. Podstatné také je, aby 
byl k boxu zajištěn neomezený přístup pro zákazníky (24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu) a aby byla v místě dostupná 4G mobilní síť,“ uvádí Loidl. Co se týče 
provozních a stavebních požadavků, plocha k instalaci musí být vodorovná, 
suchá a s hladkým povrchem a musí být zajištěn přívod elektrické energie 
230 V/50 Hz/16 A. 

BERETE? 
Běžte na pplbox.cz, napište nám do chatu a čekejte na telefonát od našeho 
obchodníka, který vám předvede celý koncept a přidá detaily možné spolu-
práce.

PROČ ZROVNA PPL PARCELBOX?
„V PPL se snažíme doručovat tu nejlepší kvalitu, v Česku působíme již 27 let 
a naši zákazníci nám důvěřují a vědí, že se na nás můžou spolehnout. Kaž-
doročně se rozšiřujeme a neustále inovujeme. PPL Parcelboxy nás posouvají 
o další krok vpřed,“ dodává Loidl. Vedle doručení řidičem na adresu nebo 
do 3000 partnerských míst PPL Parcelshopů mohou lidé využívat PPL Par-
celboxy nejen pro vyzvednutí zásilek, ale i pro vrácení zboží zpět odesíla-
teli nebo při posílání balíčku jiné fyzické osobě se službou Balík pro Tebe. 
Z našeho pohledu jsou zde hlavní benefi ty ty, že můžeme nabídnout alterna-
tivu doručení přes výdejní místo i v sídlech, kde je nedostatek kamenných 
prodejen vhodných pro provozování takové služby, a tedy zákazníci musejí 
úzce kooperovat s řidičem v rámci doručení na adresu. Parcelboxy vyrůstají 
postupně v různých lokalitách napříč Českem a jsou ideálním řešením pro ty, 
kteří se nechtějí vázat na řidiče či provozní dobu výdejních míst. Rovněž to je 
důvodem, proč PPL nadále rozšiřuje síť boxů. Proč tedy nerozšířit své služby 
s tímto nejlepším nájemníkem na světě?

PARCELBOX

MÁM MÍSTO PRO

5m²

Je tichý, pravidelně platí a stačí 
mu jen kousek vaší parcely
s dobrou dostupností. Dejte nám 
vědět na pplbox.cz

nejlepšímu 
nájemníkovi 
na světě

5m²
Pronajměte

PŘÍLEŽITOST PRO VLASTNÍKY:

PRONAJMĚTE 5 M2 SVÉHO POZEMKU 
NEJLEPŠÍMU NÁJEMNÍKOVI NA SVĚTĚ
JE TICHÝ A PRAVIDELNĚ PLATÍ. DEJTE NÁM VĚDĚT A VŠECHNO ZAŘÍDÍME.



CCV tehdy zachránilo, že majitelé zavčasu poslechli trh a přeorientovali se na 
vývoj podnikových informačních systémů (ERP), o které byl v té době enormní 
zájem. „Začali jsme vyvíjet vlastní ERP systém nazvaný N-PRO, který řídil 
mzdy a účetnictví,“ vzpomíná zakladatel Dalibor Damborský.

Byť se fi rmě díky vývoji podnikových informačních systé mů obchodně dařilo, 
v majitelích pořád dřímal pocit, že chtějí něco víc. A protože se nikdy nevzdali 
své původní vize na automatizaci, zkusili v roce 2001 štěstí podruhé. Firma 
CCV začala nabízet EDI: první český cloudový nástroj pro elektronickou 
výměnu dat, který automatizuje práci s některými doklady, jako jsou objed-
návky, faktury či dodací listy.

„Standard EDI ve světě fungoval už od 70. let, takže jsme nepřišli s ničím 
revolučním. Jenže v České republice ho nikdo neznal a my museli překoná-
vat obrovskou nedůvěru ze strany klientů. A i když dnes je situace mnohem 
lepší, i po více než dvaceti letech je nutné spoustě fi rem vysvětlovat, co to 
EDI je a jaké přínosy má,“ usmívá se David Reichel, expert na elektronickou 
výměnu dokladů.

Tentokrát už ale majitelé vytrvali. Postupem času se fi rma CCV přejmeno-
vala na GRiT (ve volném překladu statečný, odvážný a houževnatý), skončila 
s vývojem i nasazováním ERP systémů a plně se zaměřila na automatizaci 
toku zboží, dokladů a peněz. Dnes pomáhá svým klientům nacházet úspory 
v rutinních a opakujících se činnostech, které místo lidí dokážou mnohem 
rychleji, levněji a hlavně bez chyb dělat „stroje“.

Pro představu, mezi zákazníky GRiTu patří Alza, MALL.CZ, PRO-DOMA, 
Pilulka.cz nebo Rohlík. Tyto fi rmy každý den řeší tisíce objednávek a faktur. 
Kdyby všechny doklady ručně zpracovávali účetní či fakturanti, musely by 
fi rmy najmout armádu brigádníků. Softwarová řešení od GRiTu ale velkou 
část práce automatizují – přijímají a zpracovávají objednávky, navádí sklad-
níky, strojově rozpoznávají a načítají faktury, párují doklady, účtují.

Například ve skladu fi rmy Bonus 
Bona díky skladovému systému 
šestinásobně zrychlili expe-
dici zboží. A ve společnosti 
IPRICE RECARE 15× zrychlili 
průměrnou dobu komple-
tace jedné objednávky.

Na webových stránkách se 
dočtete, že GRiT nabízí kromě 
zmíněného EDI také skladový 
systém (WMS), systém pro auto-
matický příjem faktur a software 
pro zkrácení splatnosti faktur. 
V praxi se však GRiT těchto ška-
tulek postupně zbavuje. „Dnes 
už nehledáme vhodné klienty 
pro naše řešení, ale vhodná 
řešení pro naše klienty,“ říká 
k tomu marketingová manažerka 
Zuzana Lazarová.

V GRiTu už primárně nechtějí, aby za nimi 
přišel zákazník s tím, že má zájem o EDI nebo 
WMS. Chtějí, aby klient přišel s obecnou potřebou 
– například, že má příliš vysoký počet reklamací, 

musí zaměstnávat brigádníky, kteří jen přepisují faktury do podnikového 
systému, nebo v sezónní špičce skladníci nestíhají expedovat objednávky. 
A společně pak hledají způsob, jak tyto problémy co nejefektivněji vyřešit.

Obchodní výsledky fi rmy svědčí o tom, že se vydala správným směrem. Mezi-
ročně vyrostla o více než 40 %, se svými klienty expanduje na zahraniční trhy 
a plánuje otevření nových poboček. „V našem oboru stále dřímá obrovský 
potenciál a já jsem přesvědčen, že se nám podaří ho využít,“ říká CEO fi rmy 
Lubomír Veselý.

GRiT je příkladem společnosti, která díky své pružnosti a inova-
tivnímu přístupu dokáže neustále růst a posouvat hranice. 

Od „devadesátkového“ vývojáře ERP systémů 
přes specialistu na EDI se propracovala 

ve fi rmu, která předním hráčům 
české e-commerce, farmacie 

nebo stavebnictví úspěšně 
pomáhá s hledáním úspor 
v administrativě či sklado-
vém hospodářství. Napří-
klad MALL.CZ díky systé-
mům od GRiTu šetří přes 
4 miliony korun ročně.

www.grit.eu

GRIT: „BLÁZNIVÍ“ VIZIONÁŘI, KTEŘÍ 
HNED DVAKRÁT PŘEDBĚHLI SVOU DOBU
Když v roce 1992 Dalibor Damborský, František Bezděk, Pavel Frehár a Jiří Krajcar založili fi rmu CCV (Centre of Computer 
Vision), měli v plánu vyvíjet software, díky kterému by počítače automaticky rozpoznávaly dokumenty. Jenže mělo to háček – 
v té době ještě většina fi rem v Česku ani neměla počítač, natož aby přemýšlela nad tak pokročilou automatizací. Společnost se 
tak musela rychle přeorientovat na jiný typ podnikání a ke své původní myšlence se vrátila až o mnoho let později.



MARTIN BALÁŽ, PROLOGIS:
ZÁKAZNÍCI JSOU NÁROČNĚJŠÍ. A TO JE DOBŘE.
Prologis je globální lídr v oblasti průmyslového developmentu a významnou pozici drží i na tuzemském trhu – aktuální portfolio 
společnosti v České republice má plochu přes 1,3 milionu metrů čtverečních. Milníky dosavadního působení i výhled do budoucna 
přibližuje Martin Baláž, viceprezident a country manager Prologis pro Českou republiku a Slovensko.

NA ČESKÉM TRHU PŮSOBÍTE PŘES 20 LET. 
JAK HODNOTÍTE JEHO VÝVOJ?
Za takto dlouhou dobu se skutečně proměnilo mnohé, 
ale myslím, že nejvíce se posunul přístup k udržitelnosti. 
Z dříve poněkud abstraktního pojmu se stal středobod pod-
nikání našeho i našich zákazníků, který zásadně formuje 
nároky na industriální výstavbu. 

K bezprecedentnímu vývoji došlo také v rámci pandemic-
kého boomu e-commerce. Změna, která by jinak trvala pět 
let, se udála za méně než pět měsíců – maloobchodníci 
přesunuli svoje prodejny do online prostředí, e-taileři posi-
lovali kapacity… To pro nás znamenalo obrovský zájem 
o skladové prostory vyhovující potřebám online prodeje se 
všemi jeho specifi ky.  

Roste i obsazenost průmyslových nemovitostí, u našeho tuzem-
ského portfolia aktuálně činí 99,2 procenta. V důsledku trvání 
poptávky přesahující nabídku se tak z trhu nájemců postupně 
stal trh pronajímatelů – což může znít jako skvělá zpráva pro 
developery, ale také to od nás vyžaduje velkou zodpovědnost a vždy plně trans-
parentní přistup, což v Prologis vnímáme jako jednu z našich nejvyšších priorit. 

JAKÉ BYLY NEJZÁSADNĚJŠÍ MOMENTY 
A MILNÍKY Z POHLEDU PODNIKÁNÍ PROLOGIS V ČESKU?
Zaprvé bych zmínil naše rozhodnutí zaměřovat se pouze na trhy v okolí nejvý-
znamnějších spotřebitelských center. V České republice Prahy, Brna a Plzně, 
tedy lokalit, kde není jednoduché získat nové pozemky. Přesto zde umíme 
nacházet další potenciál. Důkazem je náš nejnovější Prologis Park Prague D1 
Ostředek. V jeho případě se nám k ploše, kde již jedna budova stojí a další 
brzy vznikne, podařilo nedávno získat dalších 7,15 hektaru pro rozvoj dvou 
nových objektů.

Dalším milníkem, který dle mého dokládá kompetenci našeho týmu i plnění 
závazku k ekologicky co nejšetrnější výstavbě, je skutečnost, že budova 18 
v našem parku v Rudné byla první, která v České republice již v roce 2017 
získala akreditaci BREEAM na nejvyšší úrovni Outstanding.

V neposlední řadě chci uvést také implementaci iniciativ, kterými jdeme nad 
rámec čtyř stěn a střechy našich budov. Jedná se mimo jiné o program Prolo-
gis Essentials, jehož prostřednictvím zákazníkům dokážeme za výhodné ceny 
zajistit realizaci řešení, jako jsou vysokozdvižné vozíky, regály a další pro-

dukty a vybavení pro jejich provozy. Rozvíjíme rovněž inicia-
tivu PARKlife, jejímž cílem je zpříjemňovat prostředí našich 
parků pro všechny, kdo v nich pracují, například výstavbou 
multifunkčních sportovišť pro zaměstnance zákazníků. 

JAK SE DO SOUČASNOSTI PROMĚNILY 
POTŘEBY A NÁROKY ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ U VÁS 
POPTÁVAJÍ PROSTORY?
Zákazníci jsou dnes náročnější než kdy dříve. A to je dobře. 
Je skvělé mít možnost řešit pro ně výzvy na míru – ať už 
se týkají uzpůsobení prostor speciálním režimům sklado-
vání nebo požadavkům na určitý stupeň automatizace či 
robotizace. Logistika si žádá velkou část fi remních nákladů 
– a efektivně uspořádaný a vybavený prostor je dokáže 
významným způsobem šetřit, nejen z hlediska spotřeby 
energií, ale také emisí CO2.

Našim zákazníkům navíc z pozice developera aktivně pomá-
háme v situaci nedostatku zaměstnanců, jež je pro tuzem-
ský trh typická: hledáme řešení, jak v našich parcích vytvořit 

nejlepší pracovní zázemí. V praxi mají například podobu zajištění optimální 
interiérové teploty a dostatku denního světla v halách, výstavby společen-
ských prostor či odpočinkových zón. Budujeme i odpovídající infrastrukturu 
pro pohodlnou cestu do práce různými dopravními prostředky a v parcích 
pořádáme speciální akce. Jsme přesvědčeni, že tyto činnosti dělají skutečný 
rozdíl a zákazníkům umožní oslovit a udržet si ty nejlepší lidi.

KDYŽ SE ŘEKNE „SKLAD BUDOUCNOSTI“ –
JAKOU MÁ PODLE VÁS PODOBU? 
Nepřísluší mi spekulovat nad vzhledem architektury skladů za několik desítek 
let nebo mírou automatizace provozu v nich; mám asi sice méně futuristickou, 
ale o to snad dosažitelnější vizi: Sklad budoucnosti si představuji jako místo 
s maximálně efektivním a udržitelným provozem, kde se daří podnikání zákaz-
níků, jejich zaměstnancům, sousedským komunitám i životnímu prostředí.

MARTIN BALÁŽ
viceprezident a country 

manager Prologis pro Českou 
republiku a Slovensko

www.prologisce.eu



DĚKUJEME PARTNERŮM ZA PODPORU 
25. ROČNÍKU KONGRESU EASTLOG

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:ZLATÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:PARTNER DESIGNU:PARTNER E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

PARTNER TECHNIKY:PARTNER TŘÍDĚNÍ:PARTNEŘI NÁPOJŮ:

BRONZOVÍ 
PARTNEŘI:

HR PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI WORKSHOPŮ:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

ZÁŠTITA KONGRESU: ZÁŠTITA WORKSHOPŮ:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI WORKSHOPŮ:
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VÝVOJ A PROMĚNA
AUTOMATIZOVANÉ 
SKLADOVACÍ 
TECHNOLOGIE 
V ČESKU
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MÁME ODLIŠNÝ PŘÍSTUP 
K INTRALOGISTICE A PARTNERŮM 

Celé příběhy si přečtěte na www.vertiflex.eu/#news

  +420 554 818 554       sales@vertiflex.eu

  WWW.VERTIFLEX.EU

A HLAVNĚ, NÁS TA PRÁCE 
OPRAVDU BAVí!

Pavel Kraus Bohumil Tejnický

1995
Výtahová technologie 
v Česku
Pavel Kraus přivádí výtahovou technologie do 
Česka a jako obchodní ředitel pro region CE 
se významně zasadil o rozšíření technologie 
vertikálních zakladačů ve střední Evropě.

2005
Pick-to-light propojená 
s WMS
O deset let později dochází k první instalaci 
pick-to-light napojené na vyšší Warehouse 
Management System.

2015
Změna využití vertikálních 
zakladačů
Použití automatizované vertikální skladovací 
technologie se v logistice mění ze skladovací primárně 
na vychystávací funkci.

2020
První zakladač 
s dvojitým výtahem
Pavel Kraus a Bohumil Tejnický zakládají VertiFlex, který je 
dodavatelem vertikálních základačů Weland. Ve stejném 
roce instalují zakladač Compact Twin s dvojitým výtahem.

2021
VertiNode Ai 
s umělou inteligencí
Na trh přichází unikátní software VertiNode Ai, který 
využívá umělé inteligence v propojení s WMS. Software 
je okamžitě středem zájmu expertů na logistiku nejen v 
Evropě, ale také v USA.

2022
VertiFlex stále roste! 
VertiFlex znásobuje počet spokojených zákazníků. Získává 
obchodní zastoupení společnosti Swisslog a spouští 
unikátní virtuální showroom s prezentací klíčových funkcí 
vertikálních zakladačů Compact a softwaru VertiNode Ai.
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Došli jste 
na konec. 
Nepřeskočili
jste něco?

Září–říjen

Systémy Logistiky na internetu
Fotoreportáže, rozhovory, glosy:
www.systemylogistiky.cz

250+ zástupců 
čerpacích 
stanic a jejich 
dodavatelů

08/09/2022 Praha
www.kongrescerpacka.cz

400+ obalových 
profesionálů

13–14/10/2022 Praha
www.obalko.cz

10

Nákladní vozidla – LNG, CNG

Diskutujte
Inspirujte

Sdílejte

m

Nelehká cesta k datové standardizaci

Fo
to

: P
an

as
on

ic

FO
TO

: S
ta

ni
sl

av
 D

. B
ře

ň

250+ slovenských 
logistiků

24–25/11/2022 
Bratislava
www.slovlog.sk

Nakládání s paletami

Foto: Stanislav D. Břeň

Foto: red

Automatizace 
a robotizace: Na úspěšné 
projekty útočí vysoké ceny 
a výpadky komponent

Současnost a budoucnost lidí v logistice

Tok energií a jejich
spotřeba pod kontrolou

Mobilní palet ové regály 
se hodí pro skladování na 
principu FIFO

Setkání KLM CZ & SK: Po 
společné večeři návštěva 
logistiky Nestlé



TO, CO DRŽÍTE V RUCE, 
JE POUZE ŠPIČKA LEDOVCE...

OBJEVTE TO, CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU. PONOŘTE SE 
DO DIGITÁLNÍHO SVĚTA ČASOPISU SYSTÉMY LOGISTIKY!

SYSTEMYLOGISTIKY.CZ/JAK-SE-SPOJIT

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

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

PROFILY ČASOPISU 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
•  všechny aktuality a zprávy 

přímo na vaši timeline
•  možnost sdílení, lajkování 

a komentářů
•  aktivní komunity profesionálů 

z vašeho oboru

WEB SYSTEMYLOGISTIKY.CZ:
•  aktualizován 

několikrát denně
•  exkluzivní 

online rubriky
•  čerstvé zprávy
•  rozšířené články 

z časopisu
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