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Budiž tma.
Zhasněte ve skladu a nechte pracovat Jungheinrich 
Miniload STC 2B1A - extrémně rychlý a výkonný systém 
pro skladování drobných dílů.

super
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díky využití energie 
uvolněné při brzdění. 

Zjistěte více na:
www.jungheinrich.cz/miniload
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často – budeme v zimě vytápět fotovoltaikou, provoz 
tepelného čerpadla nestojí skoro nic, zainvestujeme 
do panelů a máme na dvacet let vystaráno. I obno-
vitelné zdroje energie vyžadují přísun energie nebo 
servis a výměnu dílů, vše něco stojí.

Vedle mnoha domácností, které k zeleným energiím 
dohnala až temná energie východní mocnosti, je pří-
jemné sledovat, jak na nové výzvy reaguje logistika či 
průmysl. Přiznejme si, že možností, jak rychle vyměnit 
nakupovanou elektřinu, plyn či naftu, není opravdu 
příliš. Energetická krize však průmysl i logistiku akti-
vizovala, přestaly se počítat mnohdy nesmyslné lhůty 
návratnosti, nyní jde o to učinit radikální změnu a uči-
nit ji rychle. Samozřejmě přitom můžeme přemýšlet, 
oč klidněji a s větším rozmyslem bylo možné vše rea-
lizovat, pokud bychom klíčová rozhodnutí – jako mno-
hokrát předtím – nepřijímali až pod tíhou krize. Ale 
i tak je správné, že jsme se do OZE konečně zakousli, 
a věřme, že nám ten stisk vydrží.

Na začátku roku jsem na tomto místě rozebíral evrop-
ské statistiky, které se týkaly využívání obnovitelných 
zdrojů. Česká republika v nich byla na chvostu. Jsem 
velmi zvědav, jak se situace změní, až budou vydány 
statistiky za tento a příští rok. I v jiných zemích se 
investuje do obnovitelných zdrojů, ale vypadá to, že 
v posledních měsících Česko dělá svůj transformační 
skok. Neudělá to z nás tygra v obnovitelných zdrojích, 
ale překonáme snad pachuť z tzv. solárního boomu 
před více než deseti lety a související nechuť mnoha 
fi rem i domácností se věnovat fotovoltaice či rovnou 
obnovitelným zdrojům energie.

Zároveň si musíme být vědomi, že zejména u men-
ších fi rem nebo domácností přijde časem určité 
vystřízlivění. Enormní ceny elektřiny a plynu přivedly 
k fotovoltaice či tepelným čerpadlům velký počet lidí 
a manažerů fi rem, kteří doposud spokojeně konzumo-
vali „síťovou energii“ a OZE pro ně představovaly v lep-
ším případě neutrální zónu, v horším důvod k posmě-
chu. Najednou to ale vypadá, že se na OZE vrhli skoro 
všichni, a to často s nereálnými očekáváními. Slýchám 
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Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

… konečně

„Neudělá to z nás 
tygra OZE, ale snad 
překonáme pachuť 
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Internet věcí (IoT) pomáhá měnit způsoby, jakými podniky po 
celém světě fungují. Aplikovat řešení na míru konkrétním 
požadavkům fi rmám pomáhá i technologická společnost 
Vodafone. 

Komerční prezentace

INTERNET VĚCÍ MĚNÍ BUDOUCNOST 
PODNIKÁNÍ PO CELÉM SVĚTĚ

FIREMNÍ MAJETEK VŽDY NA OČÍCH
Jedním z takových řešení je i služba Vodafone eDohled, díky které mohou 
mít fi rmy online přístup ke svému majetku, a sledovat tak jeho stav i polohu. 

Právě tuto službu využívá i fi rma PRAKTIK system s.r.o., největší český 
a významný evropský zpracovatel elektroodpadů a plastových odpadů. 
Každý den potřebuje sledovat nejen svůj vozový park, ale i své kontejnery. 
S Vodafone eDohledem získala fi rma řešení, díky kterému má přehled nejen 
o aktuální poloze majetku, ale i dalších parametrech. Výhody představuje 
Pavla Vitvarová, vedoucí logistiky: „S eDohledem nám odpadla práce s papí-
rováním a zároveň jsme získali mnohem větší přehled o tom, co se děje 
s našimi kontejnery. Sledovací jednotka pomáhá i našim řidičům, kteří si už 
nemusí vypisovat knihu jízd. Také nám dal eDohled možnost sledovat, kde 
se řidič s kontejnerem nachází, kudy jede a kdy přijede do cíle.“ 

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO BYZNYS
Internet věcí nabízí řadu příležitostí a možností. S vhodným end-to-end řeše-
ním na míru, podporovaným globální sítí společnosti Vodafone, se můžete 
díky IoT připravit na efektivnější budoucnost i vy. Podívejte se, co může chytrá 
technologie IoT udělat pro vás, na vodafone.cz/iot. 

VF_VBU_IOT_Image_240x170_SystemyLogistiky.indd   1VF_VBU_IOT_Image_240x170_SystemyLogistiky.indd   1 26.09.2022   12:0326.09.2022   12:03
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Vidět a vědět
Letošní ročník kongresu Slovlog se podívá na náklady. Hlavní téma akce, která se 
koná v hotelu Doubletree by Hilton Bratislava, zní Posviťme si na náklady.

Připravil Stanislav D. Břeň

A k c e  l o g i s t i c k é h o  p o d  z i m u  n a  S l o v e n s k u

Slovlog otevřel 
registraci
Až do pandemie platilo, že náklady lze v mnoha 
oblastech snížit. Dnes se zdá, že tento úkol 
patří do kategorie mission impossible. Od roku 
2021 dramaticky rostou ceny energetických 
a materiálových vstupů, dopravy, mezd nebo 
výdajů potřebných na opravy či strategické 
investice.

Nadbytek peněz v ekonomice spouští infl ační 
spirálu, která dále podporuje růst cen nebo 
nákladů, a to i v odvětvích, výrobcích a služ-
bách, kde by to již nebylo nutné. Co lze v této 
situaci dělat? „Snížit“ náklady pravděpodobně 
není možné, ale je možné přistoupit ke „zmírňu-
jícím opatřením“, tj. zmírnit jejich rychlý růst. 

Letošní, již 15. ročník kongresu Slovlog si tak 
položí následující otázky: Pomůže automatiza-
ce, robotizace a digitalizace omezit růst nákla-
dů? Můžeme lépe nastavit procesy v logistice 
a dodavatelském řetězci, abychom našli rezervy 
a odstranili neefektivitu? Je možné rozložit růst 
mezd v čase tak, aby nevedl k náhlému nárůstu 
nákladů, ale zároveň nedošlo k vyhnání kvali-
fi kovaných zaměstnanců? Můžeme vyjednat 

lepší provozní fi nancování nebo najít  levnější 
zdroj peněz? Které náklady lze odložit, aby-
chom neohrozili prosperitu společnosti?

Registrace na kongres: 
www.slovlog.sk

Robert Skládal
Cushman & Wakefi eld

Na pozici partnera v týmu pro-
nájmu maloobchodních prostor 
v realitněporadenské společnosti 

Cushman & Wakefi eld nastoupil Robert Sklá-
dal. Má více než 25 let zkušeností z různých 
segmentů realitního trhu včetně budování 
nových obchodních center (nájemní strategie 
a plány, identifi kace potenciálních nájemců, 
jednání o nájmu), leasingu existujících center 
(obnova stávajících smluv i uzavírání nových) 
či správy nemovitostí. Podílel se na projektech 
o celkové pronajímatelné ploše přes 2,5 milio-
nu metrů čtverečních. Působil v České repub-
lice, na Slovensku, v Rusku, Indii, Spojeném 
království či USA. Poslední dva roky pracoval ve 
společnosti INGKA Centres v Indii, kde zodpoví-
dal za pronájem dvou nově budovaných projek-
tů s více než 250 000 metry čtverečními pro-
najímatelné plochy. Podobnou roli zastával ve 
společnosti Multi Development (obchodní cen-
tra Westfi eld Chodov, Olympia Brno, Olympia 
Plzeň, Olympia Olomouc). Pronájmu existujících 
obchodních center se věnoval ve společnostech 
Unibail Rodamco (Westfi eld Chodov, Centrum 
Černý Most, development projektu Arkády Pan-
krác) a INGKA Centres v Rusku (14 obchodních 
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chodu. Pracovala pro některé z nejznámějších 
světových maloobchodníků, včetně módních 
a sportovních značek či klenotnictví. Její před-
chozí zkušenosti z pozic area sales manager 
a country manager u významných maloobchod-
ních prodejců ji vybavily důležitými dovednostmi 
pro působení ve společnosti Action.

Ondřej Votruba
Příchod – AFI

Sdružení pro zahraniční investice 
– AFI jmenovalo do nově vytvoře-

né funkce výkonného ředitele Ondřeje Votru-
bu. Předseda sdružení AFI Kamil Blažek říká: 
„Vytvořením nové pozice výkonného ředitele 
se AFI přibližuje systému fungování řady jiných 
sdružení, asociací či komor, kde vedle nejvyšší 
pozice předsedy působí i výkonný manažer, který 
vede agendu organizace na denní bázi.“ Ondřej 
Votruba působil devět let v agentuře CzechInvest 
především v divizi investic a poslední rok jako 
generální ředitel agentury. V mezinárodní sféře 
se zapsal jako odborník na vztahy s Japonskem, 
a to díky zkušenostem z japonské vládní agentu-
ry JETRO, díky působení v pobočce CzechInvestu 
v Jokohamě a Tokiu a také v obchodní fi rmě 
Elematec, která je součástí skupiny Toyota. Prá-
vě z ní přichází do Sdružení pro zahraniční inves-
tice – AFI. Ve státním sektoru působil na pozici 
náměstka na dvou ministerstvech.

center). Jako senior asset manager ve společ-
nosti GE Real Estate Central Europe spravoval 
obchodní centra v České republice, na Sloven-
sku a v Bulharsku. 

Radek Nešpor,
Sabina Miszczak
Příchod – Action

Společnost Action jmenovala 
novým fi nančním ředitelem v Čes-
ku Radka Nešpora. Jeho úkolem 
bude řízení fi nancí, controlling 
a reporting, agenda daní, auditu 
i compliance postupů společnosti 
na lokálním trhu a podpora cent-
rálního účetního týmu společnosti 

se sídlem v Nizozemsku. Radek Nešpor zahájil 
svou kariéru ve společnosti KPMG Česká repub-
lika, odkud přešel do odvětví maloobchodu 
a investičního průmyslu na post fi nančního 
ředitele. Sabina Miszczak nově zastává pozici 
oblastní manažerky a vede tým regionálních 
manažerů, se kterými bude plnit stanovené pro-
dejní cíle. Bude také zodpovídat za implementa-
ci zásad společnosti do praxe. Sabina Miszczak 
přichází na klíčovou pozici po svém několikale-
tém působení v segmentu tuzemského maloob-
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Michal Hajkovský
Head of Acquisition Office

+421 902 943 931
mhajkovsky@hopi.sk

Roman Bartal
Head of International Freight Forwarding dept. 

+421 903 993 967
rbartal@hopi.sk
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Příchody/Odchody Tadeáš Kos
Příchod – FM Logistic

Společnost FM Logistic představila 
nového člena řídícího výboru pro 
region střední Evropy. Od 1. září 

2022 je Tadeáš Kos součástí týmu coby provozní 
ředitel pro Českou republiku a Slovensko. Přebral 
povinnosti po Guilhemu Vicairovi, který se bude 
věnovat svému dalšímu odvětví odpovědnosti, 
což jsou obchodní řešení. Tadeáš Kos bude jako 
provozní ředitel řídit veškeré skladové aktivi-
ty FM Logistic v České a Slovenské republice 
a bude zodpovědný za rozvoj aktivit se stávající-
mi i novými zákazníky. Tadeáš Kos v roce 1999 
absolvoval obchodní akademii a po zkušenostech 
z rodinné fi rmy a pozici F&B manažera v Man-
chesteru nastoupil v roce 2006 do společnosti 
Dachser Czech Republic. Po několika meziná-
rodních školeních absolvoval Dachser Logistic 
Academy jako certifi kovaný logistický manažer. 
Po čase nastoupil na post ředitele pobočky 
v Břeclavi, později se stal na stejném místě jed-
natelem společnosti a manažerem smluvní logis-
tiky pro český trh. Během této doby byl vedoucím 
projektu a osobně se zapojil do mnoha národních 
i mezinárodních projektů (Čína, Německo, Fran-
cie, Slovensko) a byl přímo zodpovědný za tři 
provozní místa v České republice. Během covidu 
v letech 2020–2022 krátce nastoupil do společ-
nosti Alza SK jako provozní manažer pro logistic-
ké lokality na Slovensku a do společnosti VCHD 
Cargo jako vedoucí pobočky.

Vidět a vědět
Letošní ročník kongresu Slovlog se podívá na náklady. Hlavní téma akce, která se 
koná v hotelu Doubletree by Hilton Bratislava, zní Posviťme si na náklady.

Připravil Stanislav D. Břeň

A k c e  l o g i s t i c k é h o  p o d  z i m u  n a  S l o v e n s k u

Slovlog otevřel 
registraci
Až do pandemie platilo, že náklady lze v mnoha 
oblastech snížit. Dnes se zdá, že tento úkol 
patří do kategorie mission impossible. Od roku 
2021 dramaticky rostou ceny energetických 
a materiálových vstupů, dopravy, mezd nebo 
výdajů potřebných na opravy či strategické 
investice.

Nadbytek peněz v ekonomice spouští infl ační 
spirálu, která dále podporuje růst cen nebo 
nákladů, a to i v odvětvích, výrobcích a služ-
bách, kde by to již nebylo nutné. Co lze v této 
situaci dělat? „Snížit“ náklady pravděpodobně 
není možné, ale je možné přistoupit ke „zmírňu-
jícím opatřením“, tj. zmírnit jejich rychlý růst. 

Letošní, již 15. ročník kongresu Slovlog si tak 
položí následující otázky: Pomůže automatiza-
ce, robotizace a digitalizace omezit růst nákla-
dů? Můžeme lépe nastavit procesy v logistice 
a dodavatelském řetězci, abychom našli rezervy 
a odstranili neefektivitu? Je možné rozložit růst 
mezd v čase tak, aby nevedl k náhlému nárůstu 
nákladů, ale zároveň nedošlo k vyhnání kvali-
fi kovaných zaměstnanců? Můžeme vyjednat 

lepší provozní fi nancování nebo najít  levnější 
zdroj peněz? Které náklady lze odložit, aby-
chom neohrozili prosperitu společnosti?

Registrace na kongres: 
www.slovlog.sk

Robert Skládal
Cushman & Wakefi eld

Na pozici partnera v týmu pro-
nájmu maloobchodních prostor 
v realitněporadenské společnosti 

Cushman & Wakefi eld nastoupil Robert Sklá-
dal. Má více než 25 let zkušeností z různých 
segmentů realitního trhu včetně budování 
nových obchodních center (nájemní strategie 
a plány, identifi kace potenciálních nájemců, 
jednání o nájmu), leasingu existujících center 
(obnova stávajících smluv i uzavírání nových) 
či správy nemovitostí. Podílel se na projektech 
o celkové pronajímatelné ploše přes 2,5 milio-
nu metrů čtverečních. Působil v České repub-
lice, na Slovensku, v Rusku, Indii, Spojeném 
království či USA. Poslední dva roky pracoval ve 
společnosti INGKA Centres v Indii, kde zodpoví-
dal za pronájem dvou nově budovaných projek-
tů s více než 250 000 metry čtverečními pro-
najímatelné plochy. Podobnou roli zastával ve 
společnosti Multi Development (obchodní cen-
tra Westfi eld Chodov, Olympia Brno, Olympia 
Plzeň, Olympia Olomouc). Pronájmu existujících 
obchodních center se věnoval ve společnostech 
Unibail Rodamco (Westfi eld Chodov, Centrum 
Černý Most, development projektu Arkády Pan-
krác) a INGKA Centres v Rusku (14 obchodních 
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FOTO: Slovlog
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LOGIS-
TICS

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

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

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

Michal Hajkovský
Head of Acquisition Office

+421 902 943 931
mhajkovsky@hopi.sk

Roman Bartal
Head of International Freight Forwarding dept. 

+421 903 993 967
rbartal@hopi.sk

Máte novou 
kolegyni nebo 

kolegu? 
Dejte nám vědět. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky
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Roy Perticucci
Příchod – Allegro

Funkce nového generálního 
ředitele a člena představenstva 
společnosti Allegro se od 1. září 

2022 ujal Roy Perticucci. Jeho úkolem je pře-
devším pokračovat v rozběhnuté transformaci 
společnosti a dokončení probíhající integrace 
se společností Mall Group a kurýrní službou 
Wedo, jejichž nákup Allegro formálně dokon-
čilo letos na jaře. Roy Perticucci svou kariéru 
odstartoval jako vývojář softwaru ve společ-
nosti Accenture v Miláně, později působil také 
jako konzultant v Boston Consulting Group 
v Mnichově. Dnes má za sebou více než 20 let 
zkušeností s vedením maloobchodu i elektro-
nického obchodu na mezinárodní úrovni, stejně 
tak jako se samotným budováním organizace. 
V letech 2013–2020 vedl oddělení European 
operations/customer fulfi llment ve společnosti 
Amazon a současně krátce zastával stejnou 
pozici také pro oblast Severní Ameriky. V minu-
losti působil ve vedoucích pozicích i v dalších 
velkých obchodních společnostech včetně 
Ahold (Albert.nl), Dixon’s a Tesco, a to napříč 
celou Evropou.  

Jörg Schuschnig 
Příchod – Coveris

Obalová společnost Coveris jme-
novala s okamžitou platností 
Jörga Schuschniga fi nančním 

ředitelem, který nahradil Markuse Petersena, 
jenž ze své funkce odstoupil z osobních důvodů. 
Jörg Schuschnig získal doktorát z podnikové 
administrativy na Vídeňské univerzitě ekono-
mie a obchodu a na Vysoké škole obchodní 
v St. Gallenu. Během posledních dvaceti let 

čerpal zkušenosti ve fi nančních a vrcholových 
vedoucích funkcích, většinou v obalovém prů-
myslu a ve společnostech jako Mondi či Mayr-
-Melnhof. Naposledy byl fi nančním a provozním 
ředitelem společnosti Bene Group, která se 
specializuje na design a vybavení kanceláří 
a pracovních prostor, a generálním ředitelem 
její holdingové společnosti. 

Ondřej Dvořák
Povýšení – Dachser

Dachser Czech Republic má nové-
ho vedoucího pobočky v Hradci 
Králové – na pozici branch mana-

gera byl 1. července 2022 jmenován Ondřej 
Dvořák. Ve vedení královéhradecké pobočky 
zúročí své patnáctileté působení ve společnos-
ti. Ondřej Dvořák vystudoval Střední školu infor-
matiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem se 
specializací na aplikovanou informatiku. Svoji 
kariéru ve společnosti Dachser Czech Republic 
zahájil v roce 2007 na pobočce v Hradci Krá-
lové a během svého dosavadního působení ve 
společnosti prošel pozicemi v oblasti obchodu, 
zákaznického servisu a provozu, kde měl mož-
nost získat komplexní pohled na klíčové pro-
cesy společnosti. V posledních čtyřech letech 
vedl oddělení controllingu a byl zodpovědný za 
analýzy a statistické vyhodnocování provozních 
dat společnosti i implementaci nových contro-
llingových nástrojů.

Luděk Kohout
Příchod – KPMG

Tým vývoje aplikací v KPMG Česká 
republika nově řídí Luděk Kohout, 
který tak zúročí své dvaadvace-

tileté zkušenosti z vedoucích IT pozic v ban-
kovnictví a softwarové fi rmě. Luděk Kohout se 

zaměří na vývoj aplikací s využitím serverless 
computingu. Přes devět let pracoval jako CIO 
ve stavební spořitelně Modrá pyramida. Před-
tím působil sedm let na různých manažerských 
pozicích v Komerční bance. Má také šestiletou 
zkušenost ze softwarové společnosti Deltax 
Systems. Studoval na VŠE v Praze a švýcarské 
Univerzitě St. Gallen.

Markéta Pavlíková
Pavel Zedníček
Povýšení – Incien

Institut cirkulární ekonomiky 
mění po sedmi letech vedení. 
Soňa Klepek Jonášová, která 
organizaci prosazující spole-
čenskou změnu skrze cirkulární 
ekonomiku v roce 2014 založila, 
odchází na mateřskou dovolenou. 
Role výkonného ředitele se ujímá 

dosavadní provozní ředitel Pavel Zedníček, 
expert na cirkulární ekonomiku ve vztahu 
k dekarbonizaci průmyslu. O provoz, procesy 
a vedení interních týmů se bude starat Marké-
ta Pavlíková. Pavel Zedníček vystudoval che-
mii životního prostředí na VŠCHT v Praze a udr-
žitelnost a inovace v průmyslu na Utrechtské 
univerzitě a na ETH v Curychu. Do vedení 
přináší pracovní zkušenosti z Nizozemska i ze 
stáží v Paříži, Šanghaji či Lisabonu. Markéta 
Pavlíková je absolventkou oboru Sociální prá-
ce a humanitární práce na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci a Bezpečnostních studií na 
Karlově univerzitě v Praze. V minulosti půso-
bila např. v organizacích Člověk v tísni nebo 
v Impact Hub Praha.

Varun Laroyia 
Povýšení – LKQ Europe

Varun Laroyia (na snímku), výkon-
ný viceprezident a fi nanční ředitel, 
byl jmenován výkonným a generál-

ním ředitelem společnosti LKQ Europe. Varun 
Laroyia vystřídá Arnda Franze, který z LKQ 
Europe odchází do společnosti Mahle Group 
na pozici generálního ředitele, ve které působil 
18 let před nástupem do LKQ Europe. Rick 
Galloway, fi nanční ředitel velkoobchodního 
segmentu pro Severní Ameriku a samoobsluž-
ného segmentu společnosti LKQ, byl jmenován 
do funkce senior viceprezidenta a fi nančního 
ředitele společnosti LKQ.

David Začal
Příchod – Mailstep

Mailstep posiluje oblasti obchodu 
a marketingu, obchodní aktivity 
společnosti nově řídí David Začal 

(na snímku), v čele marketingu stojí Martin 
Pipek. David Začal povede jako obchodní ředi-
tel společnosti celkem 22členný tým. Během 
své kariéry nasbíral zkušenosti coby obchodní 
manažer v tuzemských společnostech jako 
Seznam.cz, naposledy v českém mediálním 
domu Czech News Center, kde vedl 60 lidí 
z oblasti performance marketingu a e-commer-
ce. S Martinem Pipkem v čele marketingu pak 
Mailstep očekává nový přístup k online pro-
středí. Své zkušenosti s marketingem čerpá ze 
společností Xiaomi a Huawei.

Příchody/Odchody
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Společnost Lidl zahájila zásobování svých prodejen 
s plně elektrickým nákladním vozidlem Volvo. Ve 
spolupráci s C.S.Cargo tak bude nyní ze svého dis-
tribučního centra v Buštěhradu pravidelně zavážet 
zboží do svých prodejen v centru Prahy. Společnost 
Lidl intenzivně testovala elektrické nákladní vozidlo 
Volvo FL Electric několik měsíců a po vyhodnocení 
všech kritérií se rozhodla pro verzi Volvo FE Electric 
42 R „frigo“ a její zařazení do své fl otily. „První elek-
trické nákladní vozidlo ve fl otile znamená zlomový 
moment v naší logistice. Již v loňském roce se nám 
podařilo do fl otily zapojit vozidlo na pohon zkapal-
něným zemním plynem – LNG. Nyní se však posu-
neme v našem cíli ohledně omezování emisí zase 
o krok dál,“ uvádí Tomáš Myler, tiskový mluvčí spo-
lečnosti Lidl. Elektrické nákladní vozidlo Volvo FE 
Electric o celkové hmotnosti 19‚5 tuny a užitečném 
zatížení přes osm tun ujede na jedno nabití 150–
200 km v závislosti na intenzitě provozu chladicího 
agregátu, který je též napájen z trakčních baterií 
vozidla. Během jednoho dne dokáže vozidlo zásobit 
dvě pražské prodejny a jednu prodejnu v blízkosti 

buštěhradského skladu. Nákladní vozidlo na elekt-
rický pohon je tiché, což představuje další plus pro 
provoz v centru města.

Lidl zásobuje 
za pomoci elektřiny

INZERCE

Pronajímatelná plocha 52.000 m²
jednotky od 5.000 m²

V těsné blízkosti centra města. Lokalita vhodná pro logistiku poslední míle.
vgpparks.eu / nela.kadlecova@vgpparks.eu / +420 702 203 633 
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Budete pořizovat vozy 
s alternativními pohony?

Petr Volák
generální ředitel
C.S.Cargo

Pravidelně diskutujeme o možnostech přepravy tak, 
aby mohla být splněna interní a dlouhodobá strategie 
klienta a zároveň to bylo v souladu s provozními a eko-
nomickými podmínkami. Po pečlivém testování nám 
pro vybrané trasy a obchody elektrické nákladní vozidlo 
dává smysl a Volvo FE Electric bylo, oproti testované 
variantě FL, zvoleno především pro svou větší užiteč-
nou hmotnost. Dobíjení pak probíhá přímo u nakládací 
rampy v Buštěhradu či u vybraných prodejen Lidl.

Krátce:
Raben s novými cíli 
udržitelnosti

Raben Group se připojila k iniciativě Science 
Based Targets (SBTi) a stanovila si své krát-
kodobé cíle v oblasti dekarbonizace. SBTi 
je globální iniciativa, která fi rmám pomáhá 
defi novat cíle v oblasti snižování emisí v sou-
ladu s vědeckými poznatky. „Připojení se ke 
skupině fi rem, které si stanovily cíle v oblasti 
snižování emisí na základě vědeckých po-
znatků, není jen poctou, ale především také 
obrovským závazkem. Jsem přesvědčen, že 
my všichni, a zejména pak fi rmy, neseme 
odpovědnost za budoucnost naší planety. 
Prostřednictvím stanovených cílů schvále-
ných odborníky SBTi se snažíme neustále 
snižovat svůj dopad na životní prostředí 
a jsme odhodláni dodržovat plán stanovený 
Pařížskou dohodou v boji proti klimatickým 
změnám,“ říká Ewald Raben, CEO Raben 
Group. Nové krátkodobé cíle skupiny Raben 
Group předpokládají snížení emisí v Rozsa-
hu 1 a v Rozsahu 2 o 38‚7 % do roku 2030 
(v porovnání s úrovní emisí v rámci těchto 
rozsahů v roce 2020).

Podrobnosti na webu 
www.raben-group.com

FOTO: C.S. Cargo
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Roy Perticucci
Příchod – Allegro

Funkce nového generálního 
ředitele a člena představenstva 
společnosti Allegro se od 1. září 

2022 ujal Roy Perticucci. Jeho úkolem je pře-
devším pokračovat v rozběhnuté transformaci 
společnosti a dokončení probíhající integrace 
se společností Mall Group a kurýrní službou 
Wedo, jejichž nákup Allegro formálně dokon-
čilo letos na jaře. Roy Perticucci svou kariéru 
odstartoval jako vývojář softwaru ve společ-
nosti Accenture v Miláně, později působil také 
jako konzultant v Boston Consulting Group 
v Mnichově. Dnes má za sebou více než 20 let 
zkušeností s vedením maloobchodu i elektro-
nického obchodu na mezinárodní úrovni, stejně 
tak jako se samotným budováním organizace. 
V letech 2013–2020 vedl oddělení European 
operations/customer fulfi llment ve společnosti 
Amazon a současně krátce zastával stejnou 
pozici také pro oblast Severní Ameriky. V minu-
losti působil ve vedoucích pozicích i v dalších 
velkých obchodních společnostech včetně 
Ahold (Albert.nl), Dixon’s a Tesco, a to napříč 
celou Evropou.  

Jörg Schuschnig 
Příchod – Coveris

Obalová společnost Coveris jme-
novala s okamžitou platností 
Jörga Schuschniga fi nančním 

ředitelem, který nahradil Markuse Petersena, 
jenž ze své funkce odstoupil z osobních důvodů. 
Jörg Schuschnig získal doktorát z podnikové 
administrativy na Vídeňské univerzitě ekono-
mie a obchodu a na Vysoké škole obchodní 
v St. Gallenu. Během posledních dvaceti let 

čerpal zkušenosti ve fi nančních a vrcholových 
vedoucích funkcích, většinou v obalovém prů-
myslu a ve společnostech jako Mondi či Mayr-
-Melnhof. Naposledy byl fi nančním a provozním 
ředitelem společnosti Bene Group, která se 
specializuje na design a vybavení kanceláří 
a pracovních prostor, a generálním ředitelem 
její holdingové společnosti. 

Ondřej Dvořák
Povýšení – Dachser

Dachser Czech Republic má nové-
ho vedoucího pobočky v Hradci 
Králové – na pozici branch mana-

gera byl 1. července 2022 jmenován Ondřej 
Dvořák. Ve vedení královéhradecké pobočky 
zúročí své patnáctileté působení ve společnos-
ti. Ondřej Dvořák vystudoval Střední školu infor-
matiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem se 
specializací na aplikovanou informatiku. Svoji 
kariéru ve společnosti Dachser Czech Republic 
zahájil v roce 2007 na pobočce v Hradci Krá-
lové a během svého dosavadního působení ve 
společnosti prošel pozicemi v oblasti obchodu, 
zákaznického servisu a provozu, kde měl mož-
nost získat komplexní pohled na klíčové pro-
cesy společnosti. V posledních čtyřech letech 
vedl oddělení controllingu a byl zodpovědný za 
analýzy a statistické vyhodnocování provozních 
dat společnosti i implementaci nových contro-
llingových nástrojů.

Luděk Kohout
Příchod – KPMG

Tým vývoje aplikací v KPMG Česká 
republika nově řídí Luděk Kohout, 
který tak zúročí své dvaadvace-

tileté zkušenosti z vedoucích IT pozic v ban-
kovnictví a softwarové fi rmě. Luděk Kohout se 

zaměří na vývoj aplikací s využitím serverless 
computingu. Přes devět let pracoval jako CIO 
ve stavební spořitelně Modrá pyramida. Před-
tím působil sedm let na různých manažerských 
pozicích v Komerční bance. Má také šestiletou 
zkušenost ze softwarové společnosti Deltax 
Systems. Studoval na VŠE v Praze a švýcarské 
Univerzitě St. Gallen.

Markéta Pavlíková
Pavel Zedníček
Povýšení – Incien

Institut cirkulární ekonomiky 
mění po sedmi letech vedení. 
Soňa Klepek Jonášová, která 
organizaci prosazující spole-
čenskou změnu skrze cirkulární 
ekonomiku v roce 2014 založila, 
odchází na mateřskou dovolenou. 
Role výkonného ředitele se ujímá 

dosavadní provozní ředitel Pavel Zedníček, 
expert na cirkulární ekonomiku ve vztahu 
k dekarbonizaci průmyslu. O provoz, procesy 
a vedení interních týmů se bude starat Marké-
ta Pavlíková. Pavel Zedníček vystudoval che-
mii životního prostředí na VŠCHT v Praze a udr-
žitelnost a inovace v průmyslu na Utrechtské 
univerzitě a na ETH v Curychu. Do vedení 
přináší pracovní zkušenosti z Nizozemska i ze 
stáží v Paříži, Šanghaji či Lisabonu. Markéta 
Pavlíková je absolventkou oboru Sociální prá-
ce a humanitární práce na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci a Bezpečnostních studií na 
Karlově univerzitě v Praze. V minulosti půso-
bila např. v organizacích Člověk v tísni nebo 
v Impact Hub Praha.

Varun Laroyia 
Povýšení – LKQ Europe

Varun Laroyia (na snímku), výkon-
ný viceprezident a fi nanční ředitel, 
byl jmenován výkonným a generál-

ním ředitelem společnosti LKQ Europe. Varun 
Laroyia vystřídá Arnda Franze, který z LKQ 
Europe odchází do společnosti Mahle Group 
na pozici generálního ředitele, ve které působil 
18 let před nástupem do LKQ Europe. Rick 
Galloway, fi nanční ředitel velkoobchodního 
segmentu pro Severní Ameriku a samoobsluž-
ného segmentu společnosti LKQ, byl jmenován 
do funkce senior viceprezidenta a fi nančního 
ředitele společnosti LKQ.

David Začal
Příchod – Mailstep

Mailstep posiluje oblasti obchodu 
a marketingu, obchodní aktivity 
společnosti nově řídí David Začal 

(na snímku), v čele marketingu stojí Martin 
Pipek. David Začal povede jako obchodní ředi-
tel společnosti celkem 22členný tým. Během 
své kariéry nasbíral zkušenosti coby obchodní 
manažer v tuzemských společnostech jako 
Seznam.cz, naposledy v českém mediálním 
domu Czech News Center, kde vedl 60 lidí 
z oblasti performance marketingu a e-commer-
ce. S Martinem Pipkem v čele marketingu pak 
Mailstep očekává nový přístup k online pro-
středí. Své zkušenosti s marketingem čerpá ze 
společností Xiaomi a Huawei.

Příchody/Odchody
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Společnost Panattoni předala nadnárodní e-co-
mmerce společnosti Amazon do užívání logistic-
ké centrum, které fi nancovala skupina Accolade 
a vlastní stejnojmenný fond. Hodnota budovy je 
více než pět miliard korun. Celková rozloha haly 
přesahuje 187 000 m2, půdorys zabírá méně než 
třetinu, tedy 51 000 m2. Výška budovy přesahuje 
v místech, kde vedou schodišťové šachty, 27 me-
trů. Nová distribuční hala vznikla na pozemcích 
bývalých usazovacích nádrží cukrovaru. Železo-
betonovým recyklátem z jeho demolice byla za-
vezena okolní kaliště. Celý brownfi eld bylo proto 
nutné před zahájením stavby sanovat a odstranit 
ekologické zátěže. Stavbu na klíč zajišťovala spo-
lečnost Goldbeck Bau, která na ní spolupracovala 
zhruba s šedesáti převážně českými subdodavate-
li. Logistická hala aspiruje na hodnocení BREEAM 

New Construction na úrovni Excellent. Společnost 
Goldbeck Bau má 12 kilometrů od Kojetína továr-
nu na výrobu betonových prvků. Díky tomu, že je 
v blízkosti areálu železnice, bylo možné dovézt na 
stavbu vlakem asi 6800 panelů, jejichž hmotnost 
přesáhla 80 000 tun. Distribuční centrum se bude 
vytápět tepelnými čerpadly a na střeše jsou instalo-
vány fotovoltaické panely o výkonu 4 MW.

Amazon má u Kojetína 
nové vícepatrové DC

Investujete do automatizace 
a robotizace?

Michal Šmíd
generální manažer pro ČR
Amazon

Těším se na to, že Amazon v novém robotickém centru 
nabídne moderní pracovní prostředí, kde zaměstnan-
cům budou práci usnadňovat speciální robotické jed-
notky. Při plném zprovoznění budovy zde zaměstnáme 
až dva tisíce stálých pracovníků.

FOTO: Panattoni

Krátce:
Nové depo
Zásilkovna otevírá v Rudné u Prahy své největší 
depo o rozloze 12 600 m2. Součástí depa v prů-
myslovém parku Prologis Park Prague-Rudná 
je robotické depo s roboty pro třídění zásilek. 
Zásilkovna nyní disponuje celkově téměř 400 
roboty – v předvánoční sezoně má být každá 
druhá zásilka roztříděna robotickou třídičkou. 
Prostory stávající budovy byly pro Zásilkovnu 
upraveny, klíčová byla instalace 30 malých 
vrat do fasády, jež zaručí plynulost nakládky 
a vykládky, kompletní výměna osvětlení za 
úsporné LED, inovace systému vytápění v celé 
hale nebo změna dispozic kanceláří tak, aby 
mohly sloužit i jako výdejna zásilek. Celoroční 
průměr depa bude kolem 110 000 zásilek/
den, maximální pak 200 000 zásilek/den v se-
zoně. V budově je možné rozšiřovat robotické 
molo, a tím i počet zásilek, které bude možné 
třídit. V následujících letech se plánuje zvýšení 
kapacity depa na úroveň až 300 000 zásilek/
den. Na depu bude pracovat kolem 125 lidí.

Negativní výsledky 
za třetí kvartál
Kion Group očekává v důsledku prohlubujících 
se nedostatků v dodavatelských řetězcích a vli-
vem výrazně vyššího nárůstu nákladů na mate-
riál, energii a logistiku významný dopad na svůj 
zisk za třetí čtvrtletí 2022. Na základě nejno-
vějších odhadů pro období od července do září 
2022 očekává výkonná rada skupiny očištěný 
EBIT mezi −100 −140 miliony eur (ve 3. čtvrt-
letí 2021 to bylo 228‚9 milionu eur). V tiskové 
zprávě fi rma uvádí, že objem přijatých zakázek 
bude pravděpodobně výrazně nižší než ve tře-
tím čtvrtletí 2021 (ve 3. čtvrtletí 2021 to bylo 
3‚107 miliardy eur), přičemž segment řešení 
dodavatelského řetězce (SCS) bude výrazně 
pod rekordní úrovní třetího čtvrtletí 2021 (ve 
3. čtvrtletí 2021 to bylo 1‚399 miliardy eur). 
Očekává se, že konsolidované tržby budou 
podobné jako v předcházejícím roce (3. čtvrt-
letí 2021: 2‚566 miliardy eur). Volné cash 
fl ow bude i nadále záporné a očekává se, že 
bude výrazně nižší než v předchozím čtvrtletí 
(2. čtvrtletí 2022: −158‚9 milionu eur).

Podrobnosti na webu 
www.kiongroup.com

Podrobnosti 
na webu packeta.com
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Poté, kdy se tuzemským e-shopům zejména ve 
dvou „pandemických“ letech 2020 a 2021 ex-
trémně dařilo, přišlo v letošním roce vystřízlivění. 
Spotřebitelé se do online nákupů už zdaleka tolik 
nehrnou. Mnoha internetovým prodejcům výrazně 
kleslo množství objednávek a potýkají se v řadě pří-
padů s naplněnými sklady a objednaným zbožím, 
pro které aktuálně není odbyt.

Pro celkové hodnocení roku 2022 však bude klíčo-
vá nadcházející vánoční sezona. Podaří se e-sho-

pům zvrátit dosavadní letošní vývoj a navrátit se 
k růstu? To pochopitelně zatím nevíme, nicméně 
většina respondentů aktuální ankety Systémů 
Logistiky je spíše skeptická. Jen každý dvacátý 
odpovídající očekává ve srovnání s loňskem vý-
razný růst. Alespoň mírný růst v e-commerce pak 
předpokládá více než čtvrtina hlasujících. Naproti 
tomu stagnace je nejpravděpodobnější variantou 
pro více než třetinu a pokles pro necelou třetinu 
respondentů ankety. Pište své komentáře na:

m systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:
systemylogistiky systemylogistiky

Jan Vetyška
výkonný ředitel
Asociace pro elektronickou 
komerci

Podíl e-commerce na maloobchodu ČR roste každým 
rokem. V roce 2021 se prodej zboží po internetu vyšpl-
hal již na 17 procent z celku. Podle našich odhadů by 
v roce 2030 mohl online prodej tvořit až 25 procent 
celého českého maloobchodu. Dlouhodobě stoupající 
zájem o internetové nakupování ve všech kategoriích 
zboží a větší důraz tradičních kamenných obchodů 
na zapojení se do e-commerce tomu jednoznačně 
nasvědčují.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Kdy se podle vás začne jako palivo v nákladní dopravě výrazněji uplatňovat vodík?

Jaký vývoj v e-commerce očekáváte 
v Česku během příštích měsíců?

Anketa:

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

Stagnaci.

35 %

Pokles.

32 %

Výrazný růst.
5 %

Mírný růst.
27 %

Matěj Kapošváry
CEO
Shopsys

Relativně rychlý růst v minulém období mohl být i na 
úkor kvality služeb, které byly e-shopy schopny posky-
tovat. Provozovatelé e-shopů se těšili ze zvýšených pro-
dejů a věnovali méně pozornosti plánování a zajištění 
udržitelného růstu do budoucna. V době pandemie tyto 
fi rmy zaznamenávaly enormní meziroční růsty a s vědo-
mím, že to takto půjde dál, zapomněly na zadní vrátka. 
Právě tyto společnosti se potýkají s problémy, které 
v některých případech mohou končit i propouštěním.

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David ČapekOffline/Online news
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Společnost Panattoni předala nadnárodní e-co-
mmerce společnosti Amazon do užívání logistic-
ké centrum, které fi nancovala skupina Accolade 
a vlastní stejnojmenný fond. Hodnota budovy je 
více než pět miliard korun. Celková rozloha haly 
přesahuje 187 000 m2, půdorys zabírá méně než 
třetinu, tedy 51 000 m2. Výška budovy přesahuje 
v místech, kde vedou schodišťové šachty, 27 me-
trů. Nová distribuční hala vznikla na pozemcích 
bývalých usazovacích nádrží cukrovaru. Železo-
betonovým recyklátem z jeho demolice byla za-
vezena okolní kaliště. Celý brownfi eld bylo proto 
nutné před zahájením stavby sanovat a odstranit 
ekologické zátěže. Stavbu na klíč zajišťovala spo-
lečnost Goldbeck Bau, která na ní spolupracovala 
zhruba s šedesáti převážně českými subdodavate-
li. Logistická hala aspiruje na hodnocení BREEAM 

New Construction na úrovni Excellent. Společnost 
Goldbeck Bau má 12 kilometrů od Kojetína továr-
nu na výrobu betonových prvků. Díky tomu, že je 
v blízkosti areálu železnice, bylo možné dovézt na 
stavbu vlakem asi 6800 panelů, jejichž hmotnost 
přesáhla 80 000 tun. Distribuční centrum se bude 
vytápět tepelnými čerpadly a na střeše jsou instalo-
vány fotovoltaické panely o výkonu 4 MW.

Amazon má u Kojetína 
nové vícepatrové DC

Investujete do automatizace 
a robotizace?

Michal Šmíd
generální manažer pro ČR
Amazon

Těším se na to, že Amazon v novém robotickém centru 
nabídne moderní pracovní prostředí, kde zaměstnan-
cům budou práci usnadňovat speciální robotické jed-
notky. Při plném zprovoznění budovy zde zaměstnáme 
až dva tisíce stálých pracovníků.

FOTO: Panattoni

Krátce:
Nové depo
Zásilkovna otevírá v Rudné u Prahy své největší 
depo o rozloze 12 600 m2. Součástí depa v prů-
myslovém parku Prologis Park Prague-Rudná 
je robotické depo s roboty pro třídění zásilek. 
Zásilkovna nyní disponuje celkově téměř 400 
roboty – v předvánoční sezoně má být každá 
druhá zásilka roztříděna robotickou třídičkou. 
Prostory stávající budovy byly pro Zásilkovnu 
upraveny, klíčová byla instalace 30 malých 
vrat do fasády, jež zaručí plynulost nakládky 
a vykládky, kompletní výměna osvětlení za 
úsporné LED, inovace systému vytápění v celé 
hale nebo změna dispozic kanceláří tak, aby 
mohly sloužit i jako výdejna zásilek. Celoroční 
průměr depa bude kolem 110 000 zásilek/
den, maximální pak 200 000 zásilek/den v se-
zoně. V budově je možné rozšiřovat robotické 
molo, a tím i počet zásilek, které bude možné 
třídit. V následujících letech se plánuje zvýšení 
kapacity depa na úroveň až 300 000 zásilek/
den. Na depu bude pracovat kolem 125 lidí.

Negativní výsledky 
za třetí kvartál
Kion Group očekává v důsledku prohlubujících 
se nedostatků v dodavatelských řetězcích a vli-
vem výrazně vyššího nárůstu nákladů na mate-
riál, energii a logistiku významný dopad na svůj 
zisk za třetí čtvrtletí 2022. Na základě nejno-
vějších odhadů pro období od července do září 
2022 očekává výkonná rada skupiny očištěný 
EBIT mezi −100 −140 miliony eur (ve 3. čtvrt-
letí 2021 to bylo 228‚9 milionu eur). V tiskové 
zprávě fi rma uvádí, že objem přijatých zakázek 
bude pravděpodobně výrazně nižší než ve tře-
tím čtvrtletí 2021 (ve 3. čtvrtletí 2021 to bylo 
3‚107 miliardy eur), přičemž segment řešení 
dodavatelského řetězce (SCS) bude výrazně 
pod rekordní úrovní třetího čtvrtletí 2021 (ve 
3. čtvrtletí 2021 to bylo 1‚399 miliardy eur). 
Očekává se, že konsolidované tržby budou 
podobné jako v předcházejícím roce (3. čtvrt-
letí 2021: 2‚566 miliardy eur). Volné cash 
fl ow bude i nadále záporné a očekává se, že 
bude výrazně nižší než v předchozím čtvrtletí 
(2. čtvrtletí 2022: −158‚9 milionu eur).

Podrobnosti na webu 
www.kiongroup.com

Podrobnosti 
na webu packeta.com
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Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti
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Poptávka po průmyslových a logistických prosto-
rách se prudce navýšila a průměrné náklady na 
skladování napříč 52 světovými trhy vzrostly mezi 
červnem 2021 a červnem 2022 o 8‚4 %, uvádí 
společnost Savills. Nejdražší skladové prostory 
na světě jsou v Londýně, kde prvotřídní prostory 
stojí 35 dolarů za stopu čtvereční (částka zahrnu-
je nájemné, servisní poplatky a daně), následuje 
Hongkong (26 dolarů za stopu čtvereční) a Tokio 
(22 dolarů za stopu čtvereční). Savills v rámci své-
ho výzkumného programu Impacts uvádí, že ome-
zená nabídka volných pozemků v těchto městech, 
kde průmysl a logistika konkuruje dalším realitním 
sektorům a zároveň se tyto oblasti potýkají s nedo-
statkem volných prostor, drží míru neobsazenosti 
průmyslových nemovitostí pod úrovní 3 %. Napří-
klad v Dubaji vedla silná poptávka a nedostatek 
skladových prostor třídy A k meziročnímu nárůstu 
nákladů na skladové prostory o 7‚7 % na 19 dola-
ru za čtvereční stopu, což Dubaj řadí ve světovém 
měřítku na čtvrté místo. 

Ve Spojených státech jsou náklady na skladování 
obecně nižší, ale za posledních 12 měsíců zazna-
menaly jedny z největších poměrných nárůstů: 
na sedmi hlavních průmyslových trzích vzrostly 
v průměru o 20‚1 %. V Evropě pro srovnání vzrost-
ly v průměru o 6‚7 %. „Meziroční nárůst nákladů 
na skladování v Praze o 35‚8 % se celosvětové-
mu trendu naprosto vymyká. Toto navýšení je dů-
sledkem mimořádně nízké míry neobsazenosti, 
která se stále pohybuje kolem historického mini-
ma (celostátní míra neobsazenosti klesla z 1‚8 % 
v 1. čtvrtletí 2022 zpět na 1‚4 % ve 2. čtvrtletí 
2022). Zvýšení nájemného je také ovlivněno fak-
tem, že se Praha stala nearshoringovým centrem 
pro mnoho evropských společností,“ stojí ve zprávě 
společnosti Savills.

Praha se 
cenově 
vymyká

Za kolik si najímáte 
skladové prostory?

Jan Hřivnacký
vedoucí pronájmů industriálních 
nemovitostí
CBRE

Aktivita na trhu logistických a průmyslových nemovi-
tostí překonala v 1. polovině roku 2022 očekávání: 
nově bylo pronajato 900 tisíc metrů čtverečních, což 
v meziročním srovnání představuje 33procentní nárůst. 
Podepsáno bylo na 130 nájemních smluv, z toho 24 
bylo uzavřeno na plochu větší než 10 000 metrů čtve-
rečních a šest na více než 20 000 metrů čtverečních. 
Hlavní aktivita na trhu se týkala především předproná-
jmů, které tvořily 59 procent veškeré poptávky. CBRE 
očekává, že celkový objem nově pronajatých prostor 
do konce roku dosáhne 1‚4 milionu metrů čtverečních. 
Tím se letošek zařadí na druhé místo v historických 
tabulkách hned po loňsku. Současně mezinárodní 
nájemci i nadále přehodnocují své strategie z hlediska 
globálních dodavatelských řetězců, z čehož by Česká 
republika mohla profi tovat i v blízké budoucnosti. Pri-
oritou se u logistických nájemců začíná stávat udrži-
telnost, která ovlivňuje současný development takovou 
měrou jako nikdy předtím.

Polský logistický operátor otevírá ve čtvrtém kvar-
tálu svůj první sklad v České republice. Společ-
nost si pro svou novou pobočku zvolila jihovýchod-
ní část země, Brno je pátou lokací Röhlig Suus 
Logistics. Filiálka se bude nacházet v GLP Parku 
Brno-Holubice. 

Sklad začne fungovat ve čtvrtém čtvrtletí 2022 
a skladové prostory činí více než 8000 m2. Na 
střechách brněnského skladu jsou instalovány 
fotovoltaické panely a systém zachytávání deš-
ťové vody. V areálu budou k dispozici nabíječky 
pro elektromobily a fi rma bude používat vysoko-
zdvižnou techniku s lithium-iontovými akumuláto-
ry. České zastoupení skupiny vloni zaznamenalo 
růst tržeb o 56 %, společnost působí na českém 
trhu od roku 2018.

Röhlig Suus bude mít 
v Česku vlastní sklad

Využíváte služeb logistických 
providerů?

Jiří Chládek
výkonný ředitel pro ČR a SR
Röhlig Suus Logistics

Pozice České republiky jako významného logistického 
centra neustále roste. Česká republika je také druhým 
klíčovým partnerem Polska z hlediska exportu a obratu 
zboží. Pobočka v Brně zvýší naše provozní kapacity 
a umožní nám rozšířit nabídku služeb. Toto bude mít 
významný vliv na budoucí rozvoj naší sítě mezinárodní 
a vnitrostátní LCL přepravy a smluvní logistiky v regionu.
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Adoz je jedním z největších distributorů ložisek a strojních součástí. Sídlí v České republice a má vlastní CNC výrobu. Během 
projektu stěhování investovala společnost Adoz do automatizovaných skladových systémů Kardex Shuttle, aby zvýšila pro-
duktivitu skladu a nahradila neefektivní skladovací systémy využívající standardní paletové regály a police.

www.kardex.cz

Komerční prezentace

PŘÍPADOVÁ STUDIE KARDEX
JAK AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY ZVÝŠILY PRODUKTIVITU A UŠETŘILY AŽ 90 % 
SKLADOVÉHO PROSTORU? JAK JSME DOVEDLI NAŠEHO ZÁKAZNÍKA OD VÝZVY K ŘEŠENÍ?

ZLEPŠENÍ SKLADOVÝCH PROCESŮ
Před přestěhováním byla společnost Adoz omezena kapacitou skladu, 
zastaralým systémem skladování a neefektivními manuálními pracovními 
postupy.  Provoz byl náročný kvůli nedostatku prostoru pro vychystávání 
jednotlivých objednávek a značné množství ruční manipulace s objed-
návkami, včetně lezení po žebřících. Společnost Adoz chtěla vytvořit bez-
chybné zásobování výroby přímým propojením skladu s výrobou. Potřebo-
vala efektivní systém pro vychystávání komponentů jak pro interní potřeby, 
tak pro přímý prodej koncovým zákazníkům.

ŘEŠENÍ
Nový systém navržený společností Kardex se skládá ze 4 vertikálních výta-
hových modulů Kardex Shuttle s jediným přístupovým otvorem do pros-
toru expedice. Každá jednotka je vybavena systémem ukazatele polohy 
u přístupového otvoru. Obsluha se řídí systémem KBS put-by-lights, který 
zajišťuje maximální přesnost. Dva další moduly Kardex Shuttle, každý se 
dvěma protilehlými přístupovými otvory, slouží k zásobování výroby a přímo 
propojují sklad s výrobou. 

VÝSLEDEK
Nové řešení vyžaduje pouze 50 m² plochy pro uskladnění stejných polo-
žek, které dříve vyžadovaly 500 m² plochy. Společnost Adoz také výrazně 
rozšířila výrobu a distribuci, aniž by musela zvyšovat počet zaměstnanců 
ve skladu. Automatizovaný skladový systém Kardex (ASRS) se hladce integ-
roval do systému WMS a celkové skladové procesy jsou výrazně efektiv-
nější než na původním místě.

VÝHODY ZAVEDENÍ AUTOMATIZOVANÝCH SKLADOVÝCH SYSTÉMŮ
•  snížení využití skladových prostor o 90 %
•  zvýšení efektivity procesů
•  zvýšení produktivity vychystávání až o 60 %
•  snížení počtu pochůzek obsluhy

Offline/Online news

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

INZERCE

Poptávka po průmyslových a logistických prosto-
rách se prudce navýšila a průměrné náklady na 
skladování napříč 52 světovými trhy vzrostly mezi 
červnem 2021 a červnem 2022 o 8‚4 %, uvádí 
společnost Savills. Nejdražší skladové prostory 
na světě jsou v Londýně, kde prvotřídní prostory 
stojí 35 dolarů za stopu čtvereční (částka zahrnu-
je nájemné, servisní poplatky a daně), následuje 
Hongkong (26 dolarů za stopu čtvereční) a Tokio 
(22 dolarů za stopu čtvereční). Savills v rámci své-
ho výzkumného programu Impacts uvádí, že ome-
zená nabídka volných pozemků v těchto městech, 
kde průmysl a logistika konkuruje dalším realitním 
sektorům a zároveň se tyto oblasti potýkají s nedo-
statkem volných prostor, drží míru neobsazenosti 
průmyslových nemovitostí pod úrovní 3 %. Napří-
klad v Dubaji vedla silná poptávka a nedostatek 
skladových prostor třídy A k meziročnímu nárůstu 
nákladů na skladové prostory o 7‚7 % na 19 dola-
ru za čtvereční stopu, což Dubaj řadí ve světovém 
měřítku na čtvrté místo. 

Ve Spojených státech jsou náklady na skladování 
obecně nižší, ale za posledních 12 měsíců zazna-
menaly jedny z největších poměrných nárůstů: 
na sedmi hlavních průmyslových trzích vzrostly 
v průměru o 20‚1 %. V Evropě pro srovnání vzrost-
ly v průměru o 6‚7 %. „Meziroční nárůst nákladů 
na skladování v Praze o 35‚8 % se celosvětové-
mu trendu naprosto vymyká. Toto navýšení je dů-
sledkem mimořádně nízké míry neobsazenosti, 
která se stále pohybuje kolem historického mini-
ma (celostátní míra neobsazenosti klesla z 1‚8 % 
v 1. čtvrtletí 2022 zpět na 1‚4 % ve 2. čtvrtletí 
2022). Zvýšení nájemného je také ovlivněno fak-
tem, že se Praha stala nearshoringovým centrem 
pro mnoho evropských společností,“ stojí ve zprávě 
společnosti Savills.
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tostí překonala v 1. polovině roku 2022 očekávání: 
nově bylo pronajato 900 tisíc metrů čtverečních, což 
v meziročním srovnání představuje 33procentní nárůst. 
Podepsáno bylo na 130 nájemních smluv, z toho 24 
bylo uzavřeno na plochu větší než 10 000 metrů čtve-
rečních a šest na více než 20 000 metrů čtverečních. 
Hlavní aktivita na trhu se týkala především předproná-
jmů, které tvořily 59 procent veškeré poptávky. CBRE 
očekává, že celkový objem nově pronajatých prostor 
do konce roku dosáhne 1‚4 milionu metrů čtverečních. 
Tím se letošek zařadí na druhé místo v historických 
tabulkách hned po loňsku. Současně mezinárodní 
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republika mohla profi tovat i v blízké budoucnosti. Pri-
oritou se u logistických nájemců začíná stávat udrži-
telnost, která ovlivňuje současný development takovou 
měrou jako nikdy předtím.

Polský logistický operátor otevírá ve čtvrtém kvar-
tálu svůj první sklad v České republice. Společ-
nost si pro svou novou pobočku zvolila jihovýchod-
ní část země, Brno je pátou lokací Röhlig Suus 
Logistics. Filiálka se bude nacházet v GLP Parku 
Brno-Holubice. 

Sklad začne fungovat ve čtvrtém čtvrtletí 2022 
a skladové prostory činí více než 8000 m2. Na 
střechách brněnského skladu jsou instalovány 
fotovoltaické panely a systém zachytávání deš-
ťové vody. V areálu budou k dispozici nabíječky 
pro elektromobily a fi rma bude používat vysoko-
zdvižnou techniku s lithium-iontovými akumuláto-
ry. České zastoupení skupiny vloni zaznamenalo 
růst tržeb o 56 %, společnost působí na českém 
trhu od roku 2018.
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v Česku vlastní sklad

Využíváte služeb logistických 
providerů?

Jiří Chládek
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Pozice České republiky jako významného logistického 
centra neustále roste. Česká republika je také druhým 
klíčovým partnerem Polska z hlediska exportu a obratu 
zboží. Pobočka v Brně zvýší naše provozní kapacity 
a umožní nám rozšířit nabídku služeb. Toto bude mít 
významný vliv na budoucí rozvoj naší sítě mezinárodní 
a vnitrostátní LCL přepravy a smluvní logistiky v regionu.

FOTO: Röhlig Suus Logistics



Hlavní téma

AUTOMATIZACE, DATA I PANDEMIE:
CO MĚNÍ PRÁCI V LOGISTICE?

ZZpůsob, jak lidé vykonávají práci v logistice, se v po-
sledních letech proměňuje. Covid a automatizace 
jsou pouze dva fenomény, které stojí za pozornost. 
„V souvislosti s globalizací posledních desetiletí, 
zvyšujícími se požadavky na rychlost a doplňkové 
služby a také s digitalizací a technickým pokrokem 
se logistika stává mnohem komplexnější a klade 
zvýšené nároky na člověka,“ myslí si Dušan Drábek, 
associate director v oddělení pronájmů průmyslo-
vých nemovitostí ze společnosti Savills CZ. Větší 
důraz je kladen na schopnost práce s daty – je-

Uplynulé téměř tři roky předefi novaly mnohé, na co byli lidé zvyklí. Týká se to osobního i pracovního života, představ o budoucím uplat-
nění i životní úrovně. Logistické odvětví není výjimkou. Jaká je pro lidi současnost i dlouhodobější perspektiva v logistice? Co a jak 
mění pracovní prostředí? Je automatizace hrozbou, nebo příležitostí pro zaměstnance? A jak spolupracuje člověk a robot?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

jich porozumění, vyhodnocování, sdílení a rychlé 
interakce, fl exibilitu a rychlou adaptaci na změny 
zavedených postupů. Jiná je také komunikace. 
Technologie umožňují nejen práci na dálku, ale 
také spolupráci virtuálních týmů složených z lidí 
z různých koutů světa. „Člověk pracující v logistice 
je a bude konfrontován s mnohem větším množ-
stvím informací padajících na něj z mnohem více 
stran, mnoha různými způsoby a mnohem rychleji 
než kdy předtím a musí být schopen na ně správně 
a rychle reagovat,“ předpovídá Dušan Drábek.

Pracovní náplň logistických zaměstnanců se po-
zvolna proměňuje rovněž pod vlivem technologií. 
„Technologie pomáhají se zrychlením, zefektivně-
ním a usnadněním procesů a minimalizují chyby. 
Přebírají rutinní a mechanické úkony, díky čemuž 
se pracovníci mohou zaměřovat na sofi stikovanější 
úkoly a uplatnit své schopnosti a dovednosti na 
operátorských a manažerských pozicích,“ říká Jan 
Kodada, ředitel obchodu a marketingu společnosti 
Gebrüder Weiss ČR. „Pandemie spolu s vysokou 
infl ací a napjatým trhem práce určitě urychlily změ-

FOTO: Shutterstock
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U Kojetína vznikla vícepatrová logistická hala pro Amazon. 
Budou zde pracovat lidé i roboti.  Více na www.systemylogistiky.cz.

ny – hlavně od namáhavé manuální práce smě-
rem k využití analýzy dat, automatizaci a novým 
technologiím,“ přitakává naznačeným trendům 
Roman Darius, business development manager 
společnosti GXO.

Než jsme se stačili vzpamatovat z covidu-19, 
vstoupila do hry další výzva či krize. „Během 
pandemie spotřebitelé zásadně změnili způsob 
nakupování, a nejen pro mnoho e-shopů to zna-
menalo extrémní nárůst expedovaných zásilek. 
Tento skok přinesl nová pracovní místa, ale zá-
roveň odhalil slabinu – nedosta-
tek pracovní síly. Aktuální ener-
getická krize bude mít dopad na 
zaměstnanost opačný,“ domnívá 
se František Růžička, produktový 
manažer společnosti Xertec. Tlak 
na úspory proto může nyní ovliv-
nit oblast lidských zdrojů více než 
v předchozích letech. „Hledání 
řešení bude v příštím roce hlavní 
úkol pro manažery malých a středních fi rem, ve 
státní správě, ale i v nadnárodních korporacích, 
kde zvyšování nákladů a snižování zisků byly vždy 
důvodem k redukci vstupních nákladů včetně per-
sonálních,“ dodává František Růžička.

REVOLUČNÍ ZMĚNA 
A NEJKONKURENČNĚJŠÍ 
PRACOVNÍ TRH V DĚJINÁCH
Další pohled na současnou pozici zaměstnance 
(nejen v logistice) lze označit jako „dějinotvorný“. 
Co se totiž odehrálo v nedávné době a čeho jsme 
stále ještě svědky, rychle redefi nuje to, co se pova-
žuje za standard. A ustavování nového standardu 
v posledních dvou až třech „revolučních“ letech by 
při předchozí postupné evoluci trvalo dvě nebo tři 
dekády. „Turbulentní doba posledních dvou let nás 
donutila zamyslet se nad tím, čeho si skutečně vá-
žíme, a dostali jsme příležitost, která se naskytne 
jednou za generaci, a to přehodnotit způsob, jakým 
pracujeme a žijeme. Očekávání zaměstnanců se 
velmi změnilo a tento trend urychlila pandemie. 
Lidé očekávají od života a od práce více,“ říká Ja-
roslava Rezlerová, generální ředitelka společnosti 
ManpowerGroup Česká republika. Podle jejího ne-
dávného průzkumu nazvaného „Co zaměstnanci 
chtějí?“ jsou nyní hlavním benefi tem pro zaměst-
nance věci, které si fi rma nepořídí za peníze, ale 
pro zaměstnance mají obrovskou hodnotu. „Je to 
fi remní kultura, přístup k zaměstnancům, smysl 

Podle DHL budou např. specialisté ve skladech 
a kurýři díky novým technologiím augmentace 
plnit pracovní úkoly rychleji, bezpečněji, s menší 
fyzickou i mentální námahou. Předvídá také širší 
využití technologií pro práci na dálku, a tím pádem 
redukci kanceláří. Uvolněné prostory pak fi rmy vy-
užijí na logistické procesy, kupř. skladování. Stroje 
a spolupracující roboty budou vykonávat pracovní 
úkoly efektivně – v nepřetržitém provozu a s mini-
mální až nulovou chybovostí. „Budeme také svědky 
přesunu zaměstnanců na pracovní místa zaměře-
ná na udržování dodavatelských řetězců v chodu. 
Půjde například o údržbářský a optimalizační per-
sonál,“ zmiňuje dále DHL. Nutno podotknout, že 
společnost nepředpokládá plnou integraci obou 
konceptů, augmentace i automatizace, a to zejmé-
na v následujících deseti až dvaceti letech.

PANDEMIE POPOHNALA AUTOMATIZACI
Pokud se podíváme na bližší časový horizont, re-
spektive na to, co se v logistice děje už nyní, potom 
velkou roli hrají automatizace, robotizace a digitali-
zace. „Český průmysl je na tom s robotizací dobře 
a v poslední dekádě automatizace práce v českých 
fi rmách zažívá boom,“ konstatuje letošní zpráva 
společnosti Accenture. Uvedenou skutečnost po-
tvrzuje statistikou Mezinárodní robotické federace, 
podle níž Česká republika patří ke státům s nejvyš-
ším nárůstem počtu robotů.

Na potřeby výroby náročné na rychlost, přesnost 
i množství hotových produktů reagovaly fi rmy nasa-
zením robotů ještě před pandemií, podle Accentu-
re začaly také malé a střední podniky zvažovat au-
tomatizaci – v obavách před dosud nemyslitelnými 
výpadky v dodavatelských řetězcích, ale především 
z důvodu nedostatku pracovní síly. Podle údajů 
portálu Profesia.cz z letošního jara chyběla pracov-
ní síla v 60 % výrobních podniků. Kromě technicky 
zaměřených profesí se jednalo zejména o manuál-
ní pracovníky pro průmysl, logistiku i retail. „Auto-
matizaci a robotizaci v českých podnicích pohání 

fi rmy a jejich pracovní role a vyvážení soukromého 
a pracovního života, s čímž je spojena možnost in-
dividuální volby. Zaměstnavatelé, kteří jsou připra-
veni se zastavit, naslouchat a přijmout opatření, 
aby přilákali, rozvíjeli a udrželi si talentované za-
městnance, získají na nejkonkurenčnějším pracov-
ním trhu v dějinách výhodu,“ vysvětluje Jaroslava 
Rezlerová.

Jako příklad odlišného přístupu k lidem, který při-
nesla pandemie, lze zmínit způsob odměňování 
kurýrů. V době, kdy se do Česka rozšiřovala náka-

za covidu-19, vznikl technologický 
startup Advanto umožňující vybrat 
si část odpracované výplaty kdyko-
liv během měsíce. „Byť jsme měli 
nejprve z pandemie koronaviru 
coby období pro start nového pod-
nikání obavy, ve výsledku se ukáza-
lo, že přelomový benefi t v podobě 
výplaty kdykoliv přišel zaměstna-
vatelům velmi vhod,” říká jeden ze 

zakladatelů Advanta Martin Fortelný. Ke konci roku 
2021 zavedla tuto službu platforma Dáme jídlo. 
„To, že můžeme kurýrům nabídnout výplatu hned 
druhý den po odpracované směně, považujeme za 
významný pracovní benefi t,” konstatuje Lukáš Ko-
lář, provozní kontrolor z Dáme jídlo. Advanto zaved-
la také fi rma Dodo. Podle její fi nanční ředitelky Viery 
Sloty Geckové produktivita kurýrů, kteří aplikaci vy-
užívají, stoupla o třetinu. Dvě třetiny kurýrů podle ní 
navíc tvrdí, že fi rmu díky zavedení nového benefi tu 
vnímají mnohem pozitivněji než dříve a sami se po-
važují za loajálnější. Podle této zkušenosti atraktivi-
ta výplaty kdykoliv spočívá také ve fl exibilitě, kterou 
dnešní pracovníci vyžadují.

AUGMENTACE A AUTOMATIZACE
Letošní zpráva společnosti DHL nazvaná Budouc-
nost práce v logistice představila dva možné scé-
náře působení člověka v logistice v příštích deseti-
letích. „Víme, že se digitální transformace logistiky 
neuskuteční přes noc, nyní se však nacházíme 
v bodu zlomu. Digitální transformace je řízena lid-
mi a urychlována technologiemi. Z této perspektivy 
je zřejmé, že se dnes musíme připravovat na reali-
tu, kterou přinesou budoucí technologie augmen-
tace a automatizace, a umožnit zaměstnancům, 
aby hráli aktivní roli při utváření budoucnosti práce 
společně se svým zaměstnavatelem,“ uvádí Klaus 
Dohrmann, viceprezident divize zákaznických ře-
šení a inovací společnosti DHL odpovědný za ino-
vace v Evropě a výzkum trendů.

„Zaměstnanci pomoc 
robotů oceňují“

Před zavedením robotů do provozu probíhala 
směrem k zaměstnancům intenzivní komuni-
kace. Od začátku jsme vytvořili skupinku klí-
čových uživatelů, kterou jsme zapojili do ce-
lého projektu od jeho přípravy až po realizaci. 
Lidé tak měli dost času si na roboty zvyknout 
a vstřebat změnu. Byli součástí celé imple-
mentace. Zaměstnanci navíc oceňují pomoc 
robotů, obzvláště v době, kdy je pracovní síly 
nedostatek.

VLADIMÍR 
KVÍTEK

ředitel 
logistického 

centra v Jirnech
DHL Supply 

Chain

„Zaměřit se na komplexní úkoly“

Role člověka v logistice se bude měnit s důrazem na přechod ke komplexnějším 
úlohám. Jednoduché, repetitivní úkoly dokážou převzít roboty nebo software. 
Cílem bude zaměstnanci zjednodušit jeho práci tak, aby se mohl plně soustředit 
zejména na zmíněné komplexní úkoly. Manažeři budou mít díky dostupnosti 
většího množství dat možnost lepšího strategického rozhodování, WMS a MFC 
systémy pak zajistí správné provedení.

JINDŘICH KADEŘÁVEK, CEO, Element Logic

„TURBULENTNÍ DOBA 
POSLEDNÍCH LET NÁS 

DONUTILA ZAMYSLET SE 
NAD TÍM, ČEHO SI 

SKUTEČNĚ VÁŽÍME.“

Hlavní téma

AUTOMATIZACE, DATA I PANDEMIE:
CO MĚNÍ PRÁCI V LOGISTICE?

ZZpůsob, jak lidé vykonávají práci v logistice, se v po-
sledních letech proměňuje. Covid a automatizace 
jsou pouze dva fenomény, které stojí za pozornost. 
„V souvislosti s globalizací posledních desetiletí, 
zvyšujícími se požadavky na rychlost a doplňkové 
služby a také s digitalizací a technickým pokrokem 
se logistika stává mnohem komplexnější a klade 
zvýšené nároky na člověka,“ myslí si Dušan Drábek, 
associate director v oddělení pronájmů průmyslo-
vých nemovitostí ze společnosti Savills CZ. Větší 
důraz je kladen na schopnost práce s daty – je-

Uplynulé téměř tři roky předefi novaly mnohé, na co byli lidé zvyklí. Týká se to osobního i pracovního života, představ o budoucím uplat-
nění i životní úrovně. Logistické odvětví není výjimkou. Jaká je pro lidi současnost i dlouhodobější perspektiva v logistice? Co a jak 
mění pracovní prostředí? Je automatizace hrozbou, nebo příležitostí pro zaměstnance? A jak spolupracuje člověk a robot?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

jich porozumění, vyhodnocování, sdílení a rychlé 
interakce, fl exibilitu a rychlou adaptaci na změny 
zavedených postupů. Jiná je také komunikace. 
Technologie umožňují nejen práci na dálku, ale 
také spolupráci virtuálních týmů složených z lidí 
z různých koutů světa. „Člověk pracující v logistice 
je a bude konfrontován s mnohem větším množ-
stvím informací padajících na něj z mnohem více 
stran, mnoha různými způsoby a mnohem rychleji 
než kdy předtím a musí být schopen na ně správně 
a rychle reagovat,“ předpovídá Dušan Drábek.

Pracovní náplň logistických zaměstnanců se po-
zvolna proměňuje rovněž pod vlivem technologií. 
„Technologie pomáhají se zrychlením, zefektivně-
ním a usnadněním procesů a minimalizují chyby. 
Přebírají rutinní a mechanické úkony, díky čemuž 
se pracovníci mohou zaměřovat na sofi stikovanější 
úkoly a uplatnit své schopnosti a dovednosti na 
operátorských a manažerských pozicích,“ říká Jan 
Kodada, ředitel obchodu a marketingu společnosti 
Gebrüder Weiss ČR. „Pandemie spolu s vysokou 
infl ací a napjatým trhem práce určitě urychlily změ-

FOTO: Shutterstock



Hlavní téma

do velké míry nedostatek lidí ochotných vykonávat 
manuální práce typu něco někam rovnat, skládat, 
manipulovat,“ komentoval letos na jaře situaci na 
trhu práce Michal Novák z portálu Profesia.cz.

TŘI MILIONY
Robotizace přestala být doménou automobilek, 
ale vstoupila do jiných odvětví, kde nejsou pra-
covníci pro repetitivní a manuální činnosti. Pře-
lévá se ale i do neprůmyslových oborů. Automaty 
provádějí předvýběr při rekrutování zaměstnanců, 
ve zdravotnictví se podílejí na diagnostice a vy-
hodnocování snímků, realizují rutinní zpracování 
a analýzu ekonomických a statistických dat ve fi r-
mách, obstarávají dopravu materiálu v uzavřených 
systémech, a dokonce i v Česku už funguje bez-
obslužný obchod v rámci projektu supermarketu 
budoucnosti.

Mezinárodní robotická federace 
stanovuje počet robotických jed-
notek v provozu ve světě na tři 
miliony a jejich každoroční ná-
růst o 13 %. V České republice 
pracují zhruba tři až čtyři procen-
ta evropských robotů. „V dohled-
né budoucnosti můžeme očeká-
vat stále větší důraz na konektivitu a sběr dat, 
které se stanou rozhodujícími faktory výroby. Data 
získaná z automatizovaných procesů budou výrob-
ci analyzovat s pomocí umělé inteligence, aby na 
jejich základě mohli přijímat informovanější roz-
hodnutí. Současně dojde k využití simulačních ná-
strojů či rozšířené a virtuální reality, které fi rmám 
zjednoduší automatizaci. Pokročilejší schopnost 
robotů pracovat přímo s lidmi, sdílet úkoly a učit 
se prostřednictvím umělé inteligence usnadní 
zavádění inteligentní automatizace v nových pro-
středích jako stavebnictví, zdravotnické laborato-

ře, restaurace a maloobchod,“ předpokládá směr 
dalšího rozvoje regionální ředitel pro technologic-
kou strategii a poradenství společnosti Accenture 
Jaroslav Blažek.

DOSTALY JMÉNA ŘECKÝCH BOHŮ
V závěru se podívejme na několik příkladů, kdy 
fi rmy nasadily roboty nebo prvky digitalizace a ty 
velmi dobře kooperují s lidmi. Společnost DHL 
Supply Chain v září zavedla kolaborativní roboty 
do distribučního centra v Jirnech. „Technický arze-
nál jsme posílili o deset nových robotů a s dalšími 
několika roboty můžeme počítat během vrcholů 
sezony. Kromě toho budeme moci v Jirnech vy-
užívat i roboty z celoevropské fl otily společnosti 
DHL Supply Chain. Asistenční vychystávací roboty 
od fi rmy 6 River Systems jsou fl exibilní a dají se 

přesouvat mezi našimi provozy,“ 
říká ředitel DC Vladimír Kvítek 
a zároveň ujišťuje, že toto řeše-
ní nebere práci, a naopak lidem 
pomáhá zrychlit a zjednodušit 
celý proces vychystávání zboží 
a kompletace objednávek v e-
-commerce. Zvýšení produktivity 
lidské práce fi rma vyčíslila na 
30 %, což umožní využít proško-

lené zaměstnance jinde. „Mezi 1200 zaměstnan-
ci distribučního centra jsme vyhlásili anketu a lidé 
v ní dali robotům jména řeckých bohů. Stejně tak 
jsme již dříve pojmenovali paletizéry a další auto-
matizační techniku, což je jednoduché řešení, jak 
zvýšit přijetí nových technologií našimi lidmi,“ po-
pisuje praxi Vladimír Kvítek.

Podobné pojmenovávání robotů je známé u au-
tomatických vozíků Agilox, které provozují ve své 
vnitropodnikové logistice např. fi rmy Greiner Pac-
kaging, Kiekert-CS nebo Vitesco Technologies. 

Agiloxy jsou svým lidským kolegům blízko i jinak. 
Dokážou se vyhýbat překážkám a na rozdíl od ně-
kterých jiných automatů mají senzoriku nastavenu 
tak, že kolem člověka projíždějí sice pomalu, ale 
v těsné blízkosti.

Začátkem roku čeká na spuštění automatizovaný 
sklad pro slovenského maloobchodního prodejce 
elektroniky Nay. Vedle zvýšení rychlosti vychystá-
vání objednávek přinese technologie AutoStore 
výraznou úsporu skladové plochy. Za pomoci pro-
zatímních 26 robotů a čtyř univerzálních karuse-
lových portů se zvýší efektivnost práce až trojná-
sobně. Kubický skladovací systém buduje fi rma 
Element Logic. Právě AutoStore v Česku do jisté 
míry reprezentuje covidový a postcovidový trend, 
kdy fi rmy chtějí nebo musí automatizovat. Auto-
Store se poprvé objevil vloni v brandýském Conti-
nentalu, od té doby si jej v Česku a na Slovensku 
pořídily či objednaly fi rmy jako Vermont, Euromedia 
Group, Alza nebo el nino.

Dalším příkladem jsou koboty v GXO. Používání 
kolaborativních robotů dokáže podle zkušeností 
fi rmy zkrátit dobu školení o 80 %, zvýší efektivitu 
nebo zlepšuje bezpečnost. Ke zvýšení bezpečnosti 
fi rma využívá také roboty. „Systém DroneDog a Ae-
rial Drone, který je monitorován a řízen na dálku, 
zajišťuje v jednom ze zařízení v USA včasnou de-
tekci hrozeb, jako jsou požár nebo pohyb neopráv-
něných osob,“ doplňuje Roman Darius.

ČLOVĚKU POMÁHAJÍ 
ALGORITMY NEBO DRONY
Úzká umělá inteligence vypomáhá nováčkům 
a méně zkušeným pracovníkům při řešení a vychys-
távání objednávek ve společnosti Combilift. „Na-
příklad když někdo potřebuje nové vodní čerpadlo, 
zkušený pracovník ví, že k objednávce musí přidat 
těsnění. Ale nový pracovník tuto zkušenost nemá 
a nechá odejít zákazníka pro těsnění k jinému do-
davateli. Nová funkčnost umožňující doporučovat 
správné díly zlepšuje produktivitu a  spokojenost 

5 tipů, aby se lidem v práci dařilo

Pro zdravější a produktivnější pracoviště by se měly 
podniky zaměřit na dlouhodobou kulturní změnu za-
hrnující postupy, jako jsou citlivý přímočarý přístup, 
povzbuzování zaměstnanců v rámci jednotlivých úkolů.

1. Začněte vstupním pohovorem
Nečekejte na výstupní pohovor, abyste se dozvěděli, 
jaký typ fl exibility vaši zaměstnanci potřebují. Vstupní 
pohovor je diskuse mezi nově nastoupeným zaměst-
nancem a jeho manažerem první den v práci a součástí 
rozhovoru by mělo být „co je pro vás důležité mimo 
práci a jak vás v tom můžeme podporovat?“

2. Iniciujte změnu kultury
Využijte sílu příběhů a vzorů, aby lidé v celé společ-
nosti věděli, že jim fi remní kultura umožňuje dát pri-
oritu jejich pocitu pohody. Když vedoucí zaměstnanci 
s ostatními sdílí, jak si oni nastavují hranice a „dobí-
její baterky“, a pokud oceňují ostatní spolupracovníky, 
kteří to dělají, spustí se řetězová reakce, která může 
přinést změnu v týmu i celé organizaci.

3. Well-being do každého meetingu
Vyhněte se hromadění stresu. Najděte způsoby, jak 
well-being zahrnout do každodenní práce, aby se 
stres nekumuloval a nestal se nezvladatelným. Začí-

nejte meetingy diskusí o tom, jak se každý člen týmu 
„restartuje“. Ukončete meeting o pět minut dříve, aby 
si lidé mohli oddechnout. Drobná opatření mohou mít 
velký dopad na jedince i celou organizaci.

4. Malé krůčky
Podporujte zaměstnance, aby postupovali krok po kro-
ku a vytvářeli si zdravé návyky ve své práci. Vysvětlete, 
že je v pořádku mít vysoké ambice, ale každá cesta 
si žádá postupné kroky. Udělat si přestávku, změnit 
meeting v zasedačce v jednání spojené s procházkou, 
nebo si naplánovat mimopracovní aktivity do kalendá-
ře. Motivujte manažery i členy týmu, aby se vzájemně 
o své krůčky dělili.

5. Kultura upřímnosti a pochopení
Motivujte zaměstnance, aby se vyjádřili, dávali zpět-
nou vazbu, nesouhlasili, upozorňovali na problémy, 
otevírali nepříjemná témata a aby hned poskytovali 
konstruktivní kritiku. Když zaměstnanci poskytují 
zpětnou vazbu a sdílí nové nápady, ale také hovoří 
o sporných bodech s empatií, soucitem a porozumě-
ním, těží z toho celá společnost.

Zdroj: ManpowerGroup Česká republika

„Stále na vrcholu“

Člověk nadále zůstává na vrcholu provozních 
procesů, odpovídá za jejich zdárné provedení, 
a přitom se více zaměřuje na řízení a kontro-
lu svěřených procesů než na rutinní činnosti. 
K tomu stále větší měrou používá počítačové 
systémy, se kterými musí být schopen komuni-
kovat a zároveň obsluhovat s nimi související 
techniku. Tento trend je v posledních letech 
umocňován robotizací s využitím prvků umělé 
inteligence.

DUŠAN 
DRÁBEK
associate 
director – 
industrial
Savills CZ

„PRACOVNÍ NÁPLŇ 
LOGISTICKÝCH 

ZAMĚSTNANCŮ SE 
PROMĚŇUJE POD VLIVEM 

TECHNOLOGIÍ.“
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do velké míry nedostatek lidí ochotných vykonávat 
manuální práce typu něco někam rovnat, skládat, 
manipulovat,“ komentoval letos na jaře situaci na 
trhu práce Michal Novák z portálu Profesia.cz.

TŘI MILIONY
Robotizace přestala být doménou automobilek, 
ale vstoupila do jiných odvětví, kde nejsou pra-
covníci pro repetitivní a manuální činnosti. Pře-
lévá se ale i do neprůmyslových oborů. Automaty 
provádějí předvýběr při rekrutování zaměstnanců, 
ve zdravotnictví se podílejí na diagnostice a vy-
hodnocování snímků, realizují rutinní zpracování 
a analýzu ekonomických a statistických dat ve fi r-
mách, obstarávají dopravu materiálu v uzavřených 
systémech, a dokonce i v Česku už funguje bez-
obslužný obchod v rámci projektu supermarketu 
budoucnosti.

Mezinárodní robotická federace 
stanovuje počet robotických jed-
notek v provozu ve světě na tři 
miliony a jejich každoroční ná-
růst o 13 %. V České republice 
pracují zhruba tři až čtyři procen-
ta evropských robotů. „V dohled-
né budoucnosti můžeme očeká-
vat stále větší důraz na konektivitu a sběr dat, 
které se stanou rozhodujícími faktory výroby. Data 
získaná z automatizovaných procesů budou výrob-
ci analyzovat s pomocí umělé inteligence, aby na 
jejich základě mohli přijímat informovanější roz-
hodnutí. Současně dojde k využití simulačních ná-
strojů či rozšířené a virtuální reality, které fi rmám 
zjednoduší automatizaci. Pokročilejší schopnost 
robotů pracovat přímo s lidmi, sdílet úkoly a učit 
se prostřednictvím umělé inteligence usnadní 
zavádění inteligentní automatizace v nových pro-
středích jako stavebnictví, zdravotnické laborato-

ře, restaurace a maloobchod,“ předpokládá směr 
dalšího rozvoje regionální ředitel pro technologic-
kou strategii a poradenství společnosti Accenture 
Jaroslav Blažek.

DOSTALY JMÉNA ŘECKÝCH BOHŮ
V závěru se podívejme na několik příkladů, kdy 
fi rmy nasadily roboty nebo prvky digitalizace a ty 
velmi dobře kooperují s lidmi. Společnost DHL 
Supply Chain v září zavedla kolaborativní roboty 
do distribučního centra v Jirnech. „Technický arze-
nál jsme posílili o deset nových robotů a s dalšími 
několika roboty můžeme počítat během vrcholů 
sezony. Kromě toho budeme moci v Jirnech vy-
užívat i roboty z celoevropské fl otily společnosti 
DHL Supply Chain. Asistenční vychystávací roboty 
od fi rmy 6 River Systems jsou fl exibilní a dají se 

přesouvat mezi našimi provozy,“ 
říká ředitel DC Vladimír Kvítek 
a zároveň ujišťuje, že toto řeše-
ní nebere práci, a naopak lidem 
pomáhá zrychlit a zjednodušit 
celý proces vychystávání zboží 
a kompletace objednávek v e-
-commerce. Zvýšení produktivity 
lidské práce fi rma vyčíslila na 
30 %, což umožní využít proško-

lené zaměstnance jinde. „Mezi 1200 zaměstnan-
ci distribučního centra jsme vyhlásili anketu a lidé 
v ní dali robotům jména řeckých bohů. Stejně tak 
jsme již dříve pojmenovali paletizéry a další auto-
matizační techniku, což je jednoduché řešení, jak 
zvýšit přijetí nových technologií našimi lidmi,“ po-
pisuje praxi Vladimír Kvítek.

Podobné pojmenovávání robotů je známé u au-
tomatických vozíků Agilox, které provozují ve své 
vnitropodnikové logistice např. fi rmy Greiner Pac-
kaging, Kiekert-CS nebo Vitesco Technologies. 

Agiloxy jsou svým lidským kolegům blízko i jinak. 
Dokážou se vyhýbat překážkám a na rozdíl od ně-
kterých jiných automatů mají senzoriku nastavenu 
tak, že kolem člověka projíždějí sice pomalu, ale 
v těsné blízkosti.

Začátkem roku čeká na spuštění automatizovaný 
sklad pro slovenského maloobchodního prodejce 
elektroniky Nay. Vedle zvýšení rychlosti vychystá-
vání objednávek přinese technologie AutoStore 
výraznou úsporu skladové plochy. Za pomoci pro-
zatímních 26 robotů a čtyř univerzálních karuse-
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távání objednávek ve společnosti Combilift. „Na-
příklad když někdo potřebuje nové vodní čerpadlo, 
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5 tipů, aby se lidem v práci dařilo

Pro zdravější a produktivnější pracoviště by se měly 
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otevírali nepříjemná témata a aby hned poskytovali 
konstruktivní kritiku. Když zaměstnanci poskytují 
zpětnou vazbu a sdílí nové nápady, ale také hovoří 
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Zdroj: ManpowerGroup Česká republika

„Stále na vrcholu“

Člověk nadále zůstává na vrcholu provozních 
procesů, odpovídá za jejich zdárné provedení, 
a přitom se více zaměřuje na řízení a kontro-
lu svěřených procesů než na rutinní činnosti. 
K tomu stále větší měrou používá počítačové 
systémy, se kterými musí být schopen komuni-
kovat a zároveň obsluhovat s nimi související 
techniku. Tento trend je v posledních letech 
umocňován robotizací s využitím prvků umělé 
inteligence.

DUŠAN 
DRÁBEK
associate 
director – 
industrial
Savills CZ
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zákazníků s rychlejším vyřízením poptávky,“ vy-
světluje Kenny Gilmore, který v Combiliftu odpoví-
dá za globální dodávky dílů. Po zavedení nástroje 
pro doporučení produktových dílů Infor Coleman 
do provozu fi rma vykazuje 30% nárůst počtu pří-
padů vyřízení zákaznické poptávky během prvního 
kontaktu, 40% snížení nákladů na servisní práce 
a 30% zvýšení obratu na obchodní případ.

Plánování rozvozových tras bývá rutinní a únavná 
činnost. Gebrüder Weiss nasazuje v pobočkách 
v České republice a dalších zemích střední a zá-
padní Evropy modul TMS, který využívá pokročilý 
algoritmus pro optimalizaci jednotlivých jízd. „Díky 
nové technologii je využita kapacita konkrétních 
nákladních vozidel z hlediska jejich počtu, tonáže, 
plochy nebo objemu, a zaměstnanci nejsou zatě-
žováni zdlouhavým a náročným plánováním,“ říká 
Jan Kodada.

Stále častější využití nových technologií v dopravě 
potvrzuje inovace DSV, podle které už nepatří do-
ručení zásilek autonomními drony k futuristickým 
představám. DSV experimentuje s autonomní pře-
pravou mezi plošinami na moři a pevninou. Tyto 
trasy komplikuje závislost na mořském počasí 

a větší vzdálenosti. Novou formu spolupráce fi rma 
rozvíjí s provozovatelem větrných farem v Dánsku 
Ørsted, do jejichž mořských základen je potřeba 
doručovat náhradní díly z pevniny. „Restart větrné 
turbíny bude urychlen a zpět v provozu k výrobě 
elektřiny v řádu hodin,“ představuje nový typ do-
ručování Mikael Kjeldgaard, managing director 
společnosti DSV Air & Sea. I v tomto případě je 
klíčová souhra dronu a lidské obsluhy – při řízení, 
nakládání i vykládání nákladu či údržbě.

Zvýšený zájem o automatická zařízení, konkrétně 
automatické balicí linky, jež redukují počet zaměst-
nanců nutných pro balení a expedici, eviduje Xer-
tec. „Lidi je možné přesunout na jinou práci nebo 
rekvalifi kovat. Vzhledem k jasnému trendu nahra-
zování nekvalifi kované lidské práce roboty bude 
budoucnost člověka v průmyslu nebo logistice zá-
vislá především na jeho dalším vzdělávání a kvali-
fi kaci,“ předvídá další vývoj František Růžička.

PŘEDEJÍT KOLIZI
Pokud připustíme tezi, že člověk a robot budou 
v průmyslu a logistice společně fungovat, pak je 
nutné zabývat se nejen celkovým pojetím provozů, 
ale také vzájemnými interakcemi. Zajímavé řešení 
možného střetu lidské a autonomní síly rozpraco-
val např. Stefan Grushko z Fakulty strojní Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V le-
tošní disertační práci nazvané Plánování pohybu 
manipulátoru v dynamickém prostředí při využití 
informací z RGB-D senzoru představil vylepšení 
této spolupráce pomocí haptických zařízení. Ta 
informují operátora o aktuální trajektorii robota 
a prostoru, kam směřuje, a komunikace fungu-
je také v opačném směru, tedy předáním pozice 

operátora. Robot pak dokáže změnit svou trajek-
torii a dokončit zadaný úkol, aniž by došlo ke kolizi 
s člověkem.

V průběhu práce se Stefan Grushko zaměřil i na 
další rozvoj myšlenky odvrácení kolize. „Konkrét-
ně se jedná o to, že člověk vlastně neví, jak bude 
vypadat trajektorie robota po jejím přeplánování, 
což často může dotyčnému uživateli způsobovat 
diskomfort. Napadlo mě, že když jsou ruce operá-
tora nejčastěji v pracovním prostoru robota a pře-
kážejí mu v cestě, bylo by možné upozorňovat 
uživatele na to, kde a jak moc zasahuje do pra-
covní trajektorie robota, a to za pomoci taktilních 
notifi kací poskytovaných do dlaní,“ popisuje další 
benefi t, kdy obsluha nemusí sledovat žádný displej 
ani světelnou nebo zvukovou signalizaci. Sám au-
tor vítězné absolventské práce Ceny Wernera von 
Siemense v oblasti Průmyslu 4.0 se ovšem staví 
k brzkému zavedení do provozu skepticky. Cesta 
mezi prototypem a běžně používanou průmyslovou 
technologií, zejména v oblasti bezpečnosti na pra-
covišti, je podle něj velice dlouhá.

„Člověk zůstane nepostradatelným“

„S rozvojem 5G sítí v logistice výhledově očekáváme rozvoj IoT, ještě větší za-
pojení prediktivního řízení, rozšířené reality a uživatelského rozhraní. Navzdory 
pokročilým a inovativním technologiím bude však člověk v pracovním procesu 
nepostradatelným. Klíčový bude nadále v kontrolních a rozhodovacích proce-
sech. Jako jediný totiž dokáže rozlišit mezi nejjemnějšími detaily, vnímat kon-
text a zvolit adekvátní postup.

JAN KODADA
ředitel obchodu a marketingu, Gebrüder Weiss ČR

„Přirozená cesta 
k robotizaci“

Vidím dvě cesty, kterými se může vývoj ubírat. 
První, kdy technologie optimalizují výkon člo-
věka, což vede k vyšší výkonnosti za stejných 
nebo nižších nákladů, ovšem při nižší zátěži na 
kvalifi kaci pracovníka. Tuto cestu bych nazval 
evolucí. Jde o přirozenější cestu k robotizaci 
a řešení, které může fungovat plošně. Umož-
ní nám využít část pracovního trhu, která je 
dostupná, za nižší náklady, s fl exibilitou a té-
měř instantní návratností. Druhou cestou je 
nahrazení člověka strojem, což má své výhody 
i nevýhody. Robot není nemocný, nepotřebuje 
dovolenou, ovšem v dnešním světě nejistých 
dodavatelských řetězců či problémů s nábo-
rem kvalifi kovaných pracovníků jde o riskant-
ní řešení. Plošná robotizace přináší několik 
problémů: a) dlouhá návratnost – robotizace 
je využitelná u inhouse řešení vlastního skla-
du, ale u kontraktové logistiky se smlouvou na 
nižší jednotky let se jedná o utopii; b) nedo-
statek a cena kvalifi kovaného personálu pro 
obsluhu robotizovaného skladu; c) robotizace 
zatím doplácí na roztříštěnost trhu, rozličné 
řešení a rychlost změn. V některých odvětvích 
je robotizace možná již dnes a může fungovat 
velmi dobře. V jiných je nerealistické předpo-
kládat, že by mohla být během nejbližších let 
zavedena do provozu.

MICHAL 
HARÁSEK

spoluzakladatel
Tymbe

Spolupráce člověka a robota.     FOTO: DHL Supply Chain



oběhové hospodářství
jsme

www.epal.eu

použít znovu
opravit
recyklovat

Hlavní téma

Jaká je budoucí 
role člověka 
v logistice? 
Diskutujte.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

zákazníků s rychlejším vyřízením poptávky,“ vy-
světluje Kenny Gilmore, který v Combiliftu odpoví-
dá za globální dodávky dílů. Po zavedení nástroje 
pro doporučení produktových dílů Infor Coleman 
do provozu fi rma vykazuje 30% nárůst počtu pří-
padů vyřízení zákaznické poptávky během prvního 
kontaktu, 40% snížení nákladů na servisní práce 
a 30% zvýšení obratu na obchodní případ.

Plánování rozvozových tras bývá rutinní a únavná 
činnost. Gebrüder Weiss nasazuje v pobočkách 
v České republice a dalších zemích střední a zá-
padní Evropy modul TMS, který využívá pokročilý 
algoritmus pro optimalizaci jednotlivých jízd. „Díky 
nové technologii je využita kapacita konkrétních 
nákladních vozidel z hlediska jejich počtu, tonáže, 
plochy nebo objemu, a zaměstnanci nejsou zatě-
žováni zdlouhavým a náročným plánováním,“ říká 
Jan Kodada.

Stále častější využití nových technologií v dopravě 
potvrzuje inovace DSV, podle které už nepatří do-
ručení zásilek autonomními drony k futuristickým 
představám. DSV experimentuje s autonomní pře-
pravou mezi plošinami na moři a pevninou. Tyto 
trasy komplikuje závislost na mořském počasí 

a větší vzdálenosti. Novou formu spolupráce fi rma 
rozvíjí s provozovatelem větrných farem v Dánsku 
Ørsted, do jejichž mořských základen je potřeba 
doručovat náhradní díly z pevniny. „Restart větrné 
turbíny bude urychlen a zpět v provozu k výrobě 
elektřiny v řádu hodin,“ představuje nový typ do-
ručování Mikael Kjeldgaard, managing director 
společnosti DSV Air & Sea. I v tomto případě je 
klíčová souhra dronu a lidské obsluhy – při řízení, 
nakládání i vykládání nákladu či údržbě.

Zvýšený zájem o automatická zařízení, konkrétně 
automatické balicí linky, jež redukují počet zaměst-
nanců nutných pro balení a expedici, eviduje Xer-
tec. „Lidi je možné přesunout na jinou práci nebo 
rekvalifi kovat. Vzhledem k jasnému trendu nahra-
zování nekvalifi kované lidské práce roboty bude 
budoucnost člověka v průmyslu nebo logistice zá-
vislá především na jeho dalším vzdělávání a kvali-
fi kaci,“ předvídá další vývoj František Růžička.

PŘEDEJÍT KOLIZI
Pokud připustíme tezi, že člověk a robot budou 
v průmyslu a logistice společně fungovat, pak je 
nutné zabývat se nejen celkovým pojetím provozů, 
ale také vzájemnými interakcemi. Zajímavé řešení 
možného střetu lidské a autonomní síly rozpraco-
val např. Stefan Grushko z Fakulty strojní Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V le-
tošní disertační práci nazvané Plánování pohybu 
manipulátoru v dynamickém prostředí při využití 
informací z RGB-D senzoru představil vylepšení 
této spolupráce pomocí haptických zařízení. Ta 
informují operátora o aktuální trajektorii robota 
a prostoru, kam směřuje, a komunikace fungu-
je také v opačném směru, tedy předáním pozice 

operátora. Robot pak dokáže změnit svou trajek-
torii a dokončit zadaný úkol, aniž by došlo ke kolizi 
s člověkem.

V průběhu práce se Stefan Grushko zaměřil i na 
další rozvoj myšlenky odvrácení kolize. „Konkrét-
ně se jedná o to, že člověk vlastně neví, jak bude 
vypadat trajektorie robota po jejím přeplánování, 
což často může dotyčnému uživateli způsobovat 
diskomfort. Napadlo mě, že když jsou ruce operá-
tora nejčastěji v pracovním prostoru robota a pře-
kážejí mu v cestě, bylo by možné upozorňovat 
uživatele na to, kde a jak moc zasahuje do pra-
covní trajektorie robota, a to za pomoci taktilních 
notifi kací poskytovaných do dlaní,“ popisuje další 
benefi t, kdy obsluha nemusí sledovat žádný displej 
ani světelnou nebo zvukovou signalizaci. Sám au-
tor vítězné absolventské práce Ceny Wernera von 
Siemense v oblasti Průmyslu 4.0 se ovšem staví 
k brzkému zavedení do provozu skepticky. Cesta 
mezi prototypem a běžně používanou průmyslovou 
technologií, zejména v oblasti bezpečnosti na pra-
covišti, je podle něj velice dlouhá.

„Člověk zůstane nepostradatelným“

„S rozvojem 5G sítí v logistice výhledově očekáváme rozvoj IoT, ještě větší za-
pojení prediktivního řízení, rozšířené reality a uživatelského rozhraní. Navzdory 
pokročilým a inovativním technologiím bude však člověk v pracovním procesu 
nepostradatelným. Klíčový bude nadále v kontrolních a rozhodovacích proce-
sech. Jako jediný totiž dokáže rozlišit mezi nejjemnějšími detaily, vnímat kon-
text a zvolit adekvátní postup.

JAN KODADA
ředitel obchodu a marketingu, Gebrüder Weiss ČR

„Přirozená cesta 
k robotizaci“

Vidím dvě cesty, kterými se může vývoj ubírat. 
První, kdy technologie optimalizují výkon člo-
věka, což vede k vyšší výkonnosti za stejných 
nebo nižších nákladů, ovšem při nižší zátěži na 
kvalifi kaci pracovníka. Tuto cestu bych nazval 
evolucí. Jde o přirozenější cestu k robotizaci 
a řešení, které může fungovat plošně. Umož-
ní nám využít část pracovního trhu, která je 
dostupná, za nižší náklady, s fl exibilitou a té-
měř instantní návratností. Druhou cestou je 
nahrazení člověka strojem, což má své výhody 
i nevýhody. Robot není nemocný, nepotřebuje 
dovolenou, ovšem v dnešním světě nejistých 
dodavatelských řetězců či problémů s nábo-
rem kvalifi kovaných pracovníků jde o riskant-
ní řešení. Plošná robotizace přináší několik 
problémů: a) dlouhá návratnost – robotizace 
je využitelná u inhouse řešení vlastního skla-
du, ale u kontraktové logistiky se smlouvou na 
nižší jednotky let se jedná o utopii; b) nedo-
statek a cena kvalifi kovaného personálu pro 
obsluhu robotizovaného skladu; c) robotizace 
zatím doplácí na roztříštěnost trhu, rozličné 
řešení a rychlost změn. V některých odvětvích 
je robotizace možná již dnes a může fungovat 
velmi dobře. V jiných je nerealistické předpo-
kládat, že by mohla být během nejbližších let 
zavedena do provozu.

MICHAL 
HARÁSEK

spoluzakladatel
Tymbe

Spolupráce člověka a robota.     FOTO: DHL Supply Chain



O LOGISTICE PRO AUTOMOTIVE 
S LUĎKEM KUČEROU, ROBERT BOSCH
Ze závodu Robert Bosch v Českých Budějovicích (RBCB) 
putují zařízení pro redukci emisí oxidu dusíku ve výfu-
kových plynech, nádržové čerpadlové moduly‚ plynové 
pedály nebo rozvaděče paliva do evropských, asijských 
a jihoamerických automobilek. „Mnohem více než dříve 
na nás dopadá nefl exibilita dlouhých řetězců,“ říká 
ředitel logistiky Luděk Kučera.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

Pro hlavní zásobu používáte externí 
sklady. Jakým způsobem z nich 
objednáváte na linky?

Mezi každou výrobou a skladem funguje supermar-
ket. Část dílů směřuje do interní logistiky – super-
marketů přímo od dodavatele. Většina ale přichází 
přes zmiňované externí sklady na základě elektro-
nického kanbanu. Zakázky připravujeme průběžně 
a máme několik shuttlů – spojení kamionovou 

dopravou mezi výrobním zá-
vodem a externím skladem, 
které jezdí v pravidelných 
intervalech. V závodě jsou 
tři návozová místa, na než 
s frekvencí jedné až dvou ho-
din přijíždějí jednotlivé díly.

Jaké máte zásoby 
vůči odběratelům 
i dodavatelům?

U hotových výrobků pro zákazníky držíme většinou 
třídenní skladovou zásobu. Směrem k dodavate-
lům je výše držených zásob rozdílná podle toho, 
kde sídlí. U dodavatelů z České republiky a Ně-
mecka se pohybuje mezi třemi a sedmi dny podle 
četnosti zavážení. V případě zámořské přepravy 
se zásobujeme na jeden až tři týdny vzhledem ke 
spolehlivosti dodavatelského řetězce. Ve většině 
případů máme podmínku FCA a do zásob se počítá 

Čím jsou specifi cké logistika 
a výroba vašeho závodu?

V závodě v Českých Budějovicích je zásadní op-
timální skladová zásoba, cílem je samozřejmě 
ta co nejnižší. Pokud má být vyšší než obvykle, 
 snažíme se o přenesení zodpovědnosti v rámci 
dodavatelských řetězců, tedy konsignaci. Za spe-
cifi kum lze označit i sériovou výrobu s krátkým 
časovým předstihem, která je řízená zákazní-
kem. Takže vzniká tlak na 
zásoby a na skutečnost, aby 
se správné díly objevily na 
daném místě v určitý oka-
mžik. Nejedná se o JIS, ale 
způsob logistiky k tomuto 
konceptu směřuje.

V současnosti používáme 
především elektronické 
kanbanové karty, ale i kla-
sické papírové, se kterými 
jsme začínali. Pokud jedna část výroby spotřebuje 
určitý materiál, automaticky se objednává další ze 
skladu nebo předmontáže. Sekvenčně řídíme pou-
ze obalový materiál, protože zabírá velký prostor. 
U ostatních dílů je snahou dostat je do supermar-
ketu tak, aby byly k dispozici už v momentě, kdy 
přenastavujeme výrobní linku. V supermarketu 
nedržíme žádné „exotické“ díly, z nichž vyrábíme 
třeba jednou za půl roku.

FOTO (6×): Robert Bosch
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„V rámci Bosche pilotně 
zavádíme SAP S/4HANA 
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a budeme testovat také 
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GLP vybuduje u Bratislavy víceúčelový komplex, určen bude 
i pro robotizovanou logistiku. Více na www.systemylogistiky.cz.
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také zboží na cestě – u zámořské přepravy tedy 
vše, co je na lodích.

Změnili jste v posledních dvou 
letech strategii stran výše zásob, 
objednávání či odvolávek?

Objednáváme poměrně stabilně mezi dvanácti 
a patnácti měsíci předem, což je standardní fore-
cast vůči našim dodavatelům. Většina zákazníků 
objednává v předstihu kolem šesti měsíců, někteří 
až rok. Někdo ale objednává pouze jeden až tři 
měsíce předem a na další měsíce nedostáváme 
ani výhled. V těchto případech fungujeme trochu 
„naslepo“ podle rámcových smluv. Mezeru pak 
zastřešujeme my, tudíž objednáváme na dvanáct 
měsíců, přestože se jedná jen o náš vlastní výhled. 
Objednávky od zákazníka nerealizujeme jedna 
k jedné, ale tvoříme vlastní dvanáctiměsíční vý-
hled. Z tohoto pohledu se nezměnilo nic.

Situace na trhu je momentálně značně volatilní 
a jsou rozdíly mezí tím, co zákazník objedná a co 
skutečně odebere – ať už nahoru, nebo dolů. 
V rámci jednotlivých vyzvedávek je to trochu ko-
lotoč. Problém máme spíše na straně hotových 
výrobků než na straně materiálu. Pokud dostane-
me větší storno od zákazníka, posíláme informaci 
dál v dodavatelském řetězci. Způsobuje to určité 
problémy, protože hlavně u zámořských dílů jsou 
kvůli zpoždění transportních řetězců dodací lhůty 

z asijské oblasti aktuálně kolem patnácti týdnů. 
Díly jsou tedy na cestě zhruba tři měsíce, a proto 
na nás nefl exibilita dlouhých řetězců dopadá mno-
hem výrazněji než dříve. Pokud je situace stabilní, 
nejsou dlouhé řetězce takový problém, ale čím je 
svět „pohyblivější“, tím vzniká více rizik. V krátkém 
řetězci je schopnost reagovat a rychleji se domluvit 
s dodavatelem mnohem vyšší.

Hledáte dodavatele, kteří jsou blíže 
vaší výrobě?

Strategií fi rmy Bosch je vyrábět „local to local“ s mi-
nimálním pohybem na kontinentu. Pokud vyrábíme 
v Evropě, nakupujeme materiály většinou z Evropy. 
V omezeném spektru jsou materiály, jež se v re-
gionu nevyrábějí. Pak existují 
díly, které se v Evropě vyrábějí, 
máme tady našeho dodavatele, 
ale subdodavatel je ze zámoř-
ských lokací. Příkladem jsou 
čipy, z nichž se většina produ-
kuje v asijské oblasti, ale než se 
dostanou k nám, přeletí třikrát 
mezi Asií a Evropou. Bosch je ce-
losvětová fi rma, a jestliže vyrábí-
me stejný produkt zároveň v Česku, Číně a Mexiku, 
pak většinou nemáme dodavatele v každé lokaci, 
ale centrálně v některé z nich a potom odtud odebí-
rají i ostatní závody. Zajistit lokální dosah není vždy 
možné. Věřím ale, že v horizontu pěti až deseti let 

povede současná situace na trhu k vyšší soběstač-
nosti regionů. Určitě se bude zohledňovat u nových 
produktů, u stávající produkce je totiž mnohem těž-
ší přejít od etablovaného dodavatele.

Hledí se na uvedenou skutečnost při 
designování nových výrobků?

Nemohu mluvit za vývoj, i když vím, že momentálně 
se tato problematika hodně probírá.

Zvažujete digitalizaci fyzických toků 
nebo procesů, které souvisejí se 
skladováním komponent a dopravou 
do výroby?

Digitalizované procesy používá-
me čím dál více. Z fyzického jsme 
přešli na elektronický kanban. 
Máme různé andony – přehle-
dové televizní obrazovky, které 
zobrazují, jak fungují jednotlivé 
procesy, tak, abychom případně 
rychle reagovali na kritické sta-
vy. Zavedli jsme tedy digitalizaci 
v rámci vizualizace informací pří-

mo v procesu a jako podporu rychlé eskalace. Di-
gitalizace pro materiálové procesy se v RBCB ubírá 
směrem k „paperless logistics“. Postupně přechází-
me na GTL label od dodavatelů, který nám umožní 
sledování pohybu materiálu závodem, aniž bychom 
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Z fyzického jsme přešli 
na elektronický kanban.Strategií � rmy Bosch je 
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s minimálním pohybem 

na kontinentu.

Jdeme směrem k „paperless 
logistics“ a používání 

dodavatelem generované 
etikety až k naší výrobě.

Objednáváme poměrně 
stabilně mezi dvanácti 

a patnácti měsíci předem, 
což je standardní forecast 
vůči našim dodavatelům.

„Cílem do roku 2025 
je, aby převážná 

většina dodavatelů 
používala labely 

GTL.“

O LOGISTICE PRO AUTOMOTIVE 
S LUĎKEM KUČEROU, ROBERT BOSCH
Ze závodu Robert Bosch v Českých Budějovicích (RBCB) 
putují zařízení pro redukci emisí oxidu dusíku ve výfu-
kových plynech, nádržové čerpadlové moduly‚ plynové 
pedály nebo rozvaděče paliva do evropských, asijských 
a jihoamerických automobilek. „Mnohem více než dříve 
na nás dopadá nefl exibilita dlouhých řetězců,“ říká 
ředitel logistiky Luděk Kučera.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

Pro hlavní zásobu používáte externí 
sklady. Jakým způsobem z nich 
objednáváte na linky?

Mezi každou výrobou a skladem funguje supermar-
ket. Část dílů směřuje do interní logistiky – super-
marketů přímo od dodavatele. Většina ale přichází 
přes zmiňované externí sklady na základě elektro-
nického kanbanu. Zakázky připravujeme průběžně 
a máme několik shuttlů – spojení kamionovou 

dopravou mezi výrobním zá-
vodem a externím skladem, 
které jezdí v pravidelných 
intervalech. V závodě jsou 
tři návozová místa, na než 
s frekvencí jedné až dvou ho-
din přijíždějí jednotlivé díly.

Jaké máte zásoby 
vůči odběratelům 
i dodavatelům?

U hotových výrobků pro zákazníky držíme většinou 
třídenní skladovou zásobu. Směrem k dodavate-
lům je výše držených zásob rozdílná podle toho, 
kde sídlí. U dodavatelů z České republiky a Ně-
mecka se pohybuje mezi třemi a sedmi dny podle 
četnosti zavážení. V případě zámořské přepravy 
se zásobujeme na jeden až tři týdny vzhledem ke 
spolehlivosti dodavatelského řetězce. Ve většině 
případů máme podmínku FCA a do zásob se počítá 

Čím jsou specifi cké logistika 
a výroba vašeho závodu?

V závodě v Českých Budějovicích je zásadní op-
timální skladová zásoba, cílem je samozřejmě 
ta co nejnižší. Pokud má být vyšší než obvykle, 
 snažíme se o přenesení zodpovědnosti v rámci 
dodavatelských řetězců, tedy konsignaci. Za spe-
cifi kum lze označit i sériovou výrobu s krátkým 
časovým předstihem, která je řízená zákazní-
kem. Takže vzniká tlak na 
zásoby a na skutečnost, aby 
se správné díly objevily na 
daném místě v určitý oka-
mžik. Nejedná se o JIS, ale 
způsob logistiky k tomuto 
konceptu směřuje.

V současnosti používáme 
především elektronické 
kanbanové karty, ale i kla-
sické papírové, se kterými 
jsme začínali. Pokud jedna část výroby spotřebuje 
určitý materiál, automaticky se objednává další ze 
skladu nebo předmontáže. Sekvenčně řídíme pou-
ze obalový materiál, protože zabírá velký prostor. 
U ostatních dílů je snahou dostat je do supermar-
ketu tak, aby byly k dispozici už v momentě, kdy 
přenastavujeme výrobní linku. V supermarketu 
nedržíme žádné „exotické“ díly, z nichž vyrábíme 
třeba jednou za půl roku.
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museli tisknout další etikety nebo jiné dokumen-
ty. Používáním dodavatelem vygenerované etikety 
až k naší výrobě zároveň významně zrychlíme fázi 
příjmu materiálu. Pro příjem materiálu máme po-
stavenou i RFID bránu, přes kterou přijímáme ma-
teriály ze závodů Bosch, ale momentálně již nepatří 
k technologiím, které hodláme rozvíjet dál.

Proč?

GTL přináší více výhod, zároveň 
RFID není úplně stabilní a ske-
nování nezajišťuje stoprocentní 
spolehlivost. Pro některé oblas-
ti je to zajímavá technologie, 
 ovšem ne pro další využití v naší 
logistice. Prostřednictvím skeno-
vání pracujeme s načtenými daty, zaměřujeme se 
také na zavádění kamer na příjmu a expedici, aby-
chom ověřili správnost zabalení a umístění všech 
etiket. Požadavky na etikety jsou různé a mohou 
se často měnit. Je složité proškolit personál, aby 
věděl, kam přesně je umístit. Proto pracujeme na 
využití kamerových řešení, pro urychlení a zkvalit-
nění tohoto procesu.

Přes RFID jdou zhruba tři procenta celkového ob-
jemu. Zbytek jsou čárové kódy a VDA etikety. GTL 
je zatím v plenkách, řeší se na centrální úrovni. 
Cílem je, aby do roku 2025 převážná většina do-
davatelů používala GTL labely. Někteří dodavatelé 
nepřešli ani na nynější VDA etikety, takže v bu-
doucnu počítáme s tím, že někdo nebude použí-
vat ani GTL. Nicméně 95 procent generovaného 

objemu by mělo být identifi ko-
váno pomocí GTL.

Jak jste daleko 
v automatizaci 
fyzických toků?

Ve srovnání s jinými závody 
Bosche jsme na začátku. Orien-

tujeme se na zlepšení systému tak, jak jej máme 
nastavený. Se zavedením automatizace bychom 
museli logistiku kompletně přestavět včetně ex-
terního skladu a intralogistiky, což pro nás zatím 
nebylo fi nančně zajímavé a ani nevidíme zásadní 
kvalitativní přínos. Nicméně v rámci Bosche pi-
lotně zavádíme Projekty SAP S/4HANA a BMLP 
(Bosch Manufacturing and Logistics Platform), 

Interview: LUDĚK KUČERA

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


který vytváří sekvenci, určuje pořadí jednotlivých 
palet za sebou, vidíme v něm, jak dlouho trvá vý-
roba palety při různé personální obsazenosti a po-
dobně.

Nastavuje fi rma jako celek strategii, 
jak přistupovat k automatizaci 
a robotizaci?

Každý závod má odlišné podmínky, jiné nastavení 
procesů, layout skladu, překonává různé vzdálenos-
ti, rozličné je i spektrum výrobků a počet typových 
čísel. Podmínky jsou rozhodující pro správný výběr 
řešení. Obecným trendem je ale přecházet k auto-
matizaci a nejedná se jen o oblast fyzického převo-
zu materiálu bez použití lidské síly. Možností, jak 
a jakými prostředky automatizaci řešit, je stále více.

A v případě automatizace, například 
AGV či miniloadů, se projekty řeší na 
úrovni závodu?

Centrálně se téma diskutuje na úrovni konceptu 
a strategie. Konkrétní řešení je ovšem plně v kom-
petenci samotných závodů. Jinak by to ani nebylo 
možné, protože Bosch vyrábí velké spektrum pro-
duktů. Vyráběli jsme obrovské turbíny pro větrné 
elektrárny, které vyžadují zcela jiná řešení než malé 
solenoidy do TC modelů. Každý díl potřebuje něco 
jiného. Pro nás je optimální jednotkou KLT a větši-
na dílů je stále na paletách. Stejně jako v mnoha 

ly a výrobu určitého počtu kusů, ale už ne jejich 
pořadí. Používáme různé systémy – některé pro 
celý Bosch, jiné jsme vyvinuli tady. Cílem BMLP je 
sjednocení, tedy mít SAP jako vůdčí systém, ale 
v co nejjednodušší podobě. Potom na něj napo-
jíme další řešení, která potřebujeme pro provoz. 
Cílem BMLP je tato řešení v rámci Bosche standar-
dizovat po celém světě. To se týká hlavně výroby 
a logistiky.

Jste datově více propojeni s partnery? 
Vidí třeba částečně do vašich skladů?

Někteří dodavatelé, kteří mají s Boschem uzavře-
nou konsignační smlouvu, jsou napojeni na Supp-
lyOn, přes který dostávají informace o skladové 
zásobě jimi dodávaných materiálů ve skladech 
Bosch. Přímý přístup do našeho SAP má z exter-
ních fi rem pouze fi rma zajišťující externí sklad. 
Skladovou zásobu řešíme v SAP, z něhož jdou in-
formace od nás k dodavatelům. Interní informace 
o plánu výroby pak běží i mimo SAP. Plán do SAP 
přehráváme, ale jde pouze o agregovaná data ke 
konkrétním dnům. Vlastní plánování řešíme v sys-
tému Niv+ (nově nahrazováno systémem Procon), 

Kamerové řešení je čistě evidenční, 
nebo budete dále využívat třeba 
strojové učení?

Zatím jsme ve fázi, kdy proces připravujeme, 
takzvané proof of concept. Je vymyšlený kon-
cept a testujeme různé druhy a umístění kamer, 
abychom byli schopni získat data a porovnat je 
s těmi, která máme v systému. Na konci procesu 
se objeví zelené nebo červené světlo, pro správný 
a chybný výsledek, aby mohl být produkt předán 
dál. Jedná se o fi rewall, který zajišťuje proces kva-
lity. Můžeme s ním dále pracovat, ale zatím nejde 
o systém, který by se v logistice učil. To funguje 
spíše na výrobních linkách, kde kontrolujeme, jak 
díly vypadají, a systém se zlepšuje na základě vy-
generovaných dat. Je schopen doporučit zlepšení 
nebo upozornit na potenciální problém. V logis-
tice tímto směrem zatím nejdeme. Firewally na 
příjmu mají eliminovat ruční skenování, což nyní 
dělá kamera. Projede etikety a porovná s tím, co 
dopředu nahlásil dodavatel. Zboží je po spárování 
informací přijato a míří do skladu. Omezíme tak 
fázi příjmu, kdy někdo přijde, sesbírá dokumenty 
a prohlédne zboží. Kamera vše vyřeší sama, zjistí 
případné poškození. Buď reklamujeme, nebo au-
tomaticky zaskladníme.

Jaký je poměr zboží, který projde přes 
RFID a ostatní typy identifi kace?

v jejichž rámci budeme testovat také automatické 
transportní systémy.

Takže nebudete používat třeba 
automatické tahače jako kolegové 
z jihlavského Bosche?

V Jihlavě jsou vzdálenosti trochu jiné a odlišně 
postavený je i sklad. Sice mají také externí, ale 
současně poměrně velký regálový sklad přímo 
v závodě. V Českých Budějovicích nic takového ne-
existuje, funguje zde v podstatě překladiště – ma-
terial fl ow centre, které je jednoúrovňové, tedy na 
zemi na vozících. Naše logistika neumožňuje stejný 
proces jako v Jihlavě. Navíc i tam automat „pouze“ 
přiveze komponenty k lince, přebírá je však člověk, 
který s nimi dále manipuluje. V RBCB tuto manipu-
laci až do supermarketu zajišťuje přímo logistika. 
V našich úvahách má sice automatizace transpor-
tů stále své místo, ale zatím jsme ještě nepřišli na 
ten optimální a nákladově výhodný koncept.

Je SAP řešení pro vaši veškerou 
logistiku?

Spoustu věcí řešíme mimo SAP. Představuje pro 
nás spíše bázi, kde jsou master data, kusovníky, 
skladová evidence a odvádění výrobků. Zname-
ná gros, ale všechny ostatní záležitosti – zpětná 
sledovatelnost, personální plánování, řízení výroby 
– běží mimo. V SAP třeba naplánujeme materiá-
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jiných závodech stavíme palety přímo za linkou, 
část výrob produkuje v jiných dávkách a tvoří palety 
ve skladu. Hodně závodů využívá externí sklady, 
ale stejně tak funguje v jiných závodech interní 
skladování. My máme vysokoregálový sklad s vy-
užitím klasických zakladačů. V Jihlavě využívají 
poloautomatický sklad s úzkými regály, v Eisena-
chu disponují stoprocentně automaticky řízeným 
skladem. Různé systémy přinášejí výhody i nevý-
hody. Protože v externích skladech v Budějovicích 
manipulujeme po paletách, je pro nás zajímavý 
stávající systém klasického skladu. Případně s úz-
kými uličkami a typy zakladačů, jež zaskladňují do 
regálu po obou stranách. Tuto variantu zvažujeme 
i pro nás, ale v tomto případě bychom museli sklad 
přestavět.

Externí skladování je jedinou 
možností? Nebylo v plánu stavět 
vlastní sklad v rámci areálu?

Sklad zatím neplánujeme. Existují alternativy, 
kdybychom teoreticky mohli stavět, spíše je to ale 
otázka budoucnosti. Když se podíváte na náš zá-
vod, je poměrně obestavěný, a možností vybudovat 
halu přímo tady moc není. V blízké i střednědobé 
budoucnosti ponecháme režim externího sklado-
vání s cyklickou dopravou. Vše ale záleží na vývoji 
portfolia výrobků. Pokud bychom se stali centrem 
výroby menších dílů, měli bychom jiné logistické 
možnosti než se současnými objemnými díly, kdy 
protočíme tisíc palet denně.

Jak velká část hotové produkce 
odchází rovnou bez skladování?

Hotovou produkci skladujeme v podstatě celou. 
Pouze zhruba pět až deset procent dáváme přímo 
na plochy, kde se naskladní a čeká se na další 
akci – až se naplní kontejnerové množství nebo 
až dále zamíří kamionem do externích skladů pro 
Bosch v Evropě. Když je prostor pro takto určené 
zboží plný, nebo je nutné ho dodat v určitém taktu 
po dvou až třech dnech, plochu uzavíráme, připra-
víme expedici a odesíláme. Podobným způsobem 

posíláme zboží také do skladu náhradních dílů pro 
Evropu v Karlsruhe. To jsou objemy, které dodává-
me prostřednictvím přímých dodávek.

Dopravu si zákazníci objednávají 
vlastní?

Většinu dopravy z Českých Budějovic organizujeme 
sami, což je dané tím, že většinou nedodáváme 
přímo na OEM, ale na Tier 1 nebo Tier 2. V rámci 
daných destinací dopravu spojujeme a optimali-
zujeme dopravní toky. Zhruba sedmdesát procent 
vozíme ve vlastní režii pronajatými kamiony, zbýva-
jících třicet procent zajišťují zákazníci.

Jsou aktuální dopravní kapacity 
dostačující?

Dopravu nakupujeme na základě standardního 
zasmluvnění. Funguje především v režimu milk-ru-
nů s přesně stanovenými trasami a frekvencemi, 
s daným časovým plánem. Pro dopravce to zna-
mená relativně jednoduchý systém – přehledný 
s jasnou informací, co se bude dít. V případě kle-
sající poptávky domlouváme snížení frekvence na-
příklad z třikrát na dvakrát týdně. Spolupracujeme 
se stálými dopravci z Českých Budějovic a okolí, 
což je oboustranně zajímavé. Využíváme i velké, 
celosvětové a evropské dopravce na základě rám-
cových smluv pro celou společnost, a to zejména 
pro různé sběrky. Patří sem DSV/Panalpina, DHL 
a další. Momentálně bojujeme hlavně se zámoř-
skou dopravou, je poměrně složité dostat se na loď 
i letadlo. Získat detailní informace od přepravců, 
kde se zboží aktuálně nachází, je téměř nereálné, 
protože i jim chybí informace od rejdařů. Situace 
je z různých důvodů – restrikcím kvůli covidu nebo 
vůči Rusku – nepřehledná, složitá a nejen pro nás 
neúměrně drahá.

Kolik vás stojí kontejner z Asie?

Platíme zhruba trojnásobné ceny oproti tomu, co 
stály před dvěma lety. Přestože jsme měli sjedna-
ný ceník, tak už neplatí a myslím, že jsou na tom 

všichni stejně. Nyní máme seznam doporučených 
dopravců a bohužel to často funguje tak, že kdo je 
schopen zboží dovézt ve stanovený termín, zakáz-
ku dostane.

Tipnete si, kdy se situace ustálí?

Těžké cokoliv odhadovat, problémů je opravdu 
hodně. Z obecného hlediska bychom třeba netipo-
vali, že konfl ikt Ukrajiny s Ruskem tak významně 
ovlivní námořní dopravu nebo jakoukoliv dopravu 
z Asie. Zboží pro ruské odběratele, které je na lo-
dích, musíte kvůli restrikcím složit v jiném přístavu, 
než do kterého by jinak směřovalo. Dále se hle-
dají alternativy k vlakům, jež jezdily přes Ukrajinu 
a Rusko, pořád bojujeme s celosvětovým nedo-
statkem kontejnerů. Relativně nedávno jsme řešili 
Suez, stále doznívá covid. Pokud turbulence vůbec 
někdy skončí a situace se vrátí na standardní úro-
veň, zůstává otázkou, zda se to bude týkat i cen. 
Nějaké ustálení bych osobně viděl tak za dva roky.

Mění se tím nadobro lety etablované 
dodavatelské řetězce?

Pro nákup lze určitě nastolit téma výběru doda-
vatelů. Cílem logistiky je dostat sem maximální 
množství zboží standardní cestou, která ale, bohu-
žel, bude rozhodně dražší než dříve. Každopádně 
standardní mód zůstane levnější než speciály. Le-
tadlo pořád stojí dvakrát více než loď, někdy třikrát 
i čtyřikrát podle servisu. Takže nezbývá než využít 
maximální množství standardních přeprav, to je 
momentálně jediný lék.

Celý rozhovor 
na www.systemylogistiky.cz
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museli tisknout další etikety nebo jiné dokumen-
ty. Používáním dodavatelem vygenerované etikety 
až k naší výrobě zároveň významně zrychlíme fázi 
příjmu materiálu. Pro příjem materiálu máme po-
stavenou i RFID bránu, přes kterou přijímáme ma-
teriály ze závodů Bosch, ale momentálně již nepatří 
k technologiím, které hodláme rozvíjet dál.

Proč?

GTL přináší více výhod, zároveň 
RFID není úplně stabilní a ske-
nování nezajišťuje stoprocentní 
spolehlivost. Pro některé oblas-
ti je to zajímavá technologie, 
 ovšem ne pro další využití v naší 
logistice. Prostřednictvím skeno-
vání pracujeme s načtenými daty, zaměřujeme se 
také na zavádění kamer na příjmu a expedici, aby-
chom ověřili správnost zabalení a umístění všech 
etiket. Požadavky na etikety jsou různé a mohou 
se často měnit. Je složité proškolit personál, aby 
věděl, kam přesně je umístit. Proto pracujeme na 
využití kamerových řešení, pro urychlení a zkvalit-
nění tohoto procesu.

Přes RFID jdou zhruba tři procenta celkového ob-
jemu. Zbytek jsou čárové kódy a VDA etikety. GTL 
je zatím v plenkách, řeší se na centrální úrovni. 
Cílem je, aby do roku 2025 převážná většina do-
davatelů používala GTL labely. Někteří dodavatelé 
nepřešli ani na nynější VDA etikety, takže v bu-
doucnu počítáme s tím, že někdo nebude použí-
vat ani GTL. Nicméně 95 procent generovaného 

objemu by mělo být identifi ko-
váno pomocí GTL.

Jak jste daleko 
v automatizaci 
fyzických toků?

Ve srovnání s jinými závody 
Bosche jsme na začátku. Orien-

tujeme se na zlepšení systému tak, jak jej máme 
nastavený. Se zavedením automatizace bychom 
museli logistiku kompletně přestavět včetně ex-
terního skladu a intralogistiky, což pro nás zatím 
nebylo fi nančně zajímavé a ani nevidíme zásadní 
kvalitativní přínos. Nicméně v rámci Bosche pi-
lotně zavádíme Projekty SAP S/4HANA a BMLP 
(Bosch Manufacturing and Logistics Platform), 

Interview: LUDĚK KUČERA

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



který vytváří sekvenci, určuje pořadí jednotlivých 
palet za sebou, vidíme v něm, jak dlouho trvá vý-
roba palety při různé personální obsazenosti a po-
dobně.

Nastavuje fi rma jako celek strategii, 
jak přistupovat k automatizaci 
a robotizaci?

Každý závod má odlišné podmínky, jiné nastavení 
procesů, layout skladu, překonává různé vzdálenos-
ti, rozličné je i spektrum výrobků a počet typových 
čísel. Podmínky jsou rozhodující pro správný výběr 
řešení. Obecným trendem je ale přecházet k auto-
matizaci a nejedná se jen o oblast fyzického převo-
zu materiálu bez použití lidské síly. Možností, jak 
a jakými prostředky automatizaci řešit, je stále více.

A v případě automatizace, například 
AGV či miniloadů, se projekty řeší na 
úrovni závodu?

Centrálně se téma diskutuje na úrovni konceptu 
a strategie. Konkrétní řešení je ovšem plně v kom-
petenci samotných závodů. Jinak by to ani nebylo 
možné, protože Bosch vyrábí velké spektrum pro-
duktů. Vyráběli jsme obrovské turbíny pro větrné 
elektrárny, které vyžadují zcela jiná řešení než malé 
solenoidy do TC modelů. Každý díl potřebuje něco 
jiného. Pro nás je optimální jednotkou KLT a větši-
na dílů je stále na paletách. Stejně jako v mnoha 

ly a výrobu určitého počtu kusů, ale už ne jejich 
pořadí. Používáme různé systémy – některé pro 
celý Bosch, jiné jsme vyvinuli tady. Cílem BMLP je 
sjednocení, tedy mít SAP jako vůdčí systém, ale 
v co nejjednodušší podobě. Potom na něj napo-
jíme další řešení, která potřebujeme pro provoz. 
Cílem BMLP je tato řešení v rámci Bosche standar-
dizovat po celém světě. To se týká hlavně výroby 
a logistiky.

Jste datově více propojeni s partnery? 
Vidí třeba částečně do vašich skladů?

Někteří dodavatelé, kteří mají s Boschem uzavře-
nou konsignační smlouvu, jsou napojeni na Supp-
lyOn, přes který dostávají informace o skladové 
zásobě jimi dodávaných materiálů ve skladech 
Bosch. Přímý přístup do našeho SAP má z exter-
ních fi rem pouze fi rma zajišťující externí sklad. 
Skladovou zásobu řešíme v SAP, z něhož jdou in-
formace od nás k dodavatelům. Interní informace 
o plánu výroby pak běží i mimo SAP. Plán do SAP 
přehráváme, ale jde pouze o agregovaná data ke 
konkrétním dnům. Vlastní plánování řešíme v sys-
tému Niv+ (nově nahrazováno systémem Procon), 

Kamerové řešení je čistě evidenční, 
nebo budete dále využívat třeba 
strojové učení?

Zatím jsme ve fázi, kdy proces připravujeme, 
takzvané proof of concept. Je vymyšlený kon-
cept a testujeme různé druhy a umístění kamer, 
abychom byli schopni získat data a porovnat je 
s těmi, která máme v systému. Na konci procesu 
se objeví zelené nebo červené světlo, pro správný 
a chybný výsledek, aby mohl být produkt předán 
dál. Jedná se o fi rewall, který zajišťuje proces kva-
lity. Můžeme s ním dále pracovat, ale zatím nejde 
o systém, který by se v logistice učil. To funguje 
spíše na výrobních linkách, kde kontrolujeme, jak 
díly vypadají, a systém se zlepšuje na základě vy-
generovaných dat. Je schopen doporučit zlepšení 
nebo upozornit na potenciální problém. V logis-
tice tímto směrem zatím nejdeme. Firewally na 
příjmu mají eliminovat ruční skenování, což nyní 
dělá kamera. Projede etikety a porovná s tím, co 
dopředu nahlásil dodavatel. Zboží je po spárování 
informací přijato a míří do skladu. Omezíme tak 
fázi příjmu, kdy někdo přijde, sesbírá dokumenty 
a prohlédne zboží. Kamera vše vyřeší sama, zjistí 
případné poškození. Buď reklamujeme, nebo au-
tomaticky zaskladníme.

Jaký je poměr zboží, který projde přes 
RFID a ostatní typy identifi kace?

v jejichž rámci budeme testovat také automatické 
transportní systémy.

Takže nebudete používat třeba 
automatické tahače jako kolegové 
z jihlavského Bosche?

V Jihlavě jsou vzdálenosti trochu jiné a odlišně 
postavený je i sklad. Sice mají také externí, ale 
současně poměrně velký regálový sklad přímo 
v závodě. V Českých Budějovicích nic takového ne-
existuje, funguje zde v podstatě překladiště – ma-
terial fl ow centre, které je jednoúrovňové, tedy na 
zemi na vozících. Naše logistika neumožňuje stejný 
proces jako v Jihlavě. Navíc i tam automat „pouze“ 
přiveze komponenty k lince, přebírá je však člověk, 
který s nimi dále manipuluje. V RBCB tuto manipu-
laci až do supermarketu zajišťuje přímo logistika. 
V našich úvahách má sice automatizace transpor-
tů stále své místo, ale zatím jsme ještě nepřišli na 
ten optimální a nákladově výhodný koncept.

Je SAP řešení pro vaši veškerou 
logistiku?

Spoustu věcí řešíme mimo SAP. Představuje pro 
nás spíše bázi, kde jsou master data, kusovníky, 
skladová evidence a odvádění výrobků. Zname-
ná gros, ale všechny ostatní záležitosti – zpětná 
sledovatelnost, personální plánování, řízení výroby 
– běží mimo. V SAP třeba naplánujeme materiá-
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Skladování

C
Palety vždy představovaly důležitý prvek činnosti logistiků a dopravců. V poslední době 
se však, obrazně řečeno, každá paleta dvakrát obrací. Ceny nových palet jsou velmi 
vysoké, sazby pronájmů vzrostly, materiálu na opravu se nedostává nebo je drahý, fi rmy 
drží vyšší zásoby, tedy i více palet, a do oběhu se vracejí ještě horší palety, než bývala 
praxe v minulosti. Každý kus je cenný a s velikostí fi rmy a jejího paletového hospodářství 
dramaticky narůstá hodnota tohoto majetku.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Ceny řeziva, které jsou vedle spojovacího materiálu 
klíčové při výrobě dřevěných palet, jež jsou v logis-
tice nejpoužívanější, se v posledních třech letech 
pohybují jako na houpačce, což dokládá přiložený 
graf pětiletého vývoje cen v USA ze serveru trading-
economics.com. Průměrné ceny se v letech 2017 
až 2019 (s výjimkou první poloviny roku 2018) 
pohybovaly pod 400 dolarů. Situace se začala lá-
mat na jaře 2020, kdy se postupně projevily vlivy 
pandemie, v USA zavedení importních cel na dřevo 
z Kanady, fi nanční injekce vlády USA na podporu 
americké ekonomiky a domácností a vyšší poptáv-
ka po dřevu v Číně. V květnu 2021 vystřelila cena 
až k 1700 dolarům, tedy přibližně čtyřnásobku 
„průměru“ předchozích let.

Vloni v létě se začala situace pomalu uklidňovat, 
ceny byly sice nad dlouhodobým normálem, ale 
vše nasvědčovalo stabilizaci. Další růst cen přišel 
v listopadu a prosinci 2021 a po ruském vpádu 
na Ukrajinu začaly ceny opět atakovat rekordy (až 
k 1500 dolarům v březnu 2022). Na konci letoš-
ního srpna se pak cena „vrátila“ k 500 dolarům. 
Ceny samotných dřevěných palet v Evropě samo-
zřejmě zcela nekopírují cenový vývoj řeziva v USA, 
nicméně německý cenový index HPE naznačený 
trend potvrzuje.

Vysoké ceny řeziva, dřevěných nosičů nákladu 
nebo obalů či narušení dodavatelských řetězců ne-
mění nic na tom, že poptávka po paletách neklesá. 

Alespoň podle výsledků asociace Epal to vypadá, 
že dynamika je přesně opačná. Letos v květnu Epal 
reportoval, že v loňském roce bylo vůbec poprvé 
vyrobeno více než 100 milionů (101‚3 mil. kusů) 
nových certifi kovaných europalet, což znamená 
meziroční růst ve výši 5‚5 %. Se zvyšujícími se ce-
nami palet významně rostl také objem oprav, a to 
o 7‚6 %. Pokud bychom sečetli novou produkci 
a množství opravených palet v rámci Epalu, dosta-
neme se za rok 2021 k číslu 131 milionů kusů.

„Cena palet se za poslední dva roky zvýšila až 
o 200 procent. Tento dramatický růst cen, a ješ-
tě i velký nedostatek palet, vedl celou řadu fi rem 
k zásadním změnám v přístupu k paletám a pale-
tovému hospodářství obecně,“ říká Tomáš Vojtěch, 
CEO společnosti Flexipal. Firmy si proto důsledněji 
kontrolují palety v oběhu z hlediska množství či 
kvality a více si hlídají exspirace paletových kont 
u dodavatelů. „Dříve běžná záloha na europaletu 
se pohybovala od 200 do 250 korun, nyní dosa-
huje 500 až 600 korun,“ podotýká Tomáš Vojtěch. 
A pokračuje s vysvětlováním příčin růstu cen: „Dra-
matický růst cen dřeva a také jeho nedostatek 
nastal především z důvodu velmi vysoké poptáv-
ky po stavebním řezivu v Evropě a v USA. Dalším 
významným faktorem byl narušený dodavatelský 
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„Přibývá chytrých 
palet“

Spojení bezúdržbových a trvanlivých plasto-
vých palet z recyklátu a konceptu pronájmu 
palet má pozitivní dopad nejen do cash fl ow 
zákazníků, ale také je ideální z hlediska snižo-
vání environmentální zátěže. Provedené LCA 
studie prokázaly o více než 70 % nižší dopad 
na životní prostředí při využívání plastových 
palet z recyklátu oproti paletám dřevěným. 
S nástupem digitalizace v logistice dochází 
ke stále většímu využívání takzvaných chyt-
rých palet, které dokážou významně snižovat 
množství fi nancí vázaných v paletách tím, jak 
zvyšují využití, respektive obrátku palet. Jedna 
chytrá paleta je tak díky efektivnějšímu využí-
vání schopna nahradit hned několik standard-
ních palet.

PATRIK LUXEMBURK
jednatel

 Stabilplastik Kvalita palet je důležitá zejména v automatizovaných skladech. V případě nízké kvality 
vstupních palet se někdy přebaluje, v některých případech, jako to ukazuje snímek z nového 

skladu Kaufl andu v Olomouci,  používají systémové „podkladové“ palety. 
FOTO: Stanislav D. Břeň



25Röhlig Suus Logistics otevře v Brně svůj první sklad v Česku. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

bohužel museli ukončit výrobu ohradových palet 
Mars. Vůbec nevíme, jak se budou vyvíjet ceny. Vše 
záleží na politické situaci a průběhu války na Ukra-
jině, na dodávkách plynu a jeho cenách.“

PLASTOVÉ PALETY SE CENOVĚ 
PŘIBLÍŽILY K DŘEVĚNÝM
Alternativou k dřevěným paletám a z hlediska ně-
kterých aplikací (např. v potravinářství či farma-
cii) nutností jsou plastové palety. Bývaly výrazně 
dražší, ale nyní je jejich cena „přijatelnější“ vlivem 

Paletimpex. Jeho fi rma v minulosti dodávala ko-
vové palety (gitterboxy, Mars) i do automotive pro 
jednotlivé automobilky. „Pro tento segment došlo 
letos k úplnému zastavení nákupu vlivem snížení 
výroby nových automobilů. Tyto společnosti čerpají 
ze starých zásob anebo se jim vracejí od výrobců 
v daleko větší míře, než tomu bylo doposud,“ do-
mnívá se Juraj Kostov.

Další důvod v obezřetnějším nakládání s kovovými 
paletami spatřuje i v navýšení cen těchto obalů, 
materiálů a energií. Juraj Kostov vidí dopady situ-
ace na trhu přímo na své společnosti: „V důsled-
ku nedostatku materiálu a navýšení vstupů jsme 

řetězec, kdy velké množství výrobků a materiálů 
leželo ve skladech na paletách a čekalo se na chy-
bějící komponenty.“

MENŠÍ ZÁJEM O KOVOVÉ PALETY 
V AUTOPRŮMYSLU
„Za poslední dva roky, kdy byla pandemie a násled-
ně začala válka na Ukrajině, se paletové hospodář-
ství hodně změnilo. Firmy si více hlídají tyto obaly 
a nakupují pouze nezbytné množství pro potřebu 
ve výrobě,“ říká Juraj Kostov, jednatel společnosti 
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Cenový vývoj palet a dřevěných obalů

Zdroj: HPE Index, Bundesverband Holzpackmittel – Paletten – Exportverpackung; index za období 2005 až 2022

Hodnota indexu palety dřevěné obaly

„Od letoška 
jsme otočili“

Dříve jsme ve většině používali jednorázové pa-
lety. Protože jsme je pořizovali levně a nemu-
seli řešit u dopravců paletová konta. Europale-
ty jsme používali pouze tam, kde si to dopravce 
nebo obchodní partner vyžádal. Od letošního 
roku jsme to otočili, jelikož se náklady na po-
řizování jednorázových palet více než zdvojná-
sobily. Očekáváme další nárůst jak u jednorá-
zových, tak europalet. Nevíme ovšem, o kolik. 
Zatím neuvažujeme o nějakém sofi stikovaněj-
ším paletovém hospodářství či outsourcingu, 
v našem segmentu to nikdo nevyžaduje.

MARTIN 
VÍTEČEK
manažer 
skladové 
logistiky

Seven Sport

Skladování

C
Palety vždy představovaly důležitý prvek činnosti logistiků a dopravců. V poslední době 
se však, obrazně řečeno, každá paleta dvakrát obrací. Ceny nových palet jsou velmi 
vysoké, sazby pronájmů vzrostly, materiálu na opravu se nedostává nebo je drahý, fi rmy 
drží vyšší zásoby, tedy i více palet, a do oběhu se vracejí ještě horší palety, než bývala 
praxe v minulosti. Každý kus je cenný a s velikostí fi rmy a jejího paletového hospodářství 
dramaticky narůstá hodnota tohoto majetku.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Ceny řeziva, které jsou vedle spojovacího materiálu 
klíčové při výrobě dřevěných palet, jež jsou v logis-
tice nejpoužívanější, se v posledních třech letech 
pohybují jako na houpačce, což dokládá přiložený 
graf pětiletého vývoje cen v USA ze serveru trading-
economics.com. Průměrné ceny se v letech 2017 
až 2019 (s výjimkou první poloviny roku 2018) 
pohybovaly pod 400 dolarů. Situace se začala lá-
mat na jaře 2020, kdy se postupně projevily vlivy 
pandemie, v USA zavedení importních cel na dřevo 
z Kanady, fi nanční injekce vlády USA na podporu 
americké ekonomiky a domácností a vyšší poptáv-
ka po dřevu v Číně. V květnu 2021 vystřelila cena 
až k 1700 dolarům, tedy přibližně čtyřnásobku 
„průměru“ předchozích let.

Vloni v létě se začala situace pomalu uklidňovat, 
ceny byly sice nad dlouhodobým normálem, ale 
vše nasvědčovalo stabilizaci. Další růst cen přišel 
v listopadu a prosinci 2021 a po ruském vpádu 
na Ukrajinu začaly ceny opět atakovat rekordy (až 
k 1500 dolarům v březnu 2022). Na konci letoš-
ního srpna se pak cena „vrátila“ k 500 dolarům. 
Ceny samotných dřevěných palet v Evropě samo-
zřejmě zcela nekopírují cenový vývoj řeziva v USA, 
nicméně německý cenový index HPE naznačený 
trend potvrzuje.

Vysoké ceny řeziva, dřevěných nosičů nákladu 
nebo obalů či narušení dodavatelských řetězců ne-
mění nic na tom, že poptávka po paletách neklesá. 

Alespoň podle výsledků asociace Epal to vypadá, 
že dynamika je přesně opačná. Letos v květnu Epal 
reportoval, že v loňském roce bylo vůbec poprvé 
vyrobeno více než 100 milionů (101‚3 mil. kusů) 
nových certifi kovaných europalet, což znamená 
meziroční růst ve výši 5‚5 %. Se zvyšujícími se ce-
nami palet významně rostl také objem oprav, a to 
o 7‚6 %. Pokud bychom sečetli novou produkci 
a množství opravených palet v rámci Epalu, dosta-
neme se za rok 2021 k číslu 131 milionů kusů.

„Cena palet se za poslední dva roky zvýšila až 
o 200 procent. Tento dramatický růst cen, a ješ-
tě i velký nedostatek palet, vedl celou řadu fi rem 
k zásadním změnám v přístupu k paletám a pale-
tovému hospodářství obecně,“ říká Tomáš Vojtěch, 
CEO společnosti Flexipal. Firmy si proto důsledněji 
kontrolují palety v oběhu z hlediska množství či 
kvality a více si hlídají exspirace paletových kont 
u dodavatelů. „Dříve běžná záloha na europaletu 
se pohybovala od 200 do 250 korun, nyní dosa-
huje 500 až 600 korun,“ podotýká Tomáš Vojtěch. 
A pokračuje s vysvětlováním příčin růstu cen: „Dra-
matický růst cen dřeva a také jeho nedostatek 
nastal především z důvodu velmi vysoké poptáv-
ky po stavebním řezivu v Evropě a v USA. Dalším 
významným faktorem byl narušený dodavatelský 
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„Přibývá chytrých 
palet“

Spojení bezúdržbových a trvanlivých plasto-
vých palet z recyklátu a konceptu pronájmu 
palet má pozitivní dopad nejen do cash fl ow 
zákazníků, ale také je ideální z hlediska snižo-
vání environmentální zátěže. Provedené LCA 
studie prokázaly o více než 70 % nižší dopad 
na životní prostředí při využívání plastových 
palet z recyklátu oproti paletám dřevěným. 
S nástupem digitalizace v logistice dochází 
ke stále většímu využívání takzvaných chyt-
rých palet, které dokážou významně snižovat 
množství fi nancí vázaných v paletách tím, jak 
zvyšují využití, respektive obrátku palet. Jedna 
chytrá paleta je tak díky efektivnějšímu využí-
vání schopna nahradit hned několik standard-
ních palet.

PATRIK LUXEMBURK
jednatel

 Stabilplastik Kvalita palet je důležitá zejména v automatizovaných skladech. V případě nízké kvality 
vstupních palet se někdy přebaluje, v některých případech, jako to ukazuje snímek z nového 

skladu Kaufl andu v Olomouci,  používají systémové „podkladové“ palety. 
FOTO: Stanislav D. Břeň
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toho, jak zdražily palety dřevěné. „Na trhu je znát 
enormní nárůst poptávky po plastových paletách, 
a to z vícero důvodů,“ říká jednatel společnosti TBA 
Plastové obaly Petr Kříž a pokračuje: „Jednak prá-
vě narostla cena dřevěných palet, dále plastové 
palety mají podstatně delší životnost a odolnost 
a v neposlední řadě se projevuje ekologický fak-
tor.“ K posledně řečenému lze dodat, že se výraz-
něji prosazují palety z plastového recyklátu.

„Trend v oblasti paletového hospodářství lze shr-
nout do několika vzájemně propojených bodů 
– větší využití plastových palet, automatizace, di-
gitalizace a využívání sekundárních zdrojů, tedy od-
padů, a paletový pooling,“ komentuje dění na pale-
tovém trhu Patrik Luxemburk, jednatel společnosti 
Stabilplastik. Podle něj v ČR dochází k postupného 
přechodu z dřevěných na plastové palety: „Jedná 
se o časové zpoždění za vývojem ve vyspělých 
ekonomikách a tento trend k nám začal pronikat 
zejména v automobilovém průmyslu jakožto v jed-
nom z technicky nejpokročilejších odvětví.“

Příklon k plastovým paletám jde ruku v ruce s ros-
toucí automatizací provozů. Do automatů musí jít 
většinou kvalitní palety, jinak hrozí zablokování 
uliček či paletových míst. V tomto ohledu přinášejí 
plastové palety benefi ty, které se násobí v přípa-
dě skladů, kde jsou zvýšené nároky na hygienu. 
Horší kvalitu dřevěných transportních palet řeší 
v některých společnostech důslednou kontrolou 
a přebalováním např. i 10 nebo 15 % palet. Někteří 
provozovatelé skladových automatů používají sys-
témové palety. Tedy zboží na celkově horší paletě 
se ukládá na kvalitní dřevěnou paletu, která ale 
fi rmu neopouští a funguje pouze v rámci automa-
tického skladu.
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Cena řeziva v USA v letech 2017–2022

Pozn.: Ceny jsou za jednotlivé roky v amerických dolarech za přibližně 2‚36 m3 (1000 FB, foot board) řeziva. 
Zdroj: tradingeconomics.com

ROSTE ZÁJEM O POOLING
Bohumila Bennette, generální ředitelka CHEP pro 
střední Evropu, upozorňuje, že se během pande-
mie znovu potvrdilo, že palety a jejich dostupnost 
jsou klíčovým a nepostradatelným vybavením. 
Podle ní vzrostl zájem o pronájem palet (pooling) 
i z toho důvodu, že se mnoho fi rem potýkalo s je-
jich kritickým nedostatkem.

Benefi ty paletového poolingu zmiňuje také Slavo-
mír Sýkora, commercial and asset manager CZ/
SK/HU společnosti LPR (La Palette Rouge): „V po-
sledních dvou letech poptávka po paletách pře-
kročila nabídku a fi rmy si začaly plošně uvědomo-
vat, že je třeba hledat alternativní zdroje. Paletový 
pooling je vhodný v oblastech, kde se protočí větší 
množství palet, tudíž dovoluje objednávat palety 
různé kvality tak, jak je výroba zrovna potřebuje, 
případně jak vyžaduje sezona, odpadá zde starost 
o výměnu palet, případně obava z čekací lhůty na 
nákup palet vlastních.“

I když jednou z výhod poolingu může být optima-
lizace nákladů, podle zkušeností Slavomíra Sýko-
ry to není zásadní parametr. „Poslední roky vedly 
společnosti k tomu, aby samy iniciativně hledaly 
své dodavatele s důrazem na obchodní partnerství 
a prostor k diskusi, nejen smluvní vztah dodava-
tel–zákazník. Zejména tento aspekt vedl v našem 
regionu ke zpestření škály barevných palet.“

Pronájem získává na popularitě i u plastových 
palet. „Zákazníci lépe balancují svoje cash fl ow, 
najímají pouze tolik palet, kolik aktuálně potřebu-
jí, a všechny ostatní starosti s údržbou a evidencí 
paletového portfolia nechávají na pronajímateli. 
V rámci poolingového trhu pak roste zájem o plas-
tové palety z recyklátu,“ dodává Patrik Luxemburk.

STABILITA ZATÍM V NEDOHLEDNU
Rozkolísané trhy, dodavatelské řetězce, infl ace, vy-
soké ceny energií, válečný konfl ikt v Evropě i stále 

přítomné projevy pandemie budou zřejmě ještě po 
nějaký čas ovlivňovat ekonomickou aktivitu fi rem. 
Paletový trh samozřejmě nestojí mimo, a tak je nut-
né v blízké budoucnosti očekávat menší či větší 
turbulence z hlediska ceny, dostupnosti či nava-
zujících služeb. Pozitivní je, že vývoj cen řeziva na 
americkém trhu nebo německý HPE index nazna-
čují, že se trh zotavuje z těch největších excesů.

„Máme stabilní 
ceny palet“

Palety využíváme při distribuci většiny produk-
ce, jsou pro nás tedy nezbytné. Máme dlou-
holetého dodavatele palet, který má stabilní 
ceny, a ceny máme ošetřené smluvně. Aktuál-
ně nemáme informace o změnách cen palet.

RADEK TULIS
tiskový mluvčí

Rodinný pivovar Bernard

Chcete vědět, jaké budou 
ceny palet v následujících 
měsících?

Sledujte na www.systemylogistiky.cz
anketu mezi odborníky.

„Krádeže ovlivňují 
celé řetězce“

V uplynulých dvou letech se hráči napříč ce-
lým dodavatelským řetězcem museli vyrovná-
vat s výzvami, před něž je postavila pandemie 
a které následně zesílila válka na Ukrajině. 
Tržní prostředí čelí značné nestabilitě, již 
vyvolává především nedostatek přepravních 
kapacit, stavebních materiálů, pracovních sil 
či rostoucí ceny plynu a ropy. Vzácnost palet 
podtrhují i četné případy jejich zneužívaní na-
příklad v podobě nevracení zpět do oběhu nebo 
krádeže. To má negativní dopad nejen na nás, 
ale ve výsledku i na celé dodavatelské řetězce.

BOHUMILA 
BENNETTE

generální 
ředitelka pro 

střední Evropu
CHEP



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

INTELIGENTNÍ
li-ionové energetické balíčky 

pro jakýkoli provoz

INTUITIVNÍ
nový ergonomický 

design kabiny

INTERAKTIVNÍ
nová přehledná barevná 

dotyková obrazovka 

INFORMOVANÝ
již ve standardu chytrý 
vozík připojený k I_Site

Stále dokonalejší BT Reflex

V centru pozornosti je řidič!

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

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

Posilujeme komfort a produktivitu obsluhy
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toho, jak zdražily palety dřevěné. „Na trhu je znát 
enormní nárůst poptávky po plastových paletách, 
a to z vícero důvodů,“ říká jednatel společnosti TBA 
Plastové obaly Petr Kříž a pokračuje: „Jednak prá-
vě narostla cena dřevěných palet, dále plastové 
palety mají podstatně delší životnost a odolnost 
a v neposlední řadě se projevuje ekologický fak-
tor.“ K posledně řečenému lze dodat, že se výraz-
něji prosazují palety z plastového recyklátu.

„Trend v oblasti paletového hospodářství lze shr-
nout do několika vzájemně propojených bodů 
– větší využití plastových palet, automatizace, di-
gitalizace a využívání sekundárních zdrojů, tedy od-
padů, a paletový pooling,“ komentuje dění na pale-
tovém trhu Patrik Luxemburk, jednatel společnosti 
Stabilplastik. Podle něj v ČR dochází k postupného 
přechodu z dřevěných na plastové palety: „Jedná 
se o časové zpoždění za vývojem ve vyspělých 
ekonomikách a tento trend k nám začal pronikat 
zejména v automobilovém průmyslu jakožto v jed-
nom z technicky nejpokročilejších odvětví.“

Příklon k plastovým paletám jde ruku v ruce s ros-
toucí automatizací provozů. Do automatů musí jít 
většinou kvalitní palety, jinak hrozí zablokování 
uliček či paletových míst. V tomto ohledu přinášejí 
plastové palety benefi ty, které se násobí v přípa-
dě skladů, kde jsou zvýšené nároky na hygienu. 
Horší kvalitu dřevěných transportních palet řeší 
v některých společnostech důslednou kontrolou 
a přebalováním např. i 10 nebo 15 % palet. Někteří 
provozovatelé skladových automatů používají sys-
témové palety. Tedy zboží na celkově horší paletě 
se ukládá na kvalitní dřevěnou paletu, která ale 
fi rmu neopouští a funguje pouze v rámci automa-
tického skladu.
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Cena řeziva v USA v letech 2017–2022

Pozn.: Ceny jsou za jednotlivé roky v amerických dolarech za přibližně 2‚36 m3 (1000 FB, foot board) řeziva. 
Zdroj: tradingeconomics.com

ROSTE ZÁJEM O POOLING
Bohumila Bennette, generální ředitelka CHEP pro 
střední Evropu, upozorňuje, že se během pande-
mie znovu potvrdilo, že palety a jejich dostupnost 
jsou klíčovým a nepostradatelným vybavením. 
Podle ní vzrostl zájem o pronájem palet (pooling) 
i z toho důvodu, že se mnoho fi rem potýkalo s je-
jich kritickým nedostatkem.

Benefi ty paletového poolingu zmiňuje také Slavo-
mír Sýkora, commercial and asset manager CZ/
SK/HU společnosti LPR (La Palette Rouge): „V po-
sledních dvou letech poptávka po paletách pře-
kročila nabídku a fi rmy si začaly plošně uvědomo-
vat, že je třeba hledat alternativní zdroje. Paletový 
pooling je vhodný v oblastech, kde se protočí větší 
množství palet, tudíž dovoluje objednávat palety 
různé kvality tak, jak je výroba zrovna potřebuje, 
případně jak vyžaduje sezona, odpadá zde starost 
o výměnu palet, případně obava z čekací lhůty na 
nákup palet vlastních.“

I když jednou z výhod poolingu může být optima-
lizace nákladů, podle zkušeností Slavomíra Sýko-
ry to není zásadní parametr. „Poslední roky vedly 
společnosti k tomu, aby samy iniciativně hledaly 
své dodavatele s důrazem na obchodní partnerství 
a prostor k diskusi, nejen smluvní vztah dodava-
tel–zákazník. Zejména tento aspekt vedl v našem 
regionu ke zpestření škály barevných palet.“

Pronájem získává na popularitě i u plastových 
palet. „Zákazníci lépe balancují svoje cash fl ow, 
najímají pouze tolik palet, kolik aktuálně potřebu-
jí, a všechny ostatní starosti s údržbou a evidencí 
paletového portfolia nechávají na pronajímateli. 
V rámci poolingového trhu pak roste zájem o plas-
tové palety z recyklátu,“ dodává Patrik Luxemburk.

STABILITA ZATÍM V NEDOHLEDNU
Rozkolísané trhy, dodavatelské řetězce, infl ace, vy-
soké ceny energií, válečný konfl ikt v Evropě i stále 

přítomné projevy pandemie budou zřejmě ještě po 
nějaký čas ovlivňovat ekonomickou aktivitu fi rem. 
Paletový trh samozřejmě nestojí mimo, a tak je nut-
né v blízké budoucnosti očekávat menší či větší 
turbulence z hlediska ceny, dostupnosti či nava-
zujících služeb. Pozitivní je, že vývoj cen řeziva na 
americkém trhu nebo německý HPE index nazna-
čují, že se trh zotavuje z těch největších excesů.

„Máme stabilní 
ceny palet“

Palety využíváme při distribuci většiny produk-
ce, jsou pro nás tedy nezbytné. Máme dlou-
holetého dodavatele palet, který má stabilní 
ceny, a ceny máme ošetřené smluvně. Aktuál-
ně nemáme informace o změnách cen palet.

RADEK TULIS
tiskový mluvčí

Rodinný pivovar Bernard

Chcete vědět, jaké budou 
ceny palet v následujících 
měsících?

Sledujte na www.systemylogistiky.cz
anketu mezi odborníky.

„Krádeže ovlivňují 
celé řetězce“

V uplynulých dvou letech se hráči napříč ce-
lým dodavatelským řetězcem museli vyrovná-
vat s výzvami, před něž je postavila pandemie 
a které následně zesílila válka na Ukrajině. 
Tržní prostředí čelí značné nestabilitě, již 
vyvolává především nedostatek přepravních 
kapacit, stavebních materiálů, pracovních sil 
či rostoucí ceny plynu a ropy. Vzácnost palet 
podtrhují i četné případy jejich zneužívaní na-
příklad v podobě nevracení zpět do oběhu nebo 
krádeže. To má negativní dopad nejen na nás, 
ale ve výsledku i na celé dodavatelské řetězce.

BOHUMILA 
BENNETTE

generální 
ředitelka pro 

střední Evropu
CHEP
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Úkolem zpracovatelského průmyslu je vzít suroviny 
a převést je do podoby meziproduktu nebo rovnou 
fi nálního produktu. V tomto speciálu jsme se zaměřili na 
logistiku v pěti kategoriích zpracovatelského průmyslu 
– autoprůmyslu, elektronice a elektrotechnice, 
potravinářství, chemickém a hutním průmyslu.

Logistika pro
zpracovatelský
průmysl
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D i vedoucí logistiky Škody Auto David Strnad. 
„V oblasti skladování, obalového materiálu 
a způsobu manipulace se snažíme revidovat 
jednotlivé procesy a v případě možnosti je plně 
automatizovat. Dochází tak ke zvýšení efektivi-
ty a snížení pracnosti a chybovosti. V neposled-
ní řadě automatizace umožňuje minimalizaci 
rizika nedostatku pracovníků, který je v dnešní 
době způsoben situací na trhu práce,“ říká.

NESTABILITA V SUPPLY CHAIN 
MÁ MNOHO PŘÍČIN
Supply chain v automobilovém průmyslu je 
v posledních letech velice nestabilní, a to vli-
vem mnoha známých či méně známých fak-
torů. Ať už se jedná o nedostatek kontejnerů 
v oběhu, přeplněné přístavy v Asii, válku na 
Ukrajině či již zmiňovanou pandemiu covidu. 
Dodavatelské řetězce významně ovlivňuje i ne-
dostatek personálu v jeho jednotlivých fázích, 

AUTOMOTIVE: ŠTÍHLOU VÝROBU 
VYSTŘÍDALY VYSOKÉ SKLADOVÉ ZÁSOBY
Automobilový průmysl v České republice, ale i na celém světě se už třetím rokem potýká s kombinací mnoha negativních 
faktorů. Zatímco v období před covidem trhaly statistiky výroby vozidel v České republice rekordy, křivka se otočila a výrobci 
v současnosti musí čelit mnoha různým výzvám, které se dotýkají nejen výroby, ale i logistiky.

Článek připravila Martina Vampulová

FOTO: Toyota Motor Manufacturing Czech Republic

„Dodavatelské řetězce a logistika stále ještě 
zdaleka nefungují tak, jak jsme byli dříve zvyklí. 
Výrazně se prodloužily dodací lhůty dílů a suro-
vin a v důsledku toho došlo k výraznému ná-
růstu cen vstupů. Výroba byla napříč světem 
rozkolísaná. Zatímco např. v Asii produkce aut 
o necelých sedm procent vzrostla, evropský 
autoprůmysl s dalším téměř šestiprocentním 
poklesem produkce pokulhával,“ přibližuje si-
tuaci v loňském roce Martin Jahn, prezident 
Sdružení automobilového průmyslu. Situace se 
sice zlepšuje, ale stále ještě nemají automobil-
ky vyhráno.

ŠTÍHLÁ VÝROBA JE PRYČ
Před tím, než pandemie covidu ochromila ce-
losvětovou ekonomiku, kladly automobilky 
důraz na štíhlou výrobu. V posledním období 
však byly nuceny od této strategie téměř upus-
tit. „Trendem bylo držet co nejvyšší skladovou 
zásobu, abychom předešli případným výpad-

kům v dodávkách. Pevně věřím, že nejpozději 
začátkem příštího roku se situace stabilizuje 
a my se opět primárně zaměříme na robotizaci 
procesů, aplikaci chytrých technologií a sběr 
dat,“ říká Martin Lomnančik, vedoucího sekce 
logistiky a inovací v Hyundai Motor Manufactu-
ring Czech. I když při otázce na hlavní trendy 
v oblasti automotive každému okamžitě vytane 
na mysli slovo automatizace, pravdou je, že vět-
šina výrobních podniků v České republice zatím 
vůbec neaplikovala ani základní formu automa-
tizace. „V této době, kdy dochází k enormnímu 
navyšování cen, jde z mého pohledu obecně 
o neustálé hledání úspor optimalizací celého 
logistického řetězce, respektive jeho dílčích 
procesů,“ myslí si Martin Lomnančik s tím, že 
se nelze na logistický tok dívat jako na celek, 
ale je potřeba se zaměřit na jednotlivé části a ty 
následně analyzovat a vyhodnocovat.

A právě trend optimalizace provozních nákla-
dů, které jsou spojené s logistickými procesy, 
zmiňuje jako jeden z nejdůležitějších trendů 
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omezené kapacity mají dodavatelé i přepravci, 
kterým chybějí řidiči a personál v přístavech. 
Obor negativně ovlivňuje také nedostatek dílů, 
ať už komponent či surovin, přičemž nejde jen 
o notoricky známý problém s nedostatkem 
polovodičů. Významným faktorem je i globali-
zace, která se projevuje především v období 
narušení řetězce v určité oblasti světa, třeba 
právě při koronavirových restrikcích v Číně, 
nebo v určitém odvětví, kam můžeme zařadit 
už zmiňovaný nedostatek polovodičů. Negativ-
ně působí i současná energetická krize, která 
vyvolává riziko insolvencí, či další mimořádné 
události, jako např. zemětřesení v Japonsku, 
sněhová kalamita v Texasu nebo požár u do-
davatele. Všechny tyto faktory vyžadují od 
manažerů logistiky zcela odlišný přístup. „Je 
potřeba daleko více předvídat, hledat alterna-
tivní způsoby řešení, přijímat opatření a jednat 
rychleji. Na druhou stranu se nám společně 
daří těmto vlivům poměrně dobře čelit a jako 
jedna z mála automobilek jsme nebyli nuceni 
omezit či zastavit výrobu z důvodu chybějících 
komponentů,“ říká Martin Lomnančik.

POROVNÁVAT SE SKUTEČNOSTÍ
Důležitým zdrojem informací pro to, jaké kroky 
podniknout či jaká řešení navrhnout, je analýza 
dat a datových toků. Při ní je podle Martina 
Lomnančika třeba průběžně porovnávat zjiště-
né výsledky a ověřovat je se skutečností. Ana-
lytici se snaží co nejvíce odstraňovat odchylky 
nebo zkreslení, které při analýze odhalí. Nicmé-
ně faktem zůstává, že zavedením nového nebo 
úpravou stávajícího procesu vše v podstatě te-
prve začíná. „Až na základě sběru reálných dat, 
reálného snímkování procesu, jsme s jistotou 
schopni potvrdit jeho správnost a vyhodnotit 
efektivitu,“ dodává Martin Lomnančik. Rozho-
dující je se během analýzy dat zaměřit i na ná-
vaznosti ostatních, nejen logistických procesů 

Jaké trendy ovlivňují 
automobilový 

průmysl?
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systemylogistiky.cz
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„Vše zlé je 
k něčemu dobré“

Musíme si uvědomit, že všechny vlivy, které 
vyvolaly velké množství komplikací v minu-
lém období, nás přinutily se zamyslet a pra-
covat na budování odolnosti dodavatelských 
řetězců, zlepšit vizualizaci a kontrolní me-
chanismy všech článků logistiky a více 
se zaměřit na včasnou predikci a rychlou 
 reakci.

DAVID STRNAD
vedoucí logistiky

Škoda Auto

„Někdy stačí selský rozum“

Jsem toho názoru, že mnohdy stačí selský rozum a „velké“ projekty lze rea-
lizovat i bez velkých investic. V dnešní době mají všichni k dispozici spoustu 
dat, na základě kterých mohou poměrně snadno odhalit úzká místa a po-
tenciálně zefektivňovat proces, ale málokdo s nimi umí pracovat a pracuje.

MARTIN LOMNANČIK, vedoucí sekce logistiky a inovací, Hyundai Motor Manufacturing Czech

a zohlednit i další faktory, které sice mohou na 
první pohled zefektivnit logistický proces, ale 
na druhou stranu mohou mít mnohdy negativní 
dopad na jiné výrobní oddělení, nebo přímo na 
dodavatele.

VČASNÁ PREDIKCE
Analýzy a reporting směrem ke klíčovým in-
dikátorům v logistice, jako jsou stavy skladů 
a sledování skladovacích ploch, v obecné rovi-
ně ve Škodě Auto již dokončili. To jim umožňuje 
efektivně řídit a optimalizovat provozní nákla-
dy. Zaměřují se na detailní analýzu i data na-
příč celým dodavatelským řetězcem, aby mohli 
pružně reagovat na dnešní dynamicky se vy-
víjející svět. Rozhodující je i včasná predikce, 
která s využitím umělé inteligence slibuje zá-
sadní zrychlení a celkově větší efektivitu. „Díky 
datům jsou systémy schopny vyčíst, kde máme 
úzké hrdlo, jaké jsou trendy, nebo upozornit, 
že některý díl nebudeme mít včas k dispozici. 
Když to víme dostatečně dopředu, získáváme 
větší prostor pro nalezení správného řešení 
a předcházení potenciálním budoucím problé-
mům,“ upozorňuje David Strnad.

CO BUDE DÁL?
Odborníci na oblast automotive jsou přesvěd-
čeni, že v dalších letech půjde obor jednoznač-
ně směrem k digitalizaci. Výrobci začnou mno-
hem víc využívat umělou inteligenci i virtuální 
realitu a s tím bude souviset i pokračující au-
tomatizace jednotlivých logistických procesů. 
„V souvislosti s elektromobilitou navíc dochází 
rychlým tempem ke změně portfolia používa-
ných dílů a tato transformace je obrovskou 
příležitostí pro zásadní optimalizaci procesů 
a snížení nákladů za logistické procesy. Díky 
tomu se otevírají nové možnosti právě v oblasti 
automatizace, digitalizace a dalších prvků Prů-
myslu 4.0,“ uzavírá David Strnad.

INZERCE
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a my se opět primárně zaměříme na robotizaci 
procesů, aplikaci chytrých technologií a sběr 
dat,“ říká Martin Lomnančik, vedoucího sekce 
logistiky a inovací v Hyundai Motor Manufactu-
ring Czech. I když při otázce na hlavní trendy 
v oblasti automotive každému okamžitě vytane 
na mysli slovo automatizace, pravdou je, že vět-
šina výrobních podniků v České republice zatím 
vůbec neaplikovala ani základní formu automa-
tizace. „V této době, kdy dochází k enormnímu 
navyšování cen, jde z mého pohledu obecně 
o neustálé hledání úspor optimalizací celého 
logistického řetězce, respektive jeho dílčích 
procesů,“ myslí si Martin Lomnančik s tím, že 
se nelze na logistický tok dívat jako na celek, 
ale je potřeba se zaměřit na jednotlivé části a ty 
následně analyzovat a vyhodnocovat.

A právě trend optimalizace provozních nákla-
dů, které jsou spojené s logistickými procesy, 
zmiňuje jako jeden z nejdůležitějších trendů 



ELEKTRONIKA A ELEKTROTECHNIKA: 
ZÁJEM O NEARSHORING NEUTUCHÁ
V logistice pro oblast elektroniky a elektrotechniky je možné pozorovat několik 
hlavních trendů. Ty celkově souvisejí s tlakem na efektivitu a operativnost nebo 
s důrazem na udržitelnost, tedy odpovědný přístup k životnímu prostředí. I toho-
to odvětví se ovšem v poslední době dotýká narušení dodavatelských řetězců 
a razantní růst cen energií.

Článek připravil David Čapek

S elektrotechniky a elektroniky dostává ke slovu 
téma ekologické udržitelnosti. Dopravci a logis-
tičtí provideři jim proto nabízejí jak alternativní 
možnosti přeprav s nižšími emisemi, tak mimo 
jiné využití menšího množství plastových obalů 
a redukci plastů (především jednorázových) 
v rámci dodavatelského řetězce.

HLEDÁNÍ EFEKTIVNÍCH ŘEŠENÍ
Minulé zhruba dva roky se negativně podepsa-
ly na plynulosti dodavatelských řetězců. „Spo-
lečnosti z oblasti elektrotechniky/elektroniky 
podobně jako v některých dalších oborech 
hledají řešení pro omezení závislosti na do-
davatelích z regionů s nejistým supply chain 
managementem, tedy především těch z Asie. 
Zvažují přesun dodavatelů do Evropy a okolí 
(například do Turecka či zemí Maghrebu) nebo 
blíže k jejich odbytovým trhům,“ nastiňuje sou-
časnou situaci Jan Polter, obchodní ředitel spo-
lečnosti Dachser Czech Republic.

U řady společností z uvedeného segmentu 
došlo také k prodloužení výrobního cyklu. „Vy-
rábějí se větší série podle toho, na co je právě 
k dispozici materiál. Vzniká tedy větší poptáv-
ka po skladech pro nedokončenou výrobu,“ 
poznamenává Jan Polter. Kromě toho se pro-
dlužuje čas na výrobu. Koncoví příjemci zboží 
již přizpůsobili své výrobní a prodejní nastave-
ní delším časům dodání objednávek. „Proto 
dochází k optimalizaci distribučních nákladů 
pomocí prodloužení času na distribuci,“ vy-
světluje Jan Polter a dodává, že podobně jako 
v ostatních výrobních odvětvích i zde existuje 
velký tlak na úsporu nákladů v oblasti energií 
a hledají se alternativy pro zemní plyn.

JAK OCHRÁNIT KŘEHKÉ VÝROBKY
Logistické provozy v tomto odvětví jsou v zá-
sadě standardní, nicméně některé jsou citlivé 
na nárazy (bývá také vyžadována antistatická 
úprava např. obalů či podlah). Tomu je zapo-
třebí uzpůsobit fungování manipulační techni-
ky. „V první řadě je důležité, aby manipulační 
technika jezdila po kvalitních podlahách bez 
otřesů, aby bylo zboží dobře zabaleno, aby měli 
operátoři na manipulaci dost místa, aby zbyteč-
ně nenaráželi a neohrozili zboží,“ upozorňuje 
Michal Škaloud, produktový manažer společ-
nosti Toyota Material Handling CZ. Zmíněná 
fi rma proto vybavuje vozíky systémem správy 
fl otily I_Site, který monitoruje nárazy různých 

Stejně jako třeba v odvětví automotive se 
i u elektroniky část aktivit přesouvá od výrob-
ce originálních dílů blíž k zákazníkovi. Spolu 
s tím ruku v ruce rostou požadavky na služby 
s přidanou hodnotou. Například DB Schenker 
jako poskytovatel logistických služeb posílil 
v uplynulých letech reverzní logistiku. „Sváží-
me od prodejců zpět poškozenou elektroniku, 
u které jsme schopni zajistit diagnostiku, pro-
vést drobné opravy, případně zajistit ekologic-
kou likvidaci vyřazených kusů. Realizujeme 
také logistiku náhradních dílů,“ konstatuje 
Libor Siekela, manažer logistiky ve společnosti 
DB Schenker.

Stále více se v logistice i výrobě investuje do 
pokročilých technologií. „Větší podíl automati-
zace nebo robotizace umožňuje fi rmám zvýšit 
fl exibilitu a snížit závislost na lidské práci, což 
je přímou odpovědí jak na nedostatek pracov-
níků v některých oblastech, tak na nedávné 
zkušenosti s pandemií,“ pokračuje Libor Sieke-
la. V neposlední řadě se i u prodejců a výrobců 

FOTO: Continental
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Jeden dodavatel, 
nekonečné možnosti.

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní 
komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční 
spolehlivost a důvěra spokojených zákazníků na celém světě. WWW.FANUC.CZ
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úrovní a umožňuje manažerům mít chování 
řidičů plně pod kontrolou. „Chránit zboží je 
možné i dalšími způsoby – protiskluzovými 
materiály na vidlicích, speciálními ochrannými 
rámy nebo přítlačnými zařízeními,“ doplňuje 
Michal Škaloud.

Pro manipulaci s křehkými díly nebo výrobky se 
používají různá technická i organizační opat-
ření. „Pokud je manipulace prováděna čelními 
vysokozdvižnými vozíky, je možné použít tzv. 

„Méně energeticky nákladných vstupů 
a další opatření“

 V kombinaci s infl ací a trvající nespolehlivostí dodavatelských řetězců je 
velkou výzvou, jak při obtížných podmínkách stále udržovat dlouhodobý kurz 
směrem ke společenské odpovědnosti, v tomto kontextu primárně s ohledem 
na životní prostředí. Možnosti jsou. Příkladem je maximální omezování využí-
vání energeticky nákladných vstupů, například snížením potřeby vnitrofi rem-
ní i externí přepravy. Takto zároveň snížíme jak náklady, tak environmentální 
stopu. V praxi může jít třeba o snížení frekvence přeprav, z denních na jednou 
až dvakrát týdně, kdy sice dojde ke snížení komfortu klienta, ale se zmíně-
nými pozitivními efekty. Ve strategickém rozměru neustále trvá trend „near-
shoringu“, tedy přesouvání produkce z dálných asijských zemí do Evropy 
nebo alespoň blíže Evropě.

PETR JAHODA
general manager 
Logistic Services

Sony DADC Czech 
Republic

kompenzátorů rázů v hydraulickém systému. 
Zdvih vozíku je pak plynulejší a zbavený rázů 
při zdvihu i poklesu vidlic a také při přejíždě-
ní nerovností, například na rampách příjmu 
zboží,“ popisuje Martin Řehák, manažer pro-
duktové podpory ve společnosti Linde Material 
Handling Česká republika. Zároveň potvrzuje, 
že řidiči manipulují s vozíky výrazně citlivěji 
a opatrněji, když vědí, že jejich počínání je sle-
dováno systémem pro správu fl otil (například 
Linde Connect), který bývá vybaven mnoha 

vstupy včetně otřesových senzorů. Moderní vo-
zíky podle Martina Řeháka také již standardně 
disponují systémem pro zpomalování v zatáč-
kách, a tak se výrazně snižuje riziko nehody při 
převozu drahých součástek.

„Vozíky v elektronické nebo elektrotechnic-
ké výrobě bývají vybaveny bílými neznačícími 
pneumatikami a pro zamezení vzniku statické 
elektřiny bývají opatřeny antistatickými uzemňu-
jícími zástěrkami,“ zmiňuje další aspekt Martin 
Řehák. Specifi ka výroby v oboru elektroniky 
mohou být různá. Jestliže se jedná o tzv. bílé 
zboží, je nutné zabývat se i přídavnými zaří-
zeními a pečlivě nastavovat jejich parametry, 
příkladem mohou být čelisti pro manipulaci 
s chladničkami, pračkami a podobným zbožím. 
Hydraulické tlaky musí být nastaveny tak, aby 
docházelo k bezpečnému uchopení zboží, ale ni-
koli poškození vlivem příliš velkého tlaku čelistí.

ELEKTRONIKA A ELEKTROTECHNIKA: 
ZÁJEM O NEARSHORING NEUTUCHÁ
V logistice pro oblast elektroniky a elektrotechniky je možné pozorovat několik 
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s důrazem na udržitelnost, tedy odpovědný přístup k životnímu prostředí. I toho-
to odvětví se ovšem v poslední době dotýká narušení dodavatelských řetězců 
a razantní růst cen energií.
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a redukci plastů (především jednorázových) 
v rámci dodavatelského řetězce.
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hledají řešení pro omezení závislosti na do-
davatelích z regionů s nejistým supply chain 
managementem, tedy především těch z Asie. 
Zvažují přesun dodavatelů do Evropy a okolí 
(například do Turecka či zemí Maghrebu) nebo 
blíže k jejich odbytovým trhům,“ nastiňuje sou-
časnou situaci Jan Polter, obchodní ředitel spo-
lečnosti Dachser Czech Republic.

U řady společností z uvedeného segmentu 
došlo také k prodloužení výrobního cyklu. „Vy-
rábějí se větší série podle toho, na co je právě 
k dispozici materiál. Vzniká tedy větší poptáv-
ka po skladech pro nedokončenou výrobu,“ 
poznamenává Jan Polter. Kromě toho se pro-
dlužuje čas na výrobu. Koncoví příjemci zboží 
již přizpůsobili své výrobní a prodejní nastave-
ní delším časům dodání objednávek. „Proto 
dochází k optimalizaci distribučních nákladů 
pomocí prodloužení času na distribuci,“ vy-
světluje Jan Polter a dodává, že podobně jako 
v ostatních výrobních odvětvích i zde existuje 
velký tlak na úsporu nákladů v oblasti energií 
a hledají se alternativy pro zemní plyn.

JAK OCHRÁNIT KŘEHKÉ VÝROBKY
Logistické provozy v tomto odvětví jsou v zá-
sadě standardní, nicméně některé jsou citlivé 
na nárazy (bývá také vyžadována antistatická 
úprava např. obalů či podlah). Tomu je zapo-
třebí uzpůsobit fungování manipulační techni-
ky. „V první řadě je důležité, aby manipulační 
technika jezdila po kvalitních podlahách bez 
otřesů, aby bylo zboží dobře zabaleno, aby měli 
operátoři na manipulaci dost místa, aby zbyteč-
ně nenaráželi a neohrozili zboží,“ upozorňuje 
Michal Škaloud, produktový manažer společ-
nosti Toyota Material Handling CZ. Zmíněná 
fi rma proto vybavuje vozíky systémem správy 
fl otily I_Site, který monitoruje nárazy různých 

Stejně jako třeba v odvětví automotive se 
i u elektroniky část aktivit přesouvá od výrob-
ce originálních dílů blíž k zákazníkovi. Spolu 
s tím ruku v ruce rostou požadavky na služby 
s přidanou hodnotou. Například DB Schenker 
jako poskytovatel logistických služeb posílil 
v uplynulých letech reverzní logistiku. „Sváží-
me od prodejců zpět poškozenou elektroniku, 
u které jsme schopni zajistit diagnostiku, pro-
vést drobné opravy, případně zajistit ekologic-
kou likvidaci vyřazených kusů. Realizujeme 
také logistiku náhradních dílů,“ konstatuje 
Libor Siekela, manažer logistiky ve společnosti 
DB Schenker.

Stále více se v logistice i výrobě investuje do 
pokročilých technologií. „Větší podíl automati-
zace nebo robotizace umožňuje fi rmám zvýšit 
fl exibilitu a snížit závislost na lidské práci, což 
je přímou odpovědí jak na nedostatek pracov-
níků v některých oblastech, tak na nedávné 
zkušenosti s pandemií,“ pokračuje Libor Sieke-
la. V neposlední řadě se i u prodejců a výrobců 
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Limitovaná kapacita v dopravě i skladování, rostoucí náklady nejen na pohon-
né hmoty, ale i energie. To jsou limity, se kterými se potýká i logistika potravin 
a nápojů. V tomto oboru navíc rostou nároky zákazníků z hlediska komplexnosti 
logistických procesů a jejich požadavky a poptávka po zboží s přidanou hodno-
tou. Potravinářské a nápojářské fi rmy proto stále více využívají nové technologie, 
automatizují činnost a snaží se efektivně plánovat a využívat dostupné kapacity.

Článek připravila Martina Vampulová

další automatizací v podobě autonomní mani-
pulační techniky AGV v konvenčním skladu,“ 
říká Milan Svejkovský s tím, že na studii možné 
implementace do provozu již pracují.

INTERNET VĚCÍ I UMĚLÁ INTELIGENCE
Rychlost, včasnost a přesnost představují klí-
čové parametry řízení logistiky a dodavatel-
ského řetězce u čerstvých potravin, jež musí 
být expedovány v urychlených vychystávacích 
cyklech, ve správném balení a v podmínkách 
bez negativního dopadu na jejich kvalitu. 
Firma Hortim, která zajišťuje komplexní služby 
s čerstvým ovocem a zeleninou od pěstování 
či importu přes skladování a balení až po zá-
sobování a ročně expeduje skoro 400 milionů 
kilogramů potravin, vybavila své distribuční 
centrum komplexním řídicím systémem skla-
dových a zásobovacích procesů. Systém, jenž 
využívá nové technologie jako internet věcí 
(IoT), umělou inteligenci (AI) nebo digitální 
dvojčata, řídí všechny logistické operace na 
provozu a ve skladech v reálném čase. Kromě 
zrychlení toku zboží a zkrácení vychystávacích 
cyklů objednávek rozšiřuje řídicí systém fl exi-
bilitu zásobování tak, že distribuční centrum 
může neprodleně reagovat na změny trhu. 

 Expedice čerstvých potravin je díky němu 
efektivní a dosahuje optimalizovaných pro-
vozních nákladů.

15 000 DIGITÁLNÍCH DVOJČAT
Digitální dvojčata využívá i online supermarket 
Košík.cz. Všech 15 000 položek, které Košík ve 
svém skladu uchovává, převedl loni do jejich 
digitální podoby. Využil k tomu vlastní dimen-
zovací jednotku. Zařízení v sobě integruje 3D 
skener a váhu a během hodiny je schopné na-
snímat a uložit data o stovce položek. Data se 
následně ukládají do databázového systému 
a ručně se doplní o důležité parametry, jako 
např. materiál balení nebo křehkost. Digitální 
dvojčata položek mají desítky možností využi-

J„Je to jasný trend, který vede ke zvýšení efekti-
vity a produktivity nejen logistických procesů. 
Dalším důležitým faktorem v posledním období 
jsou požadavky zákazníků a poptávka po zboží 
s přidanou hodnotou. U nás se to projevuje 
hlavně v nárůstu copackingových aktivit, ze-
jména výrobou vícedruhových palet, půlpalet 
a čtvrtpalet pro sekundární vystavení primárně 
v diskontním prodeji,“ vyjmenovává Milan Svej-
kovský, manažer logistiky společnosti Coca-Co-
la HBC Česko a Slovensko.

EFEKTIVNĚJŠÍ VYTÍŽENÍ 
DOPRAVY I SKLADŮ
Výrobci potravin i nápojů hledají cesty, jak pro-
cesy optimalizovat, zjednodušovat a zkracovat. 
Cílí na efektivnější vytížení dopravy a skladů 
a na zvyšování produktivity na všech úrovních 
skladových operací. Společnost Coca Cola HBC 
loni v létě ve výrobním závodě v pražských Ky-
jích proto uvedla do provozu nový automati-
zovaný sklad s kapacitou 21 000 palet. „Tato 
investice přinesla jednoznačně vyšší produk-
tivitu při odbavení zásilek našim zákazníkům 
a efektivnější způsob skladování. Tím ale ne-
končíme. Na tento proces chceme navázat 

„Čtyři pilíře dalšího 
vývoje“

V budoucnu bude důležitou roli podle mě 
hrát rozvoj automatizace, využití vratných 
obalů a obnovitelných zdrojů energie i sdí-
lení volných logistických kapacit.

ROMAN 
DITTRICH

group supply 
chain director
Mattoni 1873

V LOGISTICE POTRAVIN A NÁPOJŮ 
HRAJÍ PRIM TECHNOLOGIE
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tí. V první řadě výrazným způsobem ulehčují 
plánování při naskladňování a zatížení jednot-
livých skladových zón. Digitální model zároveň 
umožňuje lepší plánování nakládky a snižuje 
emise vozů až o 15 %.

SEHRANÝ A ZKUŠENÝ TÝM 
A ANALÝZA DATOVÝCH TOKŮ
Ovšem nejen moderní technologie a automa-
tizace je pro výrobce potravin a nápojů rozho-
dující. „Největší předností našeho supply chai-
nu je stabilní, dobře sehraný a zkušený tým, 
který je schopen reagovat rychle a fl exibilně na 
nové i nestandardní výzvy. To se nám potvrdilo 
v minulosti nejen během omezení spojených 
s covidem, kdy jsme museli reagovat na výky-
vy v požadavcích na logistickou kapacitu, ale 
i v současnosti, kdy naše logistické procesy 
negativně ovlivňuje růst cen pohonných hmot, 
energií i dalších materiálů,“ říká Roman Dit-
trich, group supply chain director společnosti 
Mattoni 1873.

Kromě toho je pro českého výrobce nealkoho-
lických nápojů v rámci dodavatelského řetězce 
důležitá i analýza datových toků. „Rozhodující 
je především integrita dat, tedy to, že všichni 
pracujeme se shodnými, úplnými a korektní-
mi údaji. V tom nám velice pomáhá jednotný 
informační systém, v našem případě SAP. Při 
analýze logistických procesů a při následném 
rozhodování je největším rizikem použití přes-
ných výpočtů na základě chybných nebo neú-
plných dat i jejich špatná interpretace. Rychle 
dostupná a přesná data samozřejmě zrych-
lují a zpřesňují náš rozhodovací proces a tím 
i celý logistický systém,“ uvádí Roman Dittrich. 
A právě na zpracování dat a přenos informací 

se v posledních letech výrobce zaměřil, když 
kromě implementace SAP v několika nově in-
tegrovaných provozech rozšířil využití plánova-
cích modulů a výměnu dokumentů v elektro-
nické podobě.

UDRŽITELNOST A SDÍLENÁ LOGISTIKA
Ačkoli i nadále sázejí výrobci a distributoři po-
travin a nápojů především na nové technolo-
gie, usiluje i jejich logistika o snižování zátěže 
na životní prostředí. „V budoucnu bude stále 
naší prioritou rychlost, kvalita a efektivita, ale 
zároveň již nyní pečlivě sledujeme vliv těchto 
aktivit na životní prostředí a usilujeme o cel-
kovou udržitelnost naší činnosti,“ připomíná 
Roman Dittrich. Výrobce už loni v létě zahájil 
druhou vlnu sjednocování barev PET lahví pro 
snazší recyklaci a u čtyř značek postupně zave-
dl bezbarvé. Zároveň podporuje zavedení sys-
tému plošných záloh, který by mohl nastarto-
vat cirkulární recyklaci PET lahví. Další cestou 
k udržitelnosti může být také implementace 
alternativních zdrojů energie a pohonných jed-

notek. Proto se také Coca-Cola v oblasti do-
pravy vydala směrem ke snižování emisí CO2

, 
když využívá rozvozové dodávkové vozy s hyb-
ridním pohonem a průběžně obnovuje vozový 
park i o osobní vozidla s alternativními poho-
ny. „Také sdílená logistika, tedy sdílení volných 
skladových i dopravních kapacit, by mohla být 
tím správným směrem do budoucna,“ myslí si 
Milan Svejkovský.

„Ekonomické i geopolitické vlivy“

Situaci v oboru aktuálně nejvíce ovlivňuje geopolitická situace, infl ace 
a zdražování všech vstupů, zejména pohonných hmot a energií. Nedosta-
tek pracovních sil je patrný jak ve skladech, tak zejména v dopravě. Kromě 
toho jsou to i požadavky zákazníků, kteří projevují zájem o zboží s přidanou 
hodnotou.

MILAN SVEJKOVSKÝ, manažer logistiky, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

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

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

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

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

kuehne-nagel.cz
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Limitovaná kapacita v dopravě i skladování, rostoucí náklady nejen na pohon-
né hmoty, ale i energie. To jsou limity, se kterými se potýká i logistika potravin 
a nápojů. V tomto oboru navíc rostou nároky zákazníků z hlediska komplexnosti 
logistických procesů a jejich požadavky a poptávka po zboží s přidanou hodno-
tou. Potravinářské a nápojářské fi rmy proto stále více využívají nové technologie, 
automatizují činnost a snaží se efektivně plánovat a využívat dostupné kapacity.

Článek připravila Martina Vampulová

další automatizací v podobě autonomní mani-
pulační techniky AGV v konvenčním skladu,“ 
říká Milan Svejkovský s tím, že na studii možné 
implementace do provozu již pracují.

INTERNET VĚCÍ I UMĚLÁ INTELIGENCE
Rychlost, včasnost a přesnost představují klí-
čové parametry řízení logistiky a dodavatel-
ského řetězce u čerstvých potravin, jež musí 
být expedovány v urychlených vychystávacích 
cyklech, ve správném balení a v podmínkách 
bez negativního dopadu na jejich kvalitu. 
Firma Hortim, která zajišťuje komplexní služby 
s čerstvým ovocem a zeleninou od pěstování 
či importu přes skladování a balení až po zá-
sobování a ročně expeduje skoro 400 milionů 
kilogramů potravin, vybavila své distribuční 
centrum komplexním řídicím systémem skla-
dových a zásobovacích procesů. Systém, jenž 
využívá nové technologie jako internet věcí 
(IoT), umělou inteligenci (AI) nebo digitální 
dvojčata, řídí všechny logistické operace na 
provozu a ve skladech v reálném čase. Kromě 
zrychlení toku zboží a zkrácení vychystávacích 
cyklů objednávek rozšiřuje řídicí systém fl exi-
bilitu zásobování tak, že distribuční centrum 
může neprodleně reagovat na změny trhu. 

 Expedice čerstvých potravin je díky němu 
efektivní a dosahuje optimalizovaných pro-
vozních nákladů.

15 000 DIGITÁLNÍCH DVOJČAT
Digitální dvojčata využívá i online supermarket 
Košík.cz. Všech 15 000 položek, které Košík ve 
svém skladu uchovává, převedl loni do jejich 
digitální podoby. Využil k tomu vlastní dimen-
zovací jednotku. Zařízení v sobě integruje 3D 
skener a váhu a během hodiny je schopné na-
snímat a uložit data o stovce položek. Data se 
následně ukládají do databázového systému 
a ručně se doplní o důležité parametry, jako 
např. materiál balení nebo křehkost. Digitální 
dvojčata položek mají desítky možností využi-

J„Je to jasný trend, který vede ke zvýšení efekti-
vity a produktivity nejen logistických procesů. 
Dalším důležitým faktorem v posledním období 
jsou požadavky zákazníků a poptávka po zboží 
s přidanou hodnotou. U nás se to projevuje 
hlavně v nárůstu copackingových aktivit, ze-
jména výrobou vícedruhových palet, půlpalet 
a čtvrtpalet pro sekundární vystavení primárně 
v diskontním prodeji,“ vyjmenovává Milan Svej-
kovský, manažer logistiky společnosti Coca-Co-
la HBC Česko a Slovensko.

EFEKTIVNĚJŠÍ VYTÍŽENÍ 
DOPRAVY I SKLADŮ
Výrobci potravin i nápojů hledají cesty, jak pro-
cesy optimalizovat, zjednodušovat a zkracovat. 
Cílí na efektivnější vytížení dopravy a skladů 
a na zvyšování produktivity na všech úrovních 
skladových operací. Společnost Coca Cola HBC 
loni v létě ve výrobním závodě v pražských Ky-
jích proto uvedla do provozu nový automati-
zovaný sklad s kapacitou 21 000 palet. „Tato 
investice přinesla jednoznačně vyšší produk-
tivitu při odbavení zásilek našim zákazníkům 
a efektivnější způsob skladování. Tím ale ne-
končíme. Na tento proces chceme navázat 

„Čtyři pilíře dalšího 
vývoje“

V budoucnu bude důležitou roli podle mě 
hrát rozvoj automatizace, využití vratných 
obalů a obnovitelných zdrojů energie i sdí-
lení volných logistických kapacit.

ROMAN 
DITTRICH

group supply 
chain director
Mattoni 1873

V LOGISTICE POTRAVIN A NÁPOJŮ 
HRAJÍ PRIM TECHNOLOGIE



Logistika chemických produktů i léčiv, jejichž přeprava klade mnohem vyšší nároky na logistické společnosti, čelí v posled-
ních měsících a letech mnoha výzvám. Mění se dodavatelské řetězce, prohlubuje se digitalizace a rostou požadavky na 
udržitelnost. Navíc distributoři léčiv mají za sebou náročné období pandemie covidu, kdy se ještě více prohloubila snaha 
o rychlost a přesnost dodávky.

Článek připravila Martina Vampulová

V

„Rozvoj e-commerce 
ovlivnil i distribuci 

léků“

Lidé se sice po odeznění pandemie covidu 
vrátili do lékáren, ale řada z nich objevila 
kouzlo online obchodu a už ve virtuálním 
světě zůstala. Míra click & collect v našem 
e-shopu přesahuje 80 procent. To znamená, 
že více než 80 procent objednávek e-shopu 
si u nás lidé vyzvedávají v lékárně. V roce 
2017 jsme měli 810 tisíc objednávek, loni 
to bylo už 2‚78 milionu.

MICHAL 
PETROV

vedoucí 
komunikace 

a tiskový mluvčí
Česká Lékárna 

Holding 
a ViaPharma

FOTO: Martin Mašín

„V roce 2021 přepravil Dachser ve své celo-
světové síti přibližně čtyři miliony zásilek, které 
obsahovaly chemické produkty, z nichž 1‚25 
milionu obsahovalo nebezpečné zboží,“ říká 
obchodní ředitel Dachser Czech Republic Jan 
Polter s tím, že tento vývoj odráží obecnou si-
tuaci v oblasti chemického průmyslu, který je 
znám jako jedno z nejúspěšnějších a nejkonku-
renceschopnějších odvětví vůbec.

Navzdory tomuto pozitivnímu trendu byl ale 
chemický průmysl v posledních dvou letech 
vystaven značnému tlaku v důsledku narušení 
dodavatelských řetězců, nedostatku materiálů 
a omezených kapacit. „Nyní jde o to, aby se 
pomocí prediktivního plánování podařilo tyto 

LOGISTIKU CHEMICKÝCH PRODUKTŮ 
I LÉKŮ ZPOMALUJE NEDOSTATEK KAPACIT

potíže zvládnout tak, aby globální dodavatel-
ské řetězce v chemickém průmyslu fungovaly 
bez přerušení,“ upřesňuje Jan Polter.

SNAHA O MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ 
DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ
Dodavatelské řetězce nejprve narušila pande-
mie covidu, ale také nedostatek personálu v je-
jich jednotlivých fázích, dále omezené kapacity 
u dodavatelů i přepravců a v neposlední řadě 
také energetická krize, jejímiž jsme svědky v po-
sledních měsících. Výrobní společnosti v che-
mickém průmyslu se proto zaměřují výhradně 

na zajišťování kapacit za přijatelné ceny a hleda-
jí vhodná řešení pro maximální zachování svých 
dodavatelských řetězců. Ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu lze však očekávat, že 
začnou ve svých dodavatelských řetězcích pro-
vádět strukturální změny. Loni v létě provedl 
Dachser interní průzkum, který ukázal, že 70 
procent dotázaných zákazníků uvažuje o regio-
nalizaci svých dodavatelských řetězců. „Obecně 
zaznamenáváme, že první chemické společnos-
ti přesouvají výrobu do regionu se svými největ-
šími prodejními trhy. To však bude nějakou dobu 
trvat a v žádném případě to neznamená před-
zvěst konce globalizace. Přemístění nebo úplná 
regionalizace dodavatelského řetězce by neby-
ly optimální, mohly by být dokonce i riskantní,“ 
upozorňuje Jan Polter.

ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PODLE GDP
S podobnými potížemi jako výrobci a přeprav-
ci chemikálií se v průběhu posledních měsí-
ců a let potýkali i distributoři a přepravci léků 
a léčiv. V tomto odvětví je situace o to kompliko-
vanější, že v České republice zákon o léčivech 
stanoví výrobcům, distributorům, lékárnám 
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Komplexnost našich služeb propojuje 
všechny subjekty realitních transakcí – 
nájemce, majitele pozemků, investory 
i stavební fi rmy, a dovede vaše plány 
k realizaci.

Dušan Drábek
Associate Director
+420 725 879 141
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Savills
Poradenství pro průmyslové 
nemovitosti, které otevírá 
příležitosti.
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„Prioritou bude odolnost 
dodavatelských řetězců“

 Kromě digitalizace, udržitelnosti a nedostatku řidičů bude důležitým téma-
tem budoucnosti v chemickém průmyslu i odolnost dodavatelských řetězců. 
Bezpečnost a odolnost informačních technologií budou patřit mezi hlavní 
priority, protože bezpečná data a jejich výměna jsou tím, co fyzicky udržuje 
dodavatelský řetězec v chodu.

JAN POLTER
obchodní ředitel, Dachser Czech Republic

„VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI 
V CHEMICKÉM PRŮMYSLU 

HLEDAJÍ ŘEŠENÍ PRO 
ZACHOVÁNÍ SVÝCH 

DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ.“

i lékařům velmi přísné podmínky, za kterých 
je možné s léčivými přípravky zacházet a na-
kládat, a to včetně kontroly a dopravy. Jedná 
se o soubor pravidel a opatření, která zajišťují 
bezpečnou a monitorovanou cestu léků z výro-
by až k pacientovi. Kromě toho v Evropské unii 
léčivé přípravky podléhají zvláštním přeprav-
ním předpisům pro správnou distribuci (GDP). 
GDP neboli Správná distribuční praxe je soubor 
požadavků a opatření, které zajišťují, že kvalita 
a integrita léčivých příprav-
ků je zaručena monitorová-
ním distribučního řetězce. 
Ačkoli směrnice EU pro GDP 
jsou původně zaměřeny na 
velkoobchodníky s farma-
ceutickými výrobky, všech-
na tato opatření by měla být 
dodržována všemi účastní-
ky a odpovědnými osobami 
v dodavatelském řetězci. Z tohoto důvodu musí 
např. dopravní společnosti a sklady splňovat 
požadavky na GDP. „Je to logické. Jestliže far-
maceutický průmysl pracuje na vysoké úrovni 
zabezpečování jakosti, je nutné, aby stejná úro-
veň byla zachována i v distribuční síti. Tím se 
liší lékárenská logistika od logistiky v ostatních 
oborech. Na dodržování těchto pravidel dohlíží 
regulátor, v České republice je to Státní ústav 
pro kontrolu léčiv,“ uvádí Michal Petrov, vedou-
cí komunikace a tiskový mluvčí České Lékárny 
Holding a ViaPharmy.

Vedle splnění přísných podmínek pro pře-
pravu a distribuci léků čelí dopravci i dalším 
tlakům, které jsou podobné jako v ostatních 
logistických procesech. I tady se potýkají 
s nedostatkem pracovních sil, mají omezené 
kapacity a v posledních měsících i je zasáhla 
energetická krize a vysoké ceny pohonných 
hmot. „Největší komplikací je momentálně 
růst nákladů souvisejících s energiemi a pa-
livy, tradičně je to tlak na mzdy jako důsle-
dek napjaté situace na trhu práce a taky bych 
zmínil výpadky některých přípravků. Kromě 
toho distribuční řetězce vážně narušila covi-
dová pandemie a stále ještě je to znát,“ říká 
Michal Petrov. Pandemie covidu navíc ak-
celerovala rozvoj e-commerce, a ačkoli se 
řada zákazníků vrátila zpět do kamenných 
prodejen, mnozí z nich objevili kouzlo online 
obchodování a už v tomto segmentu zůstali. 
„Lékárny musí navyšovat kapacity, zlepšovat 
technologie, rozšiřovat výběr a zdokonalovat 
služby,“ upozorňuje Michal Petrov a dodává: 
„Zvýšení kapacit jsme zajistili letos otevřením 
nového logistického centra pro e-commerce 
v Nučicích o rozloze 7‚5 tisíce metrů. Kromě 
toho máme pro e-shop sklad v Brně o ploše 
3‚5 tisíce metrů čtverečních.“ Firmě pomohlo 
i zavedení vertikálního skladového systému 
VertiFlex v Nučicích, v němž skladují 5‚5 tisíce 
položek a podařilo se jim efektivně využít stá-
vající skladové prostory. V distribučním hubu 
v Pavlově u Prahy, jehož rozloha přesahuje 20 

tisíc metrů čtverečních, fi rma loni instalovala 
technologie, které redukují lidskou práci a sni-
žují riziko chyby vyvolané lidským faktorem.

TLAK NA RYCHLEJŠÍ 
DISTRIBUCI
„Online poptávce jdeme na-
proti i rozšiřováním služeb. 
V roce 2020 jsme zavedli 
rezervační systém, díky 

čemuž se nám podařilo zkrátit vyřizování dodá-
vek, protože cut-off-time se u některých položek 
snížil z řádu dní na minuty, loni jsme v Praze za-
vedli same day delivery a letos jsme v hlavním 
městě zprovoznili první výdejní boxy,“ vypočítává 
Michal Petrov. Tím fi rma reagovala na rostoucí 
požadavky koncových zákazníků, kteří vyvíjejí 
tlak na rychlejší distribuci. Výdejní boxy by se 
měly rozšířit i v Brně a ke konci roku jich Česká 
Lékárna Holding chce provozovat víc než čtyřicet 
a příští rok už stovku.

VAKCÍNY DO CELÉHO SVĚTA
Pro distributory léčiv byla velkou celosvětovou 
výzvou realizace dodávek vakcín proti covi-
du-19. Ty se musely během velmi krátké doby 
dostat k lékařům a do nemocnic po celém 
světě. První mezinárodní distribuci zahájily 
společnosti DHL Express a DHL Global For-
warding v prosinci roku 2020. O rok a měsíc 
později pak DHL překonala milník dvou miliard 
dávek vakcíny proti covidu, které přepravila do 
více než 175 zemí.

Vzhledem k tomu, že farmaceutický průmysl 
stále roste, porostou také objemy přepravo-
vaného zboží a s tím spojené nároky na do-
konalejší a bezpečnější postupy v distribuci 
zboží. Poptávka po službách v rámci přeprav 
s kontrolovanou teplotou, ať už se jedná o ba-
lení, dopravu i datové služby, v příštích třech 
letech výrazně urychlí růst. Experti očekáva-
jí, že po desetiprocentním nárůstu mezi lety 
2019 a 2020 vzroste poptávka do roku 2024 
o 24 procent.

Logistika chemických produktů i léčiv, jejichž přeprava klade mnohem vyšší nároky na logistické společnosti, čelí v posled-
ních měsících a letech mnoha výzvám. Mění se dodavatelské řetězce, prohlubuje se digitalizace a rostou požadavky na 
udržitelnost. Navíc distributoři léčiv mají za sebou náročné období pandemie covidu, kdy se ještě více prohloubila snaha 
o rychlost a přesnost dodávky.

Článek připravila Martina Vampulová

V

„Rozvoj e-commerce 
ovlivnil i distribuci 

léků“

Lidé se sice po odeznění pandemie covidu 
vrátili do lékáren, ale řada z nich objevila 
kouzlo online obchodu a už ve virtuálním 
světě zůstala. Míra click & collect v našem 
e-shopu přesahuje 80 procent. To znamená, 
že více než 80 procent objednávek e-shopu 
si u nás lidé vyzvedávají v lékárně. V roce 
2017 jsme měli 810 tisíc objednávek, loni 
to bylo už 2‚78 milionu.

MICHAL 
PETROV

vedoucí 
komunikace 

a tiskový mluvčí
Česká Lékárna 

Holding 
a ViaPharma
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„V roce 2021 přepravil Dachser ve své celo-
světové síti přibližně čtyři miliony zásilek, které 
obsahovaly chemické produkty, z nichž 1‚25 
milionu obsahovalo nebezpečné zboží,“ říká 
obchodní ředitel Dachser Czech Republic Jan 
Polter s tím, že tento vývoj odráží obecnou si-
tuaci v oblasti chemického průmyslu, který je 
znám jako jedno z nejúspěšnějších a nejkonku-
renceschopnějších odvětví vůbec.

Navzdory tomuto pozitivnímu trendu byl ale 
chemický průmysl v posledních dvou letech 
vystaven značnému tlaku v důsledku narušení 
dodavatelských řetězců, nedostatku materiálů 
a omezených kapacit. „Nyní jde o to, aby se 
pomocí prediktivního plánování podařilo tyto 

LOGISTIKU CHEMICKÝCH PRODUKTŮ 
I LÉKŮ ZPOMALUJE NEDOSTATEK KAPACIT

potíže zvládnout tak, aby globální dodavatel-
ské řetězce v chemickém průmyslu fungovaly 
bez přerušení,“ upřesňuje Jan Polter.

SNAHA O MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ 
DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ
Dodavatelské řetězce nejprve narušila pande-
mie covidu, ale také nedostatek personálu v je-
jich jednotlivých fázích, dále omezené kapacity 
u dodavatelů i přepravců a v neposlední řadě 
také energetická krize, jejímiž jsme svědky v po-
sledních měsících. Výrobní společnosti v che-
mickém průmyslu se proto zaměřují výhradně 

na zajišťování kapacit za přijatelné ceny a hleda-
jí vhodná řešení pro maximální zachování svých 
dodavatelských řetězců. Ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu lze však očekávat, že 
začnou ve svých dodavatelských řetězcích pro-
vádět strukturální změny. Loni v létě provedl 
Dachser interní průzkum, který ukázal, že 70 
procent dotázaných zákazníků uvažuje o regio-
nalizaci svých dodavatelských řetězců. „Obecně 
zaznamenáváme, že první chemické společnos-
ti přesouvají výrobu do regionu se svými největ-
šími prodejními trhy. To však bude nějakou dobu 
trvat a v žádném případě to neznamená před-
zvěst konce globalizace. Přemístění nebo úplná 
regionalizace dodavatelského řetězce by neby-
ly optimální, mohly by být dokonce i riskantní,“ 
upozorňuje Jan Polter.

ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PODLE GDP
S podobnými potížemi jako výrobci a přeprav-
ci chemikálií se v průběhu posledních měsí-
ců a let potýkali i distributoři a přepravci léků 
a léčiv. V tomto odvětví je situace o to kompliko-
vanější, že v České republice zákon o léčivech 
stanoví výrobcům, distributorům, lékárnám 



V podnicích působících v odvětví výroby kovů, hutního zpracování a slévárenství se nacházejí zpravidla provozy vyznačující 
se vysokou teplotou či prašností. Je nasnadě, že tyto provozy kladou specifi cké nároky a požadavky i na logistiku.

Článek připravil David Čapek

OObzvlášť patrné je to v případě manipulační 
techniky. V hutnických a slévárenských pro-
vozech se pohybují převážně výkonné čelní 
vysokozdvižné vozíky, nejčastěji modely se 
spalovacím motorem, například Toyota Tonero. 
„Bývají robustnější, protože obvykle převážejí 
těžký náklad, pohybují se v prašném prostře-
dí, manipulují na méně kvalitních podlahách 

VÝROBA KOVŮ, HUTNICTVÍ 
A SLÉVÁRENSTVÍ: LOGISTIKA SE 
SPECIFICKÝMI NÁROKY

nebo křižují koleje,“ vysvětluje Michal Škaloud, 
produktový manažer ve společnosti Toyota Ma-
terial Handling CZ. I v této kategorii se ale již 
uplatňují také robustní vozíky s elektrickým 
pohonem. Jde třeba o vozík Linde řady X, který 
má kapalinové chlazení výkonových elektronic-
kých modulů a může tak dlouhodobě pracovat 
při plném zatížení bez nebezpečí přehřátí.

OCHRANA PROTI ŽÁRU
Pokud vozíky zajíždějí do blízkosti tavicích 
pecí, bývají vystaveny velkému žáru, a proto 
vyžadují patřičnou výbavu. Patří k ní například 
žáruvzdorné ochranné přední sklo, hadice 
olemované a izolované ocelovým návlekem 
pro hydraulické rozvody ve stožáru, speciální 

FOTO: Linde Material Handling ČR



39Logistika
pro zpracovatelský průmysl

INZERCE

hadice chráněné sklolaminátem, žáruvzdorný 
povrchový nátěr blatníků i dalších komponen-
tů, hliníkové pláty chránící čelo kapoty vozíku, 
sklolaminátové chrániče hydrauliky naklápění 
stožáru, přídavné otvory na krytu motoru pro 
lepší efekt chlazení, výkonný ventilátor chla-
diče s nastavitelnými lopatkami pro zrychlení 
proudění chladícího vzduchu a v neposlední 
řadě speciální hydraulický olej.

ZAJIŠTĚNÍ SERVISU 
A HLAVNĚ BEZPEČNOSTI
„Pro typicky 24hodinový provoz hutí a sléváren 
je nutné mít sjednán servis vozíků s garantova-
nými dojezdem servisního technika a případně 
mít v záloze náhradní vozík nebo vozíky vyba-
vené potřebným přídavným zařízením, aby při 
vzniku nečekané poruchy a odstavení vozíku 
mohlo být pokračováno v manipulaci s rozta-
veným kovem,“ upozorňuje Martin Řehák, ma-
nažer produktové podpory ve společnosti Linde 
Material Handling Česká republika.

Nejdůležitější je nicméně za všech okolností 
ochrana zdraví osob. Manipulace v hutích je 
velmi náročná a nikdy není možné zcela vylou-
čit možnost nehody či jiné mimořádné události. 

„Pro tyto případy musí mít řidiči vždy zajiště-
nou únikovou cestu z vozíku do bezpečných 
prostor s normální teplotou. Řidiči musí být 
pro tuto možnost školeni, stejně jako pro to, 
aby s vozíky manipulovali tak, aby nedocháze-
lo k nehodám a případným 
zraněním okolních pracov-
níků hutí, například rozlitím 
roztaveného kovu na pod-
lahu a podobně,“ přibližuje 
bezpečnostní zásady Martin 
Řehák. K tomu pomáhají řidi-
čům různé asistenční systé-
my a vedoucím pracovníkům 
systémy fl eet managementu.

POMOHOU I FILTRY 
A VENTILÁTORY
Proti velké koncentraci prachu různé velikosti 
je možné se účinně bránit volbou vhodného 
fi ltru a ventilátoru optimální síly a výkonu, do-
poručuje Michal Škaloud. Předčistič vzduchu 
na sání do motoru by měl být samozřejmostí. 
Ve zvlášť prašném provozu je umístěn na rámu 
motoru a odlučuje velké nečistoty. V útrobách 
vozíku čistí vzduch tzv. cyklonový fi ltr, který při 
sání vzduch roztočí a odstraní i extra jemný 

prach, který se jinak dostane prakticky všude. 
Prostor obsluhy ochrání přetlaková kabina, jež 
brání průniku znečištěného vzduchu i závad-
ných látek.

Další možností je chladič 
s většími voštinami (prů-
duchy). „Nečistoty chladi-
čem spíše proletí, než aby 
ulpívaly uvnitř a zanášely 
prostor, kudy má proudit 
vzduch a ochlazovat chla-
dicí kapalinu, případně 
hydraulický nebo převodo-
vý olej,“ poznamenává Mi-

chal Škaloud. Ve spojení s vysokorychlostním 
ventilátorem, který dokáže prohnat chladičem 
více vzduchu za stejný čas, jde o účinnou 
ochranu vozíku právě ve zmíněných náročných 
provozech.

Co ovlivňuje logistiku 
v hutnictví?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„MANIPULACE V HUTÍCH JE 
VELMI NÁROČNÁ A NIKDY 

NENÍ MOŽNÉ ZCELA VYLOUČIT 
MOŽNOST NEHODY ČI JINÉ 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.“
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produktový manažer ve společnosti Toyota Ma-
terial Handling CZ. I v této kategorii se ale již 
uplatňují také robustní vozíky s elektrickým 
pohonem. Jde třeba o vozík Linde řady X, který 
má kapalinové chlazení výkonových elektronic-
kých modulů a může tak dlouhodobě pracovat 
při plném zatížení bez nebezpečí přehřátí.

OCHRANA PROTI ŽÁRU
Pokud vozíky zajíždějí do blízkosti tavicích 
pecí, bývají vystaveny velkému žáru, a proto 
vyžadují patřičnou výbavu. Patří k ní například 
žáruvzdorné ochranné přední sklo, hadice 
olemované a izolované ocelovým návlekem 
pro hydraulické rozvody ve stožáru, speciální 
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Doprava

SSběrná služba zajišťuje přepravu kusových zásilek 
z domu do domu a je vhodná pro veškeré zboží, 
které je snadno manipulovatelné, protože při tom-
to způsobu přepravy dochází k opakované překlád-
ce zásilek. Služba je ideální pro paletové zásilky na 
europaletách, někteří přepravci dokonce paletizo-
vané zásilky fi nančně zvýhodňují. Přepravovat lze 
nicméně i volně ložené bedny, nebo výrobky napří-
klad v gitterboxech či na jednorázových paletách, 
jejichž objemy nenaplní celovozové přepravy. Vět-
šina zasilatelů umožňuje prostřednictvím sběrné 
služby přepravovat také nebezpečné věci.

Sběrnou službu využívají hlavně fi rmy ze strojíren-
ství, automotive a elektrotechnického průmyslu, 

SBĚRNÁ SLUŽBA: IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ 
PRO PALETOVÉ ZÁSILKY

populární je také mezi výrobci potravin i produ-
centy chemických výrobků a v neposlední řadě 
i u prodejců spotřebního zboží a módy.

Pokud jde o optimální velikost či objem zásilek, 
není snadné jednoznačně určit přesnou hranici 
hmotnosti kusové sběrné zásilky. Vždy hraje roli 
i ekonomická stránka. „V současné době je u nás 
limit orientačně stanoven na hrubou hmotnost 
2500 kilogramů, nicméně u přímých linek se mů-
žeme bavit i o limitu vyšším. Ve sběrné službě se 
zároveň nebere v potaz pouze hrubá hmotnost 
zásilky, ale i hmotnost objemová, přičemž použí-
váme objemový přepočet, kdy jeden metr krych-
lový odpovídá 250 kilogramům, respektive jeden 

Článek připravila Martina Vampulová

Většina zásilek po Evropě se přepravu-
je prostřednictvím nákladních vozidel. 
V případě, že fi rma nedokáže využít ce-
lovozové zásilky, protože potřebuje pře-
pravit jen několik balíků, případně palet, 
má možnost zvolit systém sběrné služby. 
Ten patří u většiny zasilatelů k základ-
ním pilířům jejich nabídky.

FOTO: Stanislav D. Břeň

„Dodací lhůty ovlivní i počasí“

Nabízíme tři varianty sběrné služby s různou dobou doručení. V případě někte-
rých mezinárodních zásilek mohou zákazníci využít aplikaci, která poskytuje 
přehled doplňkových služeb i dodacích lhůt pro zvolené trasy. Dodací lhůty 
mohou ovšem ovlivnit i vnější vlivy, například nepřízeň počasí.

MARTIN FRONĚK
national road logistics director, Kühne+Nagel
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ložný metr 1250 kilogramům,“ říká Martin Froněk, 
national road logistics director v Kühne+Nagel. 
Další přepravci mají stanovené sice odlišné limi-
ty, ale obecně platí, že ekonomicky nevýhodné je 
dopravovat sběrnou službou těžší zásilky, protože 
manipulace a následná distribuce vše prodražuje. 
Ovšem existují i výjimky. Např. společnost Lorenc 
Logistic se v rámci sběrné služby orientuje právě 
na objemnější, nestandardní, dlouhé a těžké zá-
silky. „Od začátku se zaměřujeme a přepravujeme 
zásilky, které nezapadají do služeb velkých nadná-
rodních poskytovatelů. Standardně přepravujeme 
zásilky od 10‚1 do 2000 kilogramů, maximální ob-
jem zásilky nesmí přesáhnout deset metrů krych-
lových. Dlouhé zásilky, jako například koberce, lino 
nebo tyčovinu, lze přepravovat až do délky šesti 
metrů,“ vypočítává Michal Linhart, provozní ředitel 
Lorenc Logistic.

NEJVYTÍŽENĚJŠÍ LINKY SMĚŘUJÍ 
DO NĚMECKA
Sběrná služba umožňuje přepravu zásilek pro-
střednictvím sítě linek, které pravidelně spojují 
jednotlivá místa v Evropě. „Síť sběrné služby řízená 
a kontrolovaná společností Kuehne+Nagel doruču-
je do více než 40 evropských zemí a nabízí přes tři 
tisíce mezinárodních odjezdů za týden. V případě 
Kuehne+Nagel se jedná o kombinaci přímých linek 
a řešení se zapojením centrálních sběrných hubů,“ 
upřesňuje Martin Froněk. I Dachser má po celé 
Evropě strategicky umístěné pobočky, které spojují 
stovky přímých denních linek sběrné služby. „Jen 
od nás z České republiky každý den odjíždí přes 
100 přímých linek do 45 destinací ve 12 zemích,“ 
vypočítává obchodní ředitel Dachser Czech Repub-
lic Jan Polter a upozorňuje na to, že linky z České 
republiky kopírují křivky mezinárodního obchodu 
a nejvíce zboží tak směřuje do destinací v Němec-
ku. Jeho slova potvrzuje i Karel Kváč, marketingový 
a obchodní ředitel DSV Road, jejíž síť také pokrývá 
celou Evropu. „Ovšem mezi nejvytíženější směry 
patří kromě Německa ještě Polsko a Slovensko,“ 
dodává.

Časy doručení většinou závisí na vzdálenosti pře-
pravy a zvoleném doručovacím režimu. Zásilka 
může být přepravena do cíle už do 24, 48 nebo 
72 hodin, do vzdálenějších míst Evropy někteří do-
pravci odvezou zásilku třeba i během jednoho týd-
ne. Zákazníci mohou zvolit i garantované doručení, 

např. ve stanovený den nebo doručení v první mož-
ný den. Díky poměrně široké škále doručovacích 
režimů je možné dobře kombinovat čas doručení 
zásilky s ekonomickými aspekty přepravy.

OD SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY PO POJIŠTĚNÍ
Přepravci nabízejí v rámci sběrné služby i další 
doplňkové služby. Většina z nich má k dispozici 
speciální aplikace nebo webové portály, s jejichž 
pomocí lze zásilku sledovat online, někteří umož-
ňují avizaci doručení zásilky. „U avizace nabízíme 
i možnost výběru vykládkového okna online nebo 
informování před doručením 
formou SMS či telefonicky,“ říká 
Jan Polter. V DSV letos zavedli 
informování o vyzvednutí nebo 
doručení paletové zásilky v on-
line režimu dvou hodin. „Díky 
tomu dokáže náš zákazník lépe 
plánovat své skladové operace,“ 
uvádí Karel Kváč s tím, že aviza-
ce SMS zprávou nebo e-mailem 
patří mezi standardní doplňko-
vé služby. K nim se řadí také 
celní odbavení, o které narostl zájem především 
po brexitu. Stranou pozornosti ale nezůstává ani 
pojištění zásilek. „V případě potřeby jsme schopni 
zajistit i pojištění naší odpovědnosti s limitem po-
jistného plnění až do výše hodnoty zboží,“ uvádí 
Martin Froněk.

I PRO NEBEZPEČNÉ VĚCI
Sběrnou službou lze přepravovat i zboží, které je 
klasifi kováno podle Evropské dohody o mezinárod-
ní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Jde 
o zboží, jehož vlastnosti jako hořlavost, žíravost či 
výbušnost by mohly být při přepravě nebezpečné 

pro osoby, majetek nebo životní prostředí. Proto 
jsou přesně stanovené podmínky, za jakých lze tyto 
věci přepravovat. Dohoda ADR klasifi kuje jednot-
livé nebezpečné věci do celkem devíti tříd. „Ne-
přepravujeme ADR zboží tříd 1 a 7,“ upozorňuje 
Michal Linhart a popisuje, co všechno je potřeba 
zajistit: „Každé naše středisko má k dispozici certi-
fi kovaného ADR poradce, který je v případě potřeby 
připraven pomoci. U přepravy nebezpečného zboží 
je totiž nejen příprava nákladu, ale i dokumentace 
mnohem složitější. Středisko zajišťující svoz zásil-
ky bude vyžadovat bezpečnostní list k přepravě ne-
bezpečných látek a další nezbytné údaje, jako číslo 
UN, údaje podle ADR, tedy třídu, obalovou skupinu 

a kód klasifi kace, jsou-li tyto 
informace pro tento případ 
vyžadovány, dále ofi ciální po-
jmenování podle ADR, čistou 
i hrubou hmotnost a podrob-
né informace o balení.“

Také vozidla s logem Kuehne+  
Nagel dokážou přepravovat 
nebezpečné věci všech tříd, 
s výjimkou 1, 6.2 a 7 a věcí 
uvedených v části 1.10.3.1. 

Vlastní oborové řešení pro přepravu nebezpečných 
věcí, mezi které patří mimo jiné barvy, nátěry, ma-
ziva, oleje, čisticí a hygienické prostředky i celá 
řada kosmetických výrobků, vyvinula společnost 
Dachser. „V rámci Chem-Logistics přepravila v roce 
2021 celá naše skupina sběrnou službou kolem 
čtyř milionů zásilek obsahujících chemické pro-
dukty a 1‚25 milionu z těchto zásilek obsahovalo 
nebezpečné zboží,“ říká Jan Polter.

NEDOSTATEK ŘIDIČŮ I KAPACIT
Ovšem i v rámci sběrné služby se přepravci potý-
kají s nepříznivými vlivy. „Velkým problémem jsou 
nedostatečné kapacity crossdockových terminá-
lů, a to především pro městskou logistiku,“ uvádí 
Martin Froněk s tím, že v důsledku přetrvávajícího 
razantního růstu e-commerce se tlak na skladové 
kapacity ještě více zvyšuje. Přepravci se v rámci 
celé Evropy potýkají také s nedostatkem kvalitních 
lidských zdrojů, a to zejména řidičů a skladových 
manipulantů. To má společně se skokovým nárůs-
tem cen energií i pohonných hmot za následek 
také růst cen logistických služeb. Stejně jako ostat-
ní odvětví dopravy a logistiky se bude další vývoj 
v rámci sběrné služby kusových zásilek nadále od-
víjet od geopolitické a stále částečně i epidemické 
situace. Ovšem jak se situace vyvine do budouc-
na, nedokáže v současné turbulentní době nikdo 
předpovědět. Co je však jednoznačně patrné, je 
zrychlený přechod k digitalizaci.

„U SBĚRNÉ SLUŽBY LZE DÍKY 
POMĚRNĚ ŠIROKÉ ŠKÁLE 

DORUČOVACÍCH REŽIMŮ DOBŘE 
KOMBINOVAT ČAS DORUČENÍ 
ZÁSILKY S EKONOMICKÝMI 

ASPEKTY PŘEPRAVY.“

Využíváte sběrnou 
službu?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„Velkoobjemové zásilky 
se nevyplatí“

Sběrná služba není vhodná například pro nad-
měrné zásilky a všude tam, kde jsou velké 
objemy zboží, které je ekonomičtější odesílat 
jako celovozové přepravy.

JAN POLTER
obchodní ředitel

Dachser Czech Republic

„Nezbytná je hustá 
distribuční síť“

Ekonomika sběrné služby, a tím úroveň cen 
pro zákazníky, je odvislá od mnoha faktorů, 
ale nejdůležitější je hustota distribuční sítě 
a dostatečný tok zboží, aby sběrné linky neod-
jížděly nenaplněné zbožím.

KAREL KVÁČ
marketingový a obchodní ředitel

DSV Road

Doprava

SSběrná služba zajišťuje přepravu kusových zásilek 
z domu do domu a je vhodná pro veškeré zboží, 
které je snadno manipulovatelné, protože při tom-
to způsobu přepravy dochází k opakované překlád-
ce zásilek. Služba je ideální pro paletové zásilky na 
europaletách, někteří přepravci dokonce paletizo-
vané zásilky fi nančně zvýhodňují. Přepravovat lze 
nicméně i volně ložené bedny, nebo výrobky napří-
klad v gitterboxech či na jednorázových paletách, 
jejichž objemy nenaplní celovozové přepravy. Vět-
šina zasilatelů umožňuje prostřednictvím sběrné 
služby přepravovat také nebezpečné věci.

Sběrnou službu využívají hlavně fi rmy ze strojíren-
ství, automotive a elektrotechnického průmyslu, 

SBĚRNÁ SLUŽBA: IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ 
PRO PALETOVÉ ZÁSILKY

populární je také mezi výrobci potravin i produ-
centy chemických výrobků a v neposlední řadě 
i u prodejců spotřebního zboží a módy.

Pokud jde o optimální velikost či objem zásilek, 
není snadné jednoznačně určit přesnou hranici 
hmotnosti kusové sběrné zásilky. Vždy hraje roli 
i ekonomická stránka. „V současné době je u nás 
limit orientačně stanoven na hrubou hmotnost 
2500 kilogramů, nicméně u přímých linek se mů-
žeme bavit i o limitu vyšším. Ve sběrné službě se 
zároveň nebere v potaz pouze hrubá hmotnost 
zásilky, ale i hmotnost objemová, přičemž použí-
váme objemový přepočet, kdy jeden metr krych-
lový odpovídá 250 kilogramům, respektive jeden 

Článek připravila Martina Vampulová

Většina zásilek po Evropě se přepravu-
je prostřednictvím nákladních vozidel. 
V případě, že fi rma nedokáže využít ce-
lovozové zásilky, protože potřebuje pře-
pravit jen několik balíků, případně palet, 
má možnost zvolit systém sběrné služby. 
Ten patří u většiny zasilatelů k základ-
ním pilířům jejich nabídky.

FOTO: Stanislav D. Břeň

„Dodací lhůty ovlivní i počasí“

Nabízíme tři varianty sběrné služby s různou dobou doručení. V případě někte-
rých mezinárodních zásilek mohou zákazníci využít aplikaci, která poskytuje 
přehled doplňkových služeb i dodacích lhůt pro zvolené trasy. Dodací lhůty 
mohou ovšem ovlivnit i vnější vlivy, například nepřízeň počasí.

MARTIN FRONĚK
national road logistics director, Kühne+Nagel
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SKLADŮ NA MÍRU PŘIBÝVÁ I DÍKY 
AUTOMATŮM A FOTOVOLTAICE
Aktuální poptávka po průmyslových nemovitostech je vysoká, ať už se jedná o čerstvé 
projekty, uvolněné haly nebo postavené spekulativně, tak ty, které se staví nájemci na 
míru (BTS, build to suit). Co přináší BTS v podmínkách aktuálního nedostatku skladů? 
Proč je potřeba adaptovat sklady zejména při instalaci vyspělých technologií? A jak se 
bude trh s průmyslovými nemovitostmi vyvíjet v následujících měsících?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

BBTS jako pojem na realitním trhu se používá pro 
výstavbu víceméně standardizovaných hal v rámci 
skladových parků na základě „předpronájmu“ (tedy 
developer začíná s výstavbou teprve po podpisu 
nájemní smlouvy) i pro výstavbu specifi ckých ob-
jektů na míru pouze pro jednoho klienta. Při volbě, 
zda stavět sklad na míru nebo využít spekulativní 
výstavbu, je klíčový pohled uživatele skladových 
prostor. „Každý druh podnikání i jednotlivé obcho-
dy mají rozdílné skladovací potřeby s ohledem na 
druh zboží, jeho obrátkovost, sezonnost, velikost 
a další parametry. Podstatné však vždy je, aby byl 
dostatek místa, produkty byly uloženy přehledně, 
snadno a dobře přístupné, nebyly nebezpečné 
pro obsluhu a nemohly poškodit další uskladněné 
zboží,“ říká ředitel logistiky Geis CZ Pavel Křížek 

a dodává: „Jiné nastavení procesů má internetový 
obchod, který denně zasílá přímo koncovým zákaz-
níkům, a jiný zase fi rma, která zásobuje výrobu jiné 
společnosti, mají mezi sebou tedy B2B vztah. Ale 
i u fi rem ze stejného oboru jsou někdy rozdíly velké 
s ohledem na jejich zboží.“

„Zájem o BTS víceméně koreluje s poptávkou po 
stávajících skladových prostorech, v posledním 
roce došlo k významnému nárůstu výstavby skla-
dové plochy pro e-commerce distribuční centra 
a také překladiště spedičních a balíkových fi rem,“ 
popisuje situaci na trhu Dušan Drábek, associate 
director v oddělení pronájmů průmyslových nemo-
vitostí ze společnosti Savills CZ. „Akutní rekordní 
nedostatek dostupných kvalitních prostor přiroze-

ně nahrává spekulativní výstavbě, protože šance 
na obsazení nové haly je vysoká,“ říká Aleš Zacha, 
head of development společnosti P3 Logistic Parks 
v ČR. Současně dodává: „Na druhou stranu na trhu 
je velká řada nájemců, jejichž provozy mají svá spe-
cifi ka, která jsou stěží dosažitelná v již existujících 
prostorech, a zde je nezbytná výstavba na míru.
Průmyslové haly na míru se hodí pro všechny fi rmy 
požadující specifi cké technické parametry budovy 
nutné pro jejich provoz.“ Dušan Drábek pak některé 
vypočítává: „Bývají to zejména požadavky na množ-
ství a rozložení nakládacích ramp, velikost vnějších 
manipulačních ploch a technické parametry budo-
vy související s instalovanými technologiemi.“

ČEKÁNÍ NA TECHNOLOGIE
Často se píše o tom, že nejsou sklady a jejich 
výstavba je komplikovaná. To je sice pravda, ale 
developeři provádějí dlouhodobé akvizice, kdy 
současná výstavba vychází z přípravy, která za-
čala před čtyřmi či pěti lety, někdy i dříve. Stavět 
projekty na míru se dá tedy poměrně rychle, ale ne-
dostatkové zboží současnosti představují vyspělé 
technologie. Na jejich dodání se čeká řadu měsíců, 
v případě opravdu komplexních projektů lze hovořit 
o projekci, výrobě a oživení v řádu nižších jednotek 
let, a tak se může stát, že se hala mezitím stih-
ne postavit a připravit na instalaci. „To je příklad 
vydavatelství Euromedia Group, pro které aktuál-
ně dostavujeme halu v P3 Prague D6. Bude v ní 
robotizovaný sklad s nadčasovými technologiemi, 
které distribuci knih výrazně zefektivní. Všechny 
tyto technologie by například nemohly fungovat 
bez podlahy splňující nejpřísnější parametry rovi- AŤ VÁM TO 

VE SKLADU 
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„Záleží na konkrétním 
využití“

Při ceně skladovacích prostor, vlastních i pro-
najatých, a rostoucím množství zboží, které 
přes ně proudí, se každý centimetr počítá. 
Tato místa nemají jeden univerzálně správný 
systém skladování, proto je důležité dobře plá-
novat již před výstavbou a myslet na budoucí 
využití tak, aby šlo o řešení efektivní.

PAVEL KŘÍŽEK
ředitel logistiky

Geis CZ

FOTO: Prologis
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natosti. Takový standard podlahy bez BTS projektu 
není reálné najít,“ popisuje konkrétní zkušenosti 
Aleš Zacha.

Automatizaci skladových a výrobních procesů zmi-
ňuje jako jeden z důvodů pro BTS také Laurent 
Jechoux, obchodní ředitel společnosti Contera Ma-
nagement. „Příkladem tohoto trendu je náš klient 
Sportisimo, pro kterého jsme v Ostravě vybudovali 
halu šitou na míru na základě jeho požadavků. Jed-
ná se primárně o výšku haly, která v jedné části 
objektu dosahuje až 23 metrů, kde je plně automa-
tizovaný sklad. V druhé části je vybudovaný pětipa-
trový mezanin, jenž nabízí komfortní pracovní pro-
středí pro zaměstnance,“ uvádí Laurent Jechoux. 
Dalšími zajímavými parametry této budovy jsou 
světlá výška 14 metrů, nosnost podlahy 8 t/m2 
a navýšení rozměru rozpon sloupů na 16 × 24 m.

Výstavba na míru a spekulativní výstavba nejsou 
dva zcela oddělené světy. V závislosti na požadav-
cích klienta se někdy do již existujícího projektu 
zapracují prvky BTS. Jeden takový přibližuje Aleš 
Zacha: „Stále častěji se v oblasti B2B a B2C se-
tkáváme s požadavkem na kombinované prosto-
ry, kdy se skladové prostory a kanceláře doplňují 
například o showroom nebo servisní středisko. 
Nejčerstvějším příkladem je pronájem haly v P3 

 Třídění balíčků v Zásilkovně, výplata ihned.  
Více na www.systemylogistiky.cz.

Ostrava Central pro dánského dodavatele chladí-
renské techniky Tefcold, který na osm tisíc metrů 
čtverečních zvládne uskladnit gastro vybavení, te-
pelná čerpadla a klimatizace, samostatný sklad 
náhradních dílů, servisní pracoviště, showroom 
a kanceláře pro celou fi rmu.“

STŘECHY S VĚTŠÍ ÚNOSNOSTÍ
V posledních letech zasáhl do skladových pro-
jektů větší zájem zákazníků o technologie, které 
přinášejí energetické úspory. Od loňského roku, 

a zejména po vpádu Ruska na Ukrajinu je po 
úsporných technologiích a obnovitelných zdro-
jích energií doslova hlad. Ve skladech přicházejí 
v úvahu např. fotovoltaické elektrárny, které lze 
částečně instalovat na stávající haly. V přípa-
dě velkých instalací však nemusí být únosnost 
střech na odpovídající úrovni nebo nejsou budo-
vy vhodně opláštěny v případě umístění panelů 
na obvodovou konstrukci. Tuto stavební přípravu 
včetně dostatečně kapacitní elektroinstalace, 
případně vyděleného prostoru pro bateriové úlo-
žiště, mají developeři stále častěji v požadavcích 
od svých klientů.
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„Když se úpravy běžných 
prostor nevyplatí“

Vzhledem k takřka nulové míře neobsazenosti je aktuální zájem o jakékoliv 
volné prostory vysoký a zájem o BTS lehce zvýšený. Specifi cké požadavky ná-
jemců jsou spojené s jejich provozem – například výroba a skladování v různých 
teplotních režimech či zvýšená únosnost podlahy. Tyto úpravy standardních 
skladových hal jsou fi nančně nákladné, a pro nájemce neekonomické.

ONDŘEJ TITZ, commercial director, VGP – industriální stavby
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SKLADŮ NA MÍRU PŘIBÝVÁ I DÍKY 
AUTOMATŮM A FOTOVOLTAICE
Aktuální poptávka po průmyslových nemovitostech je vysoká, ať už se jedná o čerstvé 
projekty, uvolněné haly nebo postavené spekulativně, tak ty, které se staví nájemci na 
míru (BTS, build to suit). Co přináší BTS v podmínkách aktuálního nedostatku skladů? 
Proč je potřeba adaptovat sklady zejména při instalaci vyspělých technologií? A jak se 
bude trh s průmyslovými nemovitostmi vyvíjet v následujících měsících?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

BBTS jako pojem na realitním trhu se používá pro 
výstavbu víceméně standardizovaných hal v rámci 
skladových parků na základě „předpronájmu“ (tedy 
developer začíná s výstavbou teprve po podpisu 
nájemní smlouvy) i pro výstavbu specifi ckých ob-
jektů na míru pouze pro jednoho klienta. Při volbě, 
zda stavět sklad na míru nebo využít spekulativní 
výstavbu, je klíčový pohled uživatele skladových 
prostor. „Každý druh podnikání i jednotlivé obcho-
dy mají rozdílné skladovací potřeby s ohledem na 
druh zboží, jeho obrátkovost, sezonnost, velikost 
a další parametry. Podstatné však vždy je, aby byl 
dostatek místa, produkty byly uloženy přehledně, 
snadno a dobře přístupné, nebyly nebezpečné 
pro obsluhu a nemohly poškodit další uskladněné 
zboží,“ říká ředitel logistiky Geis CZ Pavel Křížek 

a dodává: „Jiné nastavení procesů má internetový 
obchod, který denně zasílá přímo koncovým zákaz-
níkům, a jiný zase fi rma, která zásobuje výrobu jiné 
společnosti, mají mezi sebou tedy B2B vztah. Ale 
i u fi rem ze stejného oboru jsou někdy rozdíly velké 
s ohledem na jejich zboží.“

„Zájem o BTS víceméně koreluje s poptávkou po 
stávajících skladových prostorech, v posledním 
roce došlo k významnému nárůstu výstavby skla-
dové plochy pro e-commerce distribuční centra 
a také překladiště spedičních a balíkových fi rem,“ 
popisuje situaci na trhu Dušan Drábek, associate 
director v oddělení pronájmů průmyslových nemo-
vitostí ze společnosti Savills CZ. „Akutní rekordní 
nedostatek dostupných kvalitních prostor přiroze-

ně nahrává spekulativní výstavbě, protože šance 
na obsazení nové haly je vysoká,“ říká Aleš Zacha, 
head of development společnosti P3 Logistic Parks 
v ČR. Současně dodává: „Na druhou stranu na trhu 
je velká řada nájemců, jejichž provozy mají svá spe-
cifi ka, která jsou stěží dosažitelná v již existujících 
prostorech, a zde je nezbytná výstavba na míru.
Průmyslové haly na míru se hodí pro všechny fi rmy 
požadující specifi cké technické parametry budovy 
nutné pro jejich provoz.“ Dušan Drábek pak některé 
vypočítává: „Bývají to zejména požadavky na množ-
ství a rozložení nakládacích ramp, velikost vnějších 
manipulačních ploch a technické parametry budo-
vy související s instalovanými technologiemi.“

ČEKÁNÍ NA TECHNOLOGIE
Často se píše o tom, že nejsou sklady a jejich 
výstavba je komplikovaná. To je sice pravda, ale 
developeři provádějí dlouhodobé akvizice, kdy 
současná výstavba vychází z přípravy, která za-
čala před čtyřmi či pěti lety, někdy i dříve. Stavět 
projekty na míru se dá tedy poměrně rychle, ale ne-
dostatkové zboží současnosti představují vyspělé 
technologie. Na jejich dodání se čeká řadu měsíců, 
v případě opravdu komplexních projektů lze hovořit 
o projekci, výrobě a oživení v řádu nižších jednotek 
let, a tak se může stát, že se hala mezitím stih-
ne postavit a připravit na instalaci. „To je příklad 
vydavatelství Euromedia Group, pro které aktuál-
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„Záleží na konkrétním 
využití“

Při ceně skladovacích prostor, vlastních i pro-
najatých, a rostoucím množství zboží, které 
přes ně proudí, se každý centimetr počítá. 
Tato místa nemají jeden univerzálně správný 
systém skladování, proto je důležité dobře plá-
novat již před výstavbou a myslet na budoucí 
využití tak, aby šlo o řešení efektivní.

PAVEL KŘÍŽEK
ředitel logistiky

Geis CZ

FOTO: Prologis
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INZERCE

Naposledy velký projekt oznámila Škoda Auto. 
„Společně s poskytovatelem energetických služeb 
ČEZ uvede společnost ve svém hlavním závodě v 
Mladé Boleslavi na přelomu let 2022/2023 do 
provozu třetí největší střešní fotovoltaický systém 
v České republice,“ informoval Michael Oeljeklaus, 
člen představenstva společnosti za oblast výroby 
a logistiky. Celkem téměř 6000 solárních modulů 
nabídne jmenovitý výkon 2300 kW a ročně vyrobí 
více než 2200 MWh elektřiny. „Ve výrobě se z vel-
ké části spoléháme na elektřinu z obnovitelných 
zdrojů a využíváme vlastní fotovoltaické systémy 
nebo kogenerační elektrárnu v Mladé Boleslavi,“ 
dodává Michael Oeljeklaus.

Nestandardní požadavky na výstavbu a příležitost 
pro BTS ve stejném ranku vyvolávají zelené stře-
chy, které mohou snížit energetickou náročnost bu-
dovy nebo zabraňují degradaci horní části střešní 
konstrukce, která podléhá vlivu slunečního záření. 
Na druhou stranu takové haly musí nést na střeše 
několik dalších vrstev. Vedle standardních kon-
strukčních prvků jako tepelné izolace, parotěsných 
fólií či trapézového nosného plechu na betonové či 
ocelové konstrukci jsou to hydroizolace, geotexti-
lie, drenážní a retenční vrstva, substrát a vegetač-
ní vrstva. To vše vyvolává potřebu zesílené nosné 
konstrukce a střechy, což vyžaduje speciální pro-
jekt, více nákladů a v konečném důsledku za se-
bou stavba zanechává výraznější uhlíkovou stopu.

CO PŘINESE EKONOMICKÉ OCHLAZENÍ
Při rozhodování o BTS nebo jiném typu výstavby či 
pořízení skladu je důležitá budoucí perspektiva. 
Např. to, kam zamíří sazby pronájmu nebo ceny 
průmyslových nemovitostí. „Domnívám se, že ceny 

průmyslových pozemků a nemovitostí budou do 
konce roku stagnovat, v určitých sektorech oče-
kávám propad cen v relaci 10–20 procent. V pří-
padě nucených prodejů z ekonomických důvodů 
na straně prodávající očekávám propady cen 
i na úrovni okolo 30 procent 
a více,“ předpovídá Jan Hos-
podář ze společnosti Hospodar 
Investments. Podle něj trans-
akční trh nejen průmyslových 
nemovitostí během letních mě-
síců dramaticky přibrzdil. „Pri-
vátní investoři vyčkávají přelom 
roku a jaro 2023, kdy očekáva-
jí případný příchod nucených 
prodejů za lepší ceny. Subjek-
ty, které chtěly fi nancovat svou 
akvizici částečně pomocí úvěru, dnes úvěr buď 
nezískají nebo získají s úrokem 9–10 procent a za 
takových podmínek není reálné transakci realizo-
vat. Zůstávají tak pouze koncoví uživatelé, kteří 
potřebují novou nemovitost přímo pro své pod-
nikání, a těch je dnes velmi omezené množství,“ 
domnívá se Jan Hospodář.

Z hlediska budoucího vývoje a zájmu o BTS je nut-
né počítat s pravděpodobným ekonomickým ochla-
zením, přinejmenším v některých segmentech. 
Možná ekonomická stagnace, realizace infl ačních 
doložek na přelomu roku, nedostatek skladů a vy-

soké sazby pronájmu mohou 
být pro některé nájemce znač-
ně problematické. „Zažili jsme 
již opakovaně, kdy klient dal 
preferenci jakémukoliv dobře 
dostupnému místu před kvali-
tou. Co by sítem dříve rozhodně 
neprošlo a nebylo by ani uva-
žováno, je dnes bráno s po-
vděkem. Situaci může zlepšit 
buď větší moderní výstavba na 
dobrých lokacích, nebo para-

doxně zvyšující se riziko krize. Během ní s rostoucí 
infl ací klesá poptávka po některém zboží, a vzniká 
tak teoreticky smrtící koktejl, který na konci roku či 
v prvním kvartálu příštího roku může skončit roz-
čarováním mnoha podnikatelů,“ říká Petr Narwa, 
head of transaction & consulting services, který 
má v Prochazka & Partners na starosti mj. indus-
triální tým. Dodejme, že u industriálních nemovi-
tostí kvality A poblíž velkých měst se dnes platí až 
6‚50–7‚90 eur/m2, ve skladech kvality B se jedná 
o nárůst ze 3‚90 na 5‚00 eur/m2.

Všechny uvedené potíže však zřejmě neutiší sta-
vební apetit developerů. Přírůstek nových prostor 
sice v současnosti zpomalují prodlevy ve výstavbě 
a růst cen stavebních materiálů, přesto podle čer-
stvé zprávy Colliers v následujících 12 měsících 
lze očekávat významný nárůst prostor na trhu. „Na 
konci prvního pololetí 2022 bylo ve výstavbě 1‚3 
milionu metrů čtverečních nových prostor, z nichž 
by většina měla být dokončena ještě letos. Očeká-
váme, že by se trh do konce prvního pololetí 2023 
měl zvětšit zhruba o milion metrů čtverečních 
a přesáhnout hranici 11 milionů metrů čtvereč-
ních,“ odhaduje analytička společnosti Colliers Jo-
sefína Kurfürstová. V souladu s trendem z posled-
ních dvou let míra neobsazenosti nadále klesá. Na 
konci druhého kvartálu došlo k mezičtvrtletnímu 
i meziročnímu poklesu na 1‚45 %.

„Technologie podporují BTS“

Technologie a jednotlivé toky zboží a procesů mají zásadní vliv na to, jak by 
prostory měly vypadat uvnitř i venku. Proto je v takových případech velmi ob-
tížné pronajmout si jakýkoliv dostupný prostor a je efektivnější i ekonomičtější 
výstavba na míru.

ALEŠ ZACHA, 
head of development, P3 Logistic Parks v ČR

„V POSLEDNÍCH LETECH 
ZASÁHL DO SKLADOVÝCH 

PROJEKTŮ ZÁJEM ZÁKAZNÍKŮ 
O TECHNOLOGIE, KTERÉ 
PŘINÁŠEJÍ ENERGETICKÉ 

ÚSPORY.“
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V jejich systémů a podobně. I zde je vše o prioritách 
a zdrojích,“ konstatuje David Reichel. Na druhou 
stranu možnosti, jak tyto bariéry překonávat, jsou 
díky cloudovým službám výrazně dostupnější než 
dříve. „Firmy mohou spoustu agend přenechat 
specializovaným službám, typicky jako je EDI, kte-
ré dnes neřeší pouze přenos dokladů, ale i jejich 
další a komplexnější zpracování (kontroly dokladů, 
jejich zpracování nebo třeba tisk logistických etiket 
s SSCC kódy), nebo lze existující systémy rozšířit 
o využití cloudových WMS,“ doplňuje David Reichel.

DATA PRO ODOLNĚJŠÍ FIRMY 
I DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC
V rámci řízení dodavatelských řetězců 
je možné sbírat, sledovat a vyhod-
nocovat data z různých zdrojů. 
„Nemusí se tedy jednat pouze 
o systémy související přímo 
s plánováním a řízením logis-
tiky či skladů,“ podotýká Jan 
Burian, associate vice presi-
dent, head of Manufacturing 
Insights EMEA ve společnosti 
IDC. Analytické aplikace využí-
vají i data ze senzorů v rámci in-
ternetu věcí (IoT), řídicích systé-
mů automatizovaných prostředků 
nebo z mnoha online portálů. „Každá 
fi rma, která řídí svůj dodavatelský řetě-

„V logistice je datová standardizace na uspokojivé 
úrovni díky vysoké penetraci SSCC kódu, který je 
jediným povinným údajem uváděným na logistic-
ké etiketě a stal se osvědčeným prostředkem pro 
vysledovatelnost logistické jednotky napříč celým 
dodavatelsko-odběratelským řetězcem,“ vysvětluje 
Alice Palkosková, manažerka datových služeb v or-
ganizaci GS1 Czech Republic. Sériové číslo logis-
tické jednotky, SSCC, a jeho uvedení na elektronic-
kém dodacím listě, ve zprávě DESADV, tak přispívá 
ke zvyšování efektivity dodavatelských řetězců.

Odlišná situace panuje v oblasti produktových kme-
nových dat, kde se teprve etabluje standard GDSN. 
„V této oblasti stále převažují nekompatibilní exce-
lové zalistovací karty. Každý odběratel má vlastní 
tabulku, přitom B2B data, která takto od dodavatelů 
odběratelé sbírají, jsou prakticky totožná. Nemluvě 
o tom, že B2C data, například nutriční tabulky, pro-
duktové fotografi e a podobně, se tímto způsobem 
získávají velmi obtížně,“ popisuje Alice Palkosková. 
Odběratelé se podle ní často uchylují k dalším ne-
standardním řešením, přitom v GDSN je na českém 
trhu v současné době již publikováno téměř 20 000 
položek (tedy tzv. GTINů) a úspěšně ho využívají na-
příklad retailové řetězce, jako je Albert Česká repub-
lika. Na světovém trhu bylo do globální sítě datové 
synchronizace dosud vloženo 38 milionů položek.

PŘEHLED O POHYBU A MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ
Výhody provázání fyzického čísla přepravní jednotky 
– tedy již zmíněného SSCC kódu, který je vytištěn na 
logistické etiketě – s informací o obsahu této jed-
notky, jež je příjemci zboží předem avizována EDI 
zprávou DESADV, vyzdvihuje i David Reichel, solution 
architect ve společnosti Grit. „Příjemce ví dopředu, 
jaké zboží přijde, navíc jediným ‚pípnutím‘ čtečky 
dokáže určit, jaké zboží je na konkrétní paletě, ja-
kou má exspiraci, šarži, a díky tomu může rychleji 
a přesněji řídit své logistické procesy,“ vysvětluje Da-
vid Reichel. Podmínkou jsou správně strukturovaná 
a standardizovaná data u příjemce i dodavatele.

„Samozřejmě ne všichni účastníci mají standardy 
implementované a ne všichni je mají implemento-
vané úplně či správně. Důvody mohou být různé,“ 
poznamenává dále David Reichel. Pokud určitá fi r-
ma dodává zboží a nemá „pořádek ve skladu“, ne-
používá např. skenery či systém pro řízení skladu, 
pak je pro ni náročnější připravit správně expedici 
zboží a to, co expedovala, také přesně evidovat 
a sdílet v datové podobě (např. včetně zmíněných 
šarží a exspirací).

Nekompatibilitu systémů pomáhá odstranit využí-
vání standardních nástrojů, jako je EDI, které výstu-
py ze systémů sjednocuje. „Z naší praxe se častěji 
naráží spíše na náročnost implementace a zavá-
dění změn na straně informačních systémů. Velmi 
často naši klienti po úvodních konzultacích a analý-
zách mají jasnou představu, jak by měla komunika-
ce a automatizované zpracování včetně standardi-
zace dat fungovat, ale při samotné realizaci narazí 
na časovou či fi nanční náročnost týkající se změny 
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Využití dat ve standardizovaných formátech pomáhá k účinnější komunikaci a spolupráci 
napříč dodavatelským řetězcem. Provázanost datových standardů a jejich správná apli-
kace pak násobí jejich benefi ty. Ne vždy se ovšem tyto pokročilé možnosti v praxi fi rem 
dostatečně uplatňují.

Článek připravil David Čapek

zec primárně na základě dat, musí mít jasně sta-
novené formáty datových vstupů – zejména těch, 
které se týkají časového rozlišení, takzvané time 
stamps,“ objasňuje Jan Burian.

Značné komplikace přináší buď úplná nedostup-
nost dat, nebo jsou data sice dostupná, ale ne-
nesou informace ve formátu, který je potřeba pro 
interní využití. „A pokud jsou data k dispozici, a to 
i v požadovaném formátu, tak nemusí být k dispozi-
ci ve správném, respektive potřebném čase,“ upo-
zorňuje Jan Burian. Podstatným aspektem je podle 
něj i schopnost „vidět“ dále než do první či maxi-
málně druhé úrovně dodavatelů. Tlak na vizibilitu 
v rámci celého řetězce se bude nadále stupňovat, 
především v souvislosti s nutností sdílet informa-

ce týkající se trvalé udržitelnosti, zejména 
uhlíkové stopy.

Dostupnost technologií či mož-
nosti integrace jednotlivých 
řešení nepředstavují na čes-
kém trhu výraznější problém. 
„Obecně je však zásadní 
překážkou malý přehled ve 
fi rmách o tom, co moderní 
technologie řízení dodavatel-
ských řetězců nabízejí k posí-

lení odolnosti fi rmy – ať už se 
jedná o supply chain control to-

wers, digitální platformy či nástroje 
využívající umělou inteligenci,“ dodá-

vá Jan Burian.
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Management

V každodenním podnikatelském životě existuje celá řada rizik, která mohou poškodit 
hmotný majetek fi rmy, jako jsou stroje a zařízení, manipulační technika, nebo dokonce 
i budovy. Proti některým nežádoucím vlivům se lze poměrně jednoduše pojistit, jiná 
rizika jsou naopak z pojištění vyloučena. Na co všechno je vhodné pojištění sjednat? 
A na co si dát při uzavírání pojistných smluv pozor?

Článek připravila Martina Vampulová

Management

NNejen na tyto otázky dokáže fundovaně odpově-
dět zkušený pojišťovací zprostředkovatel. Zná totiž 
všechna rizika, která mohou majetek fi rmy ohrozit, 
a často doporučí i pojištění proti těm, jež by pod-
nikatele třeba vůbec nenapadla. „Při sjednávání 
pojištění je vhodné si od pojišťovacího zprostřed-
kovatele nechat třeba i písemně potvrdit, například 
do zápisu z jednání, že poptávaná rizika pojišťovna 
opravdu bude krýt. Není nic horšího než rozčarová-
ní při likvidaci, kdy si podnikatel myslel, že na něco 
pojištěný je, a přitom nebyl,“ radí mluvčí ČSOB Po-
jišťovny Petr Milata.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU VYŽADUJE 
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

OCHRANA PROTI ŽIVLŮM
Průmyslové budovy, ale v podstatě všechny nemo-
vitosti, je dobré pojistit proti živelním nebezpečím. 
Ať už jde o požár, vichřici, krupobití nebo povodeň, 
všechny mohou objekt či logistickou halu totálně 
zničit nebo z velké míry poškodit. Majetek by měl 
být pojištěn také proti výbuchu, záplavě, tíze sně-
hu nebo vodovodním škodám. „U průmyslových 
budov doporučujeme určitě sjednat majetkové 
pojištění také proti zkratu nebo přepětí. I tato ri-
zika patří mezi živelní nebezpečí,“ říká Petr Milata 

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

Element Logic je největším autorizovaným partnerem systému AutoStore, který se specializuje na tzv. automatizované 
kubické skladovací systémy (Cube Storage Automation System). Ty jsou složeny ze tří hlavních komponentů – 
souřadnicová mříž zvaná grid, do které jsou zakomponovány zásobníky neboli biny. Vše je ovládáno controllery, což 
jsou automatické ovladače zajišťující bezproblémový chod celého skladu a jeho optimalizaci. Celý skladovací systém 
je doplněn o pracovní (pickovací) stanice, které jsou obsluhovány roboty. Vše je nastaveno tak, aby docházelo k co 
nejefektivnějšímu vychystávání klientských objednávek.

Skladovací systém AutoStore od Element Logic 
několikanásobně zvýší výkon vašeho skladu

Systém AutoStore se přizpůsobí 
každému typu skladu

AutoStore řešení je možné vytvořit pro 
téměř jakýkoliv skladovací prostor, a to 
především díky 3D hliníkové konstrukci, která 
je nastavitelná jak do šířky, tak do výšky. 
Konstrukce se skládá z jednotlivých modulů 
souřadnicové mříže, která zároveň slouží 
jako kolejnice pro roboty. V jednotlivých 
sekcích mříže jsou uskladněny zásobníky 
pro skladování zboží. Každý zásobník je 

pak možné rozdělit přepážkou na několik 
menších skladovacích oddílů, aby do něj bylo 
možné uložit i několik druhů zboží. Zásobníky 
je možné skládat až do výšky 5,4 metru, 
respektive je možné nad sebe umístit až 24 
zásobníkových boxů.

Moderní řídicí centrum

Další důležitou součástí skladovacího 
systému AutoStore je jeho řídicí centrum, 
tedy ovladač. Tento prvek poskytuje síťové 

připojení k zákaznické infrastruktuře a jeho 
funkcí je zajištění provozu jednotlivých robotů, 
celého skladovacího systému i plánování 
úkolů a zabezpečení správné pozice 
zásobníků a robotů v reálném čase. Ovladač 
pak zadává úkoly robotům, kteří systém 
obsluhují. Maximalizace celého skladovacího 
systému je výsledkem dokonalé souhry všech 
těchto prvků.

a dodává: „Dále je třeba si uvědomit, jaký provoz 
a tím i majetek se v budově nachází, a podle toho 
sjednat například technická rizika na pojišťovaná 
strojní zařízení nebo elektroniku.“ Podnikatelské 
subjekty by také neměly zapomínat na situace, 
kdy budou muset přerušit provoz, ať už z důvodu 
živelní škody nebo škody z technických rizik na 
nemovitosti, nebo i na vybavení nezbytném k pro-
vozování podnikatelské činnosti. I tyto situace lze 
krýt pojištěním, kdy pojišťovny hradí ušlý zisk a na-
bíhající stálé náklady a vícenáklady. Kromě toho 
je vhodné se pojistit i na odcizení a vandalismus 
stavebních součástí budovy, jako jsou například 
okapy a svody. A samozřejmostí by také mělo být 
i pojištění věcí movitých nacházejících se v pojiště-
né nemovitosti. Ty by v podstatě měly být pojištěny 
proti stejným rizikům jako nemovitost.

V podnikání je určitě doporučeno sjednat i pojiště-
ní odpovědnosti z činnosti, které u některých pojiš-
ťoven kryje i odpovědnost z držby nemovitosti. To 
zahrnuje také případy, že by v souvislosti s nemo-
vitostí byla někomu způsobena škoda. „Mám na 

Rizikovým místem ve skladech mohou být 
nabíjecí centra.

FOTO: Stanislav D. Břeň
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mysli například situaci, kdy spadne sníh ze střechy, 
odpadne omítka nebo uletí kus střešní krytiny. Zá-
kladní pojištění pokrývá i následné fi nanční ško-
dy, které by se škodou na majetku nebo na zdraví 
mohly vzniknout,“ dodává Petr Milata.

SPRÁVNĚ STANOVIT 
POJISTNOU HODNOTU
Hodnota pojišťovaného majetku neboli pojistná 
hodnota odpovídá u pojištění nemovitostí nákla-
dům na znovupořízení pojištěné věci v daném 
místě a čase. Pojistná částka sjednaná v pojistné 
smlouvě proto musí odpovídat pojistné hodnotě. 
Pokud by byla nižší než pojistná hodnota, dochází 
k podpojištění. „V takovém případě by každé pojist-
né plnění pojišťovny bylo kráceno v poměru, v ja-
kém je pojistná částka k pojistné hodnotě. I když by 
byla pojistná částka větší, než je pojistná hodnota 
věci, nedostane pojištěný víc, než je její pojistná 

hodnota,“ říká Pavel Wiesner, ředitel úseku podni-
katelských rizik v České podnikatelské pojišťovně, 
a dodává, že v případě, že celková pojistná částka 
vyjadřuje pojistnou hodnotu několika věcí a všem 
těmto věcem nehrozí v jednom čase a z téže příči-
ny totální škoda, lze sjednat potřebný limit plnění 
vztažený k celkové pojistné částce odpovídající 
hrozícímu riziku pro dané pojistné nebezpečí.

Důležité je nejen pojistnou hodnotu stanovit správ-
ně, ale poté ji i aktualizovat, a to jak u pojištěných 
nemovitostí, tak i veškerého pojištěného majetku. 
V případě škody pak nehrozí podpojištění. „Dopo-
ručujeme aktualizaci smluv provádět minimálně 

PPL CZ na podzim otevře nové centrální depo v Hradci Králové.
Více na www.systemylogistiky.cz.
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respektive je možné nad sebe umístit až 24 
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úkolů a zabezpečení správné pozice 
zásobníků a robotů v reálném čase. Ovladač 
pak zadává úkoly robotům, kteří systém 
obsluhují. Maximalizace celého skladovacího 
systému je výsledkem dokonalé souhry všech 
těchto prvků.
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každý rok. Jsme ale připraveni smlouvy aktualizo-
vat i častěji, a to podle potřeb a uvážení klientů,“ 
uvádí Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťov-
ny. Podle jeho slov to platí dvojnásob v dnešní 
turbulentní době, protože pojistné částky musí 
odpovídat realitě, a to s ohledem na infl aci, ceny 
stavebních prací nebo materiálu.

LZE POJISTIT I DALŠÍ NÁKLADY
„Také je nutné si uvědomit, že většina produktů je 
koncipována na náhradu škody v nové reprodukč-
ní ceně, která ale nemusí obsahovat například 

„Pojistnou částku lze navýšit“

Většina pojistných produktů majetkového pojištění je koncipována na náhradu 
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PETR MILATA, tiskový mluvčí, ČSOB Pojišťovna
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kdy budou muset přerušit provoz, ať už z důvodu 
živelní škody nebo škody z technických rizik na 
nemovitosti, nebo i na vybavení nezbytném k pro-
vozování podnikatelské činnosti. I tyto situace lze 
krýt pojištěním, kdy pojišťovny hradí ušlý zisk a na-
bíhající stálé náklady a vícenáklady. Kromě toho 
je vhodné se pojistit i na odcizení a vandalismus 
stavebních součástí budovy, jako jsou například 
okapy a svody. A samozřejmostí by také mělo být 
i pojištění věcí movitých nacházejících se v pojiště-
né nemovitosti. Ty by v podstatě měly být pojištěny 
proti stejným rizikům jako nemovitost.

V podnikání je určitě doporučeno sjednat i pojiště-
ní odpovědnosti z činnosti, které u některých pojiš-
ťoven kryje i odpovědnost z držby nemovitosti. To 
zahrnuje také případy, že by v souvislosti s nemo-
vitostí byla někomu způsobena škoda. „Mám na 

Rizikovým místem ve skladech mohou být 
nabíjecí centra.

FOTO: Stanislav D. Břeň
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případné demolice a odvoz suti při totální škodě 
na nemovitosti. O tyto náklady je možné pojistnou 
částku navýšit,“ připomíná Petr Milata.

Důležité je také připomenout, že pojištění budov 
může dobře sloužit pouze za situace, kdy jsou do-
držovány bezpečnostní předpisy, a hlavně i termíny 
všech zákonných revizí, týkajících se elektroinsta-
lace, plynu, hromosvodů nebo spalinových cest. U TECHNIKY SE VYPLATÍ 

ALL RISK POJIŠTĚNÍ
Kromě nemovitostí by fi rmy měly uzavřít i pojištění 
manipulační techniky a dalších strojů a zařízení. 
Takové pojištění by se mělo vztahovat na pojistná 
nebezpečí: živel, odcizení, vandalismus a strojní 
škody, a to včetně pádu pojištěné věci a pádu věcí 
na pojištěnou věc. „Místo sjednávání pojištění pro 
jednotlivá pojistná nebezpečí je výhodnější sjed-
nat all risk pojištění, které se vztahuje na všech-
na pojistná nebezpečí, která nejsou v pojistných 
podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena,“ 
říká Pavel Wiesner. Výluky se většinou vztahují na-
příklad na poškození předmětu pojištění při jeho 
transportu, poškození vzniklé v důsledku staveb-
ní činnosti či vadně provedené práce při opravě 
stroje a podobně. U manipulační techniky je třeba 
zohlednit i skutečnost, že je možné ji pojistit pouze 
do určitého stáří. Zároveň platí, že musí mít platné 
veškeré potřebné revize. Pokud se fi rma rozhod-
ne uzavřít pojištění jen proti některým rizikům, je 
vhodné toto konzultovat se zkušeným pojišťovacím 
zprostředkovatelem. „Z praxe lze říci, že nejčas-
tější příčinou poškození manipulační techniky je 
náraz, a to často způsobený chybou obsluhy. Dále 
se může jednat o vnitřní mechanickou nebo elek-
trickou poruchu. Méně frekventované příčiny jsou 

živelní poškození požárem, vandalismus nebo od-
cizení. Minimálně by tedy pojištění mělo odpovídat 
zmíněným příčinám škod,“ uvádí Jan Marek.

Všichni oslovení zástupci pojišťoven se shodli, že 
pro manipulaci se zbožím či materiálem je vhodné 
mít sjednané i pojištění odpovědnosti.

Stranou pozornosti fi rem by ovšem nemělo zůstat 
ani pojištění obsluhy manipulační techniky. Neho-
da a následné poškození vozíku či manipulované-
ho zboží bývá často způsobena chybou obsluhy. 
Obsluha vozíku by si proto měla sjednat, nesjed-
nal-li ho její zaměstnavatel, pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za újmu způsobenou zaměstnavateli 
při vykonávání pracovní činnosti v pracovněpráv-
ním nebo obdobném vztahu nebo v přímé souvis-
losti s ním podle příslušných ustanovení zákoníku 
práce. Podle tohoto právního předpisu odpovídá 
zaměstnanec maximálně do 4‚5násobku svého 
průměrného měsíčního výdělku. „Ovšem v přípa-
dě, že zaměstnanec způsobí újmu zaměstnavateli 
úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či návykových 
látek, pak je to z pojištění vyloučeno a zaměstna-
vatel může požadovat náhradu za vzniklou újmu 
v plné výši,“ dodává Pavel Wiesner.

„Důležité je i pojištění 
odpovědnosti“

V případě průmyslových budov je stejně jako 
majetkové pojištění důležité také pojištění od-
povědnosti. V této oblasti za západní Evropou 
poněkud „pokulháváme“, přitom nároky z titu-
lu odpovědnosti jsou i v případě budov velmi 
relevantní a jejich výše může být pro podni-
kání likvidační. Doporučuji se proto zabývat 
i těmito riziky.
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mluvčí
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www.yusen-logistics.com 

bd@cz.yusen-logistics.com

+420 323 577 222  

Zajištění silniční přepravy je někdy ovlivněno neznámými 
faktory, které mohou být pro firmy stresující – růst cen 
pohoných hmot, nedostatek řidičů, volných kapacit atp. Díky 
efektivně řízeným dopravcům dokážeme tato rizika odstranit.

Využíváme našich zkušeností z této oblasti a pracujeme jako 
nedílná součást vašeho teamu. V rámci pracoviště „European 
Control Tower“ vyhledáváme příležitosti a strategie pro 
zefektivnění vašeho dodavatelského řetězce. To vám umožní 
lépe řídit náklady a zároveň investovat do dalšího růstu.

CO TŘEBA 
PRO ZMĚNU 
CHODIT SPÁT 
BEZ STAROSTÍ?

INZERCE

„Zohlednit mnoho parametrů“

Při sjednání pojištění by fi rmy měly mít představu, jak vysoká je míra rizika 
pro jednotlivá pojistná nebezpečí. Je důležité se také pečlivě seznámit s po-
jistnými podmínkami pojišťovny tak, aby bylo možné zvolit rozsah potřebného 
pojistného krytí. Nezbytné je znát hodnotu pojišťovaného majetku a dobře zvolit 
výši spoluúčastí a případných limitů plnění, aby nedošlo k podpojištění. To je 
poměrně složité, proto bych u pojišťování majetku s větší hodnotou doporučil 
využití služeb pojišťovacího makléře.

PAVEL WIESNER
ředitel úseku podnikatelských rizik, Česká podnikatelská pojišťovna
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 HLEDALI WMS, KTERÉ NENARUŠÍ CHOD E-SHOPU
IPRICE RECARE provozuje outletový e-shop elektra. Denně expedují 500–
600 objednávek, v sezóně až 2 500. V roce 2019, právě včas před jejich 
největším růstem, hledali skladový systém, který jim nenaruší chod e-shopu 
a bude si rozumět se Shoptetem.

„Potřebovali jsme systém, který s námi bude růst, každý měsíc nám totiž na 
sklad přibyde zhruba 8 000 položek. Ne každý systém umožňoval nahrání 
tolika různých druhů zboží, v tom LOKiA od GRiTu jednoznačně vynikala. A tak 
jsme zahájili spolupráci,“ uvádí Marcela Ponížilová, vedoucí skladu IPRICE 
RECARE.

 LOKIA WMS POMOHLA S ROZŠIŘOVÁNÍM SKLADU
IPRICE RECARE začínali v jednom zlínském skladu o rozloze 5 204 m², který 
byl zaplněn asi z 10 %. Zboží ale přibývalo, trh s outletovým zbožím nabýval 
na popularitě a během pandemie covidu sklad praskal ve švech. A tak bylo 
potřeba otevřít druhý sklad. Skladové prostory se rozšířily na 8 500 m².

„Zavedení druhého skladu byla zatím největší změna, kterou jsme s LOKiA 
podnikli. Rozšíření systému proběhlo naprosto hladce, ani na chvíli jsme 
nemuseli přerušit provoz skladu ani e-shopu. Podpora z GRiTu nám rozšířila 
skladové pozice na druhou lokaci a informace natáhla do čteček tak, aby bylo 
vše navzájem kompatibilní,“ uvádí Ponížilová.

LOKiA teď objednávku automaticky rozdělí podle toho, ve kterém skladu je 
zboží zaskladněno. A jelikož IPRICE RECARE distribuuje do Česka i na Sloven-
sko, LOKiA objednávky automaticky dělí i podle toho, která dopravní společ-
nost je převezme. Expedice je potom rychlejší.

 KAŽDODENNÍ PRÁCE S WMS ODSÝPÁ
„Naši stálí zaměstnanci jsou schopni objednávku vychystat do minuty. Když 
kolegovi v 7 hodin začíná pracovní doba, v 7:02 už má hotovou první objed-
návku,“ pochvaluje si rychlý chod skladu Ponížilová a oceňuje, že systém 
usnadňuje práci zaměstnancům i jejich nadřízeným. „Já jako vedoucí jsem 
získala kontrolu nad prací skladníků, kterou jsem dřív neměla. Vím, kolik toho 
kdo za den stihne, a pokud dojde k chybě ve zpracování objednávky, přesně 
dohledám, který skladník ji odbavil.“

Z pohledu vedoucí skladu si Ponížilová také chválí lepší spolupráci napříč 
odděleními, protože díky napojení na e-shopový systém jsou všechna data 
neustále aktuální. Mají k nim přístup i v produktovém oddělení a na zákaz-

nické podpoře. K WMS se vedoucí skladu může připojit odkudkoliv a v pří-
padě potřeby řešit problémy na dálku. 

 ZAŠKOLOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ SE ZRYCHLILO
IPRICE RECARE má 50 stálých zaměstnanců, před sezónou však každoročně 
nabírají zhruba 10 brigádníků. Zaučování dříve trvalo hodiny a než se ve 
skladu rozkoukali, zabralo to třeba i týden. Bylo navíc potřeba využívat seni-
ornějších lidí ke kontrole jejich práce.

Teď dostanou do ruky čtečku, která je krok po kroku navede, zaučení trvá 
30 minut a už v prvním dni vychystávají objednávky za 8–10 minut. Čtečky 
jdou navíc přizpůsobit tak, aby se každému zobrazovaly jen pokyny, které 
potřebuje bezprostředně pro svoji práci, a nemátly ho další informace.

 PODPORA OD DODAVATELE JE ZÁKLAD
Ponížilová oceňuje zákaznickou podporu od GRiTu: „Nedávno jsem řešila 
aktualizaci čteček. Bála jsem se, že to bude práce na celý den, ale z GRiTu 
přišel tak skvělý manuál, že jsem jednu čtečku měla hotovou za 2,5 minuty. 
Veškeré úkony jsou naprosto srozumitelné a uživatelsky přívětivé i pro tech-
nické antitalenty. Když potřebuji v běžném provozu cokoliv řešit s podporou, 
do 20 minut mám vždy odpověď.“

www.grit.eu

 IPRICE RECARE DÍKY LOKIA WMS EFEKTIVNĚ 
ŘÍDÍ DVA SKLADY S VÍCE NEŽ 60 000 POLOŽKAMI
V IPRICE RECARE se po nasazení WMS výrazně zrychlila práce stálých skladníků – dříve objednávku chystali 15 minut, dnes 
to stíhají za minutu. I zaučení nových brigádníků se z několika hodin zkrátilo na 30 minut. Díky efektivnímu chodu skladu se 
mohou věnovat další expanzi.

Komerční prezentace
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případné demolice a odvoz suti při totální škodě 
na nemovitosti. O tyto náklady je možné pojistnou 
částku navýšit,“ připomíná Petr Milata.

Důležité je také připomenout, že pojištění budov 
může dobře sloužit pouze za situace, kdy jsou do-
držovány bezpečnostní předpisy, a hlavně i termíny 
všech zákonných revizí, týkajících se elektroinsta-
lace, plynu, hromosvodů nebo spalinových cest. U TECHNIKY SE VYPLATÍ 

ALL RISK POJIŠTĚNÍ
Kromě nemovitostí by fi rmy měly uzavřít i pojištění 
manipulační techniky a dalších strojů a zařízení. 
Takové pojištění by se mělo vztahovat na pojistná 
nebezpečí: živel, odcizení, vandalismus a strojní 
škody, a to včetně pádu pojištěné věci a pádu věcí 
na pojištěnou věc. „Místo sjednávání pojištění pro 
jednotlivá pojistná nebezpečí je výhodnější sjed-
nat all risk pojištění, které se vztahuje na všech-
na pojistná nebezpečí, která nejsou v pojistných 
podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena,“ 
říká Pavel Wiesner. Výluky se většinou vztahují na-
příklad na poškození předmětu pojištění při jeho 
transportu, poškození vzniklé v důsledku staveb-
ní činnosti či vadně provedené práce při opravě 
stroje a podobně. U manipulační techniky je třeba 
zohlednit i skutečnost, že je možné ji pojistit pouze 
do určitého stáří. Zároveň platí, že musí mít platné 
veškeré potřebné revize. Pokud se fi rma rozhod-
ne uzavřít pojištění jen proti některým rizikům, je 
vhodné toto konzultovat se zkušeným pojišťovacím 
zprostředkovatelem. „Z praxe lze říci, že nejčas-
tější příčinou poškození manipulační techniky je 
náraz, a to často způsobený chybou obsluhy. Dále 
se může jednat o vnitřní mechanickou nebo elek-
trickou poruchu. Méně frekventované příčiny jsou 

živelní poškození požárem, vandalismus nebo od-
cizení. Minimálně by tedy pojištění mělo odpovídat 
zmíněným příčinám škod,“ uvádí Jan Marek.

Všichni oslovení zástupci pojišťoven se shodli, že 
pro manipulaci se zbožím či materiálem je vhodné 
mít sjednané i pojištění odpovědnosti.

Stranou pozornosti fi rem by ovšem nemělo zůstat 
ani pojištění obsluhy manipulační techniky. Neho-
da a následné poškození vozíku či manipulované-
ho zboží bývá často způsobena chybou obsluhy. 
Obsluha vozíku by si proto měla sjednat, nesjed-
nal-li ho její zaměstnavatel, pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za újmu způsobenou zaměstnavateli 
při vykonávání pracovní činnosti v pracovněpráv-
ním nebo obdobném vztahu nebo v přímé souvis-
losti s ním podle příslušných ustanovení zákoníku 
práce. Podle tohoto právního předpisu odpovídá 
zaměstnanec maximálně do 4‚5násobku svého 
průměrného měsíčního výdělku. „Ovšem v přípa-
dě, že zaměstnanec způsobí újmu zaměstnavateli 
úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či návykových 
látek, pak je to z pojištění vyloučeno a zaměstna-
vatel může požadovat náhradu za vzniklou újmu 
v plné výši,“ dodává Pavel Wiesner.

„Důležité je i pojištění 
odpovědnosti“

V případě průmyslových budov je stejně jako 
majetkové pojištění důležité také pojištění od-
povědnosti. V této oblasti za západní Evropou 
poněkud „pokulháváme“, přitom nároky z titu-
lu odpovědnosti jsou i v případě budov velmi 
relevantní a jejich výše může být pro podni-
kání likvidační. Doporučuji se proto zabývat 
i těmito riziky.

JAN MAREK
mluvčí
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Zajištění silniční přepravy je někdy ovlivněno neznámými 
faktory, které mohou být pro firmy stresující – růst cen 
pohoných hmot, nedostatek řidičů, volných kapacit atp. Díky 
efektivně řízeným dopravcům dokážeme tato rizika odstranit.

Využíváme našich zkušeností z této oblasti a pracujeme jako 
nedílná součást vašeho teamu. V rámci pracoviště „European 
Control Tower“ vyhledáváme příležitosti a strategie pro 
zefektivnění vašeho dodavatelského řetězce. To vám umožní 
lépe řídit náklady a zároveň investovat do dalšího růstu.

CO TŘEBA 
PRO ZMĚNU 
CHODIT SPÁT 
BEZ STAROSTÍ?

INZERCE

„Zohlednit mnoho parametrů“

Při sjednání pojištění by fi rmy měly mít představu, jak vysoká je míra rizika 
pro jednotlivá pojistná nebezpečí. Je důležité se také pečlivě seznámit s po-
jistnými podmínkami pojišťovny tak, aby bylo možné zvolit rozsah potřebného 
pojistného krytí. Nezbytné je znát hodnotu pojišťovaného majetku a dobře zvolit 
výši spoluúčastí a případných limitů plnění, aby nedošlo k podpojištění. To je 
poměrně složité, proto bych u pojišťování majetku s větší hodnotou doporučil 
využití služeb pojišťovacího makléře.

PAVEL WIESNER
ředitel úseku podnikatelských rizik, Česká podnikatelská pojišťovna
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Informační technologie

IImplementační projekt je zapotřebí pečlivě řídit 
jako komplex, kde závisí na celku i na jednotlivých 
detailech. „Problém u jediné komponenty může 
ohrozit provoz skladu, reputaci u klientů a vyge-
nerovat i vysoké náklady či ztráty,“ zdůrazňuje 
Miroslav Hampel, generální ředitel a předseda 
správní rady společnosti Kvados, s tím, že klíčové 
je především nastavení procesů v softwarové části 
a volba vhodného WMS (warehouse management 
systém).

Pro zdárné fungování řízeného skladu je nicmé-
ně potřeba i spolehlivý hardware. „U serverového 
hardwaru doporučujeme přechod na cloud od 
renomovaného dodavatele, protože klade vysoké 
nároky nejen na dostupnost, ale především fatální 
může být i krátkodobá ztráta dat,“ podotýká Miro-
slav Hampel. Neméně důležitá je spolehlivá WiFi 
síť a její proměření při reálném zaplnění skladu. 
I částečná nedostupnost bezdrátového signálu 
v některých místech skladu může výrazně zkom-
plikovat a zpomalit provoz. Při výběru skladových 
terminálů, například čteček čárových kódů, je pak 
vhodné zaměřit se na ergonomii a výdrž zařízení.

FOTO: Kvados

DEFINICE CÍLOVÉHO STAVU
V rámci přechodu k řízenému skladu se vyplatí 
soustředit se na přesné defi nování cílových proce-
sů. „Zákazník by měl vědět, co za cíl si od transfor-
mace na WMS slibuje – tedy jaký je aktuální a cí-
lový stav,“ radí Miroslav Králík, delivery manager 
Lokia WMS ve společnosti Grit. Zkušený dodavatel 
systému se pak pomocí vlastního know-how snaží 
klientovo přání korigovat a pomáhá mu dostat se 
tam, kam si přeje. „V horším případě se může stát, 
že chce zákazník aktuální stav ve skladu pouze 
převést do softwaru. V takové chvíli tam ale kromě 
toho, že se skladníci zbaví papíru, žádný přínos z 
hlediska řízeného skladování není,“ přibližuje mož-
né úskalí Miroslav Králík.

Zákazník často přechází od jednoduššího systému 
k jedinečné konfi guraci WMS, která je schopná na-
vádět zaměstnance po skladu a přesně popisovat 
všechny procesy. „Co se týče samotného skladu, je 
potom důležité zaměřit se na uložení zboží a jeho 
expedici,“ vysvětluje Miroslav Králík a dodává, že 
každý skladový provoz je jedinečný, a proto je třeba 

věnovat pozornost rozsahu sortimentu, jeho lokalitě 
či vybavení skladu. Například zda jsou v něm vyso-
ké regály, nízké regály či pouze palety. V neposlední 
řadě se zákazník musí připravit také na to, že imple-
mentace WMS ovlivní chod celé fi rmy. „Důležitou 
součástí je totiž jeho integrace na ERP, které má 
mnohdy přesah i do ostatních oblastí,jakými jsou 
například nákupní, obchodní či fi nanční oddělení. 
Ještě před zahájením implementace je proto důle-
žité se zákazníkem detailně probrat, na jaké ERP 
bude WMS napojeno a jak ovlivní ostatní procesy ve 
společnosti,“ popisuje Miroslav Králík. Přenos dat 
mezi WMS a ERP by měl fungovat co nejefektivněji, 
a tak je vhodné věnovat dostatečný časový prostor 
pro integraci těchto systémů i její testování.

Neméně důležité je k přijetí změn motivovat pracov-
níky ve skladu včetně dostatečného vysvětlování, 
jak jim nový systém pomůže a jaké mohou očekávat 
přínosy. „I to nejlepší řešení totiž může ztroskotat na 
nevoli zaměstnanců a neochotě ke změnám,“ připo-
míná Luboš Doležal, vedoucí obchodního oddělení 
společnosti Kodys. Náležitou pozornost se vyplatí 
věnovat i kvalitnímu zaškolení uživatelů systému.

„Vyšší efektivita 
i omezení chybovosti“

Mezi hlavní ukazatele úspěšné implementace 
patří měřitelné zvýšení efektivity skladů nebo 
výroby, úspora nákladů kupříkladu na počtu 
zaměstnanců skladu, nižší chybovost při vy-
skladňování a kompletaci zakázek atd. A dále 
také vyšší spokojenost zákazníků i samotných 
zaměstnanců-uživatelů řízeného skladu.

MAREK 
HERIBAN
obchodní 
manažer

 Kasys

PŘECHOD K ŘÍZENÉMU SKLADU 
NEZNAMENÁ JEN ZBAVIT SE PAPÍRU
Fungující řízený sklad je zejména v případě rozsáhlejších logistických provozů dnes již prakticky nezbytností. Při přechodu k němu nejde 
jen o to, odstranit ve skladu zbytečné „papírování“, ale jedná se zpravidla o náročný projekt, jehož jádrem je nasazení kvalitního WMS.

Článek připravil David Čapek
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Raben se přidává k iniciativě sdružující fi rmy s vědecky podloženými cíli dekarbonizace. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

Co je při 
přechodu na 
řízený sklad 

nejzásadnější?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

„Nepodceňte zaškolení uživatelů“

Při nasazení WMS je nutné zaměřit se na správné nastavení procesů a zaškole-
ní klíčových a koncových uživatelů. Je potřeba brát na vědomí, že s novým sys-
témem nemají uživatelé žádné zkušenosti. Proto po zavedení systému určitou 
dobu trvá, než se s ním naučí zaměstnanci efektivně zacházet. To lze vyřešit 
jednoduchou aplikací, která je provede procesem krok za krokem. Doba zaučo-
vání se tím maximálně zkrátí, a to jak u stávajících, tak u nových pracovníků.

PETRA TYLOVÁ, konzultantka, Sluno
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INZERCE

PŘIPRAVENI NA DALŠÍ ROZVOJ
Systém řízeného skladu by navíc měl brát v potaz 
nejen současnou velikost fi rmy a jejího logistické-
ho provozu, ale také možnou expanzi v budoucnu. 
„Je dobré zohlednit i přepokládaný růst společ-
nosti v následujících letech a zvážit tak podporu 
různých skladových technologií i přesto, že tyto 
technologie nemusí být součástí pilotního nasaze-
ní,“ doporučuje Luboš Doležal.

Celkově lze říci, že WMS řešení nepředstavuje 
uzavřenou záležitost. „V praxi se osvědčuje setká-
vat se s dodavatelem na pravidelných schůzkách 

a pracovat i na postupném rozvoji funkcionalit sys-
tému,“ konstatuje Luboš Doležal. Zajistí se tak po-
dle něj účinněji, že systém vyhovuje požadavkům 
skladu i po několika letech od nasazení.

PARAMETRY ÚSPĚŠNÉHO NASAZENÍ
Jakým způsobem je možné posoudit, zda přechod 
na řízený sklad proběhl či probíhá úspěšně? Lze to 
případně nějak prokazatelně „změřit“? Zásadním 
úkolem je splnění stanovených cílů, z nichž ně-
které jsou měřitelné, zatímco jiné nikoliv. „Těžko 
je možné vyčíslit omezení závislosti chodu skladu 

na zkušenostech konkrétních pracovníků, rychlej-
ší zapracování nováčků či nezkažení si dobrého 
jména neúplnými dodávkami zboží,“ poznamená-
vá Luboš Doležal.

K základním měřitelným parametrům systému pa-
tří produktivita vychystávání a chybovost. „Moderní 
WMS umí sledovat uživatele krok za krokem a vytvo-
řit podrobné analýzy produktivity jednotlivých oddě-
lení. Důležitým faktorem je počet korekčních pohybů 
v systému. Jejich zvýšení ihned ukáže, že v novém 
nastavení nejsou procesy řízené dobře,“ upozorňuje 
Petra Tylová, konzultantka společnosti Sluno.

Důležité rovněž je, aby WMS generoval výstupy tý-
kající se výkonů, obsazenosti skladu apod., a bylo 
možné výkonové parametry porovnat s původní-
mi hodnotami před nasazením systému. „Někdy 
se mění stav i v průběhu implementace a je pak 
potřeba porovnávat relevantní data,“ uzavírá Mi-
roslav Hampel.

Informační technologie

IImplementační projekt je zapotřebí pečlivě řídit 
jako komplex, kde závisí na celku i na jednotlivých 
detailech. „Problém u jediné komponenty může 
ohrozit provoz skladu, reputaci u klientů a vyge-
nerovat i vysoké náklady či ztráty,“ zdůrazňuje 
Miroslav Hampel, generální ředitel a předseda 
správní rady společnosti Kvados, s tím, že klíčové 
je především nastavení procesů v softwarové části 
a volba vhodného WMS (warehouse management 
systém).

Pro zdárné fungování řízeného skladu je nicmé-
ně potřeba i spolehlivý hardware. „U serverového 
hardwaru doporučujeme přechod na cloud od 
renomovaného dodavatele, protože klade vysoké 
nároky nejen na dostupnost, ale především fatální 
může být i krátkodobá ztráta dat,“ podotýká Miro-
slav Hampel. Neméně důležitá je spolehlivá WiFi 
síť a její proměření při reálném zaplnění skladu. 
I částečná nedostupnost bezdrátového signálu 
v některých místech skladu může výrazně zkom-
plikovat a zpomalit provoz. Při výběru skladových 
terminálů, například čteček čárových kódů, je pak 
vhodné zaměřit se na ergonomii a výdrž zařízení.

FOTO: Kvados

DEFINICE CÍLOVÉHO STAVU
V rámci přechodu k řízenému skladu se vyplatí 
soustředit se na přesné defi nování cílových proce-
sů. „Zákazník by měl vědět, co za cíl si od transfor-
mace na WMS slibuje – tedy jaký je aktuální a cí-
lový stav,“ radí Miroslav Králík, delivery manager 
Lokia WMS ve společnosti Grit. Zkušený dodavatel 
systému se pak pomocí vlastního know-how snaží 
klientovo přání korigovat a pomáhá mu dostat se 
tam, kam si přeje. „V horším případě se může stát, 
že chce zákazník aktuální stav ve skladu pouze 
převést do softwaru. V takové chvíli tam ale kromě 
toho, že se skladníci zbaví papíru, žádný přínos z 
hlediska řízeného skladování není,“ přibližuje mož-
né úskalí Miroslav Králík.

Zákazník často přechází od jednoduššího systému 
k jedinečné konfi guraci WMS, která je schopná na-
vádět zaměstnance po skladu a přesně popisovat 
všechny procesy. „Co se týče samotného skladu, je 
potom důležité zaměřit se na uložení zboží a jeho 
expedici,“ vysvětluje Miroslav Králík a dodává, že 
každý skladový provoz je jedinečný, a proto je třeba 

věnovat pozornost rozsahu sortimentu, jeho lokalitě 
či vybavení skladu. Například zda jsou v něm vyso-
ké regály, nízké regály či pouze palety. V neposlední 
řadě se zákazník musí připravit také na to, že imple-
mentace WMS ovlivní chod celé fi rmy. „Důležitou 
součástí je totiž jeho integrace na ERP, které má 
mnohdy přesah i do ostatních oblastí,jakými jsou 
například nákupní, obchodní či fi nanční oddělení. 
Ještě před zahájením implementace je proto důle-
žité se zákazníkem detailně probrat, na jaké ERP 
bude WMS napojeno a jak ovlivní ostatní procesy ve 
společnosti,“ popisuje Miroslav Králík. Přenos dat 
mezi WMS a ERP by měl fungovat co nejefektivněji, 
a tak je vhodné věnovat dostatečný časový prostor 
pro integraci těchto systémů i její testování.

Neméně důležité je k přijetí změn motivovat pracov-
níky ve skladu včetně dostatečného vysvětlování, 
jak jim nový systém pomůže a jaké mohou očekávat 
přínosy. „I to nejlepší řešení totiž může ztroskotat na 
nevoli zaměstnanců a neochotě ke změnám,“ připo-
míná Luboš Doležal, vedoucí obchodního oddělení 
společnosti Kodys. Náležitou pozornost se vyplatí 
věnovat i kvalitnímu zaškolení uživatelů systému.

„Vyšší efektivita 
i omezení chybovosti“

Mezi hlavní ukazatele úspěšné implementace 
patří měřitelné zvýšení efektivity skladů nebo 
výroby, úspora nákladů kupříkladu na počtu 
zaměstnanců skladu, nižší chybovost při vy-
skladňování a kompletaci zakázek atd. A dále 
také vyšší spokojenost zákazníků i samotných 
zaměstnanců-uživatelů řízeného skladu.

MAREK 
HERIBAN
obchodní 
manažer

 Kasys

PŘECHOD K ŘÍZENÉMU SKLADU 
NEZNAMENÁ JEN ZBAVIT SE PAPÍRU
Fungující řízený sklad je zejména v případě rozsáhlejších logistických provozů dnes již prakticky nezbytností. Při přechodu k němu nejde 
jen o to, odstranit ve skladu zbytečné „papírování“, ale jedná se zpravidla o náročný projekt, jehož jádrem je nasazení kvalitního WMS.

Článek připravil David Čapek
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Tankování LNG na čerpací stanici v Klecanech.

FOTO: archiv Systémů Logistiky

PPřechod silniční nákladní dopravy od nafty k plynu, 
byť i dříve velmi pozvolný, se značně zkompliko-
val vlivem agrese Ruska vůči Ukrajině. Ceny nejen 
zemního plynu pro spotřebitele a fi rmy, ale také 
LNG a stlačeného CNG vystoupaly do předtím netu-
šených výšin. Proto je na místě otázka, jak to vůbec 
bude s plynem v nákladní dopravě.

PŘÍSLIB DO BUDOUCNA
„Ještě začátkem letošního roku byla situace s vo-
zidly pro pohon LNG a CNG velmi příznivá. Od na-
šich zákazníků jsme měli pozitivní vazbu hlavně 
ve dvou rovinách: Velmi pozitivní TCO (celkové 
náklady provozu – pozn. red.) oproti dieselovému 
pohonu a výrazná úspora emisí oproti naftě,“ říká 

Miroslav Hnat, alternative propulsion manager 
společnosti Iveco Czech & Slovakia. Současná 
geopolitická situace a s tím související prudký 
nárůst cen zemního plynu však ochladily nadšení. 
„Při provozu těchto vozidel jsou dopravci nuceni 
zaměřovat se pouze na společnosti, které jsou ‚sil-
ně zeleně orientované‘ a jsou dopravcům ochotny 
i nadále poskytovat práci, nakolik se v rámci svých 
interních závazků jako zodpovědné společnosti za-
vázaly plnit ‚zelené‘ cíle,“ vysvětluje Miroslav Hnat. 
Současně vyjádřil přesvědčení, že se situace brzy 
otočí k původnímu scénáři a dopravci budou moci 
svým zákazníkům nabídnout vedle „zelených kilo-
metrů i ekonomickou výhodu“.

Podobné přání vyslovila také Markéta Slováčková, 
marketing and PR coordinator Volvo Trucks spo-

NADŠENÍ Z PLYNU VYPRCHÁVÁ. 
MOHOU ZA TO VYSOKÉ CENY

lečnosti Volvo Group Czech Republic: „V oblasti 
nákladních vozidel na zkapalněný zemní plyn se 
naše pozornost soustředí především na bioLNG, 
kde vidíme velký potenciál v dlouhodobém hori-
zontu. Bohužel současná situace na trhu zemního 
plynu není příznivá, ale věříme, že po uklidnění se 
tato technologie opět dostane do popředí zájmu 
našich zákazníků a bude konkurenceschopná 
oproti konvenčním palivům.“

PROBLÉMEM JSOU NÍZKÉ MARŽE
O současných úskalích používání plynu v dopravě 
mluvil v září také viceprezident pro nákladní dopra-
vu Sdružení Česmad Bohemia Aleš Willert, který 
vystoupil na Dni plynové mobility v panelu nazva-
ném Dekarbonizace těžké nákladní dopravy. „Plyn 
jako alternativa pro pohon vozidel dnes nezažívá 
lehké časy. V prosinci loňského roku byl vyřazen 
z podpory z veřejných zdrojů podle regulí EU a sou-
časná situace vytlačila jeho cenu vysoko,“ uvedl 
viceprezident Česmadu. Aleš Willert také přiblížil 
pohled dopravců na používání různých technologií: 
„Nezáleží na zdroji energie, který vozidlo pohání, 
ale dopravní fi rma nemůže kvůli nízkým maržím od-
hlédnout od ekonomiky. Umí si poradit se zácvikem 
řidičů například při doplňování paliva, ale neuplatní 
na trhu nabídku s cenou vysoko nad běžnou hladi-
nou. Je jen málo zákazníků, kteří jsou na speciál-
ních projektech ochotni zaplatit za zelené řešení 
více peněz.“ Důležitá je také stabilita a předvída-
telnost podmínek, za nichž budou vozidla během 
svého životního cyklu provozována. Při rozhodování 
o investici platí, že dopravce potřebuje vědět, v ja-
kém prostředí bude vozy provozovat v následují-
cích sedmi až deseti letech. Z tohoto pohledu bývá 
pro dopravce výhodnější nějaká forma pronájmu 
techniky než její přímý nákup. Doba je podle Aleše 
Willerta nejistá, ale připouští, že nic není jasně roz-
hodnuto: „Vše se může změnit a zemní plyn nebo 
bioplyn budou i nadále vhodnými palivy pro některé 
typy dopravy a určitě také pro postupný přechod 
k připravovaným vodíkovým řešením.“

LNG versus CNG

Jedním z rozdílů těchto technologií je možnost nasazení LNG vozidel pro dálkovou dopravu. CNG je vhodnější 
pro kratší trasy dopravy (typu městský provoz – menší objem paliva v nádržích). Dalším důvodem je delší doba 
tankování CNG nákladních vozidel, kapacita a vhodnost plnicích CNG stanic. Veřejná CNG síť je přizpůsobena 
pouze osobním automobilům, tedy s koncovkou NGV 1. Nákladní automobily potřebují koncovku NGV 2. Kon-
covka NGV2 se hodně využívá v autobusové městské hromadné dopravě; zde mají dopravci soukromé plnicí 
stanice se silnějším kompresorem a větším zásobníkem ve svých depech a tam také doplňují CNG. Slabší 
motory CNG vozidel předurčují jejich použití pro autobusovou dopravu a městský rozvoz lehčích nákladů.

Zdroj: publikace Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

Zkapalněný zemní plyn (LNG), bioplyn, případně směs bioplynu a LNG jsou pro nejbližší 
období považovány za jedinou alternativu, která umožní splnit klimatické cíle pro oblast 
silniční nákladní dopravy. Tahače, které využívají LNG, jsou násobně dražší než vozy 
s naftovými motory, podobně je dlouhodobě dražší palivo LNG, resp. bioLNG, ale právě 
nutnost snížení emisí oxidů uhlíku, dusíku či síry představovala pro některé fi rmy silný 
impulz pro využívání LNG. Situace se změnila s válkou na Ukrajině.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Vše na 
správném 
místě

dachser.cz

Nabízíme:

  Volné skladové prostory
v Týništi nad Orlicí 

  Globální přepravní 
a skladovací služby

  Flexibilní služby 
s přidanou hodnotou
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PŘES DVĚ DESÍTKY LNG KAMIONŮ
Problematická situace na trhu neznamená, že by 
se společnosti zřekly budoucnosti s vozidly na plyn. 
Např. DHL Supply Chain v září oznámilo rozšíření 
své fl otily kamionů na LNG o dalších deset sou-
prav. Celkem 21 tahačů na LNG bude přepravovat 
komponenty pro výrobu automobilů z Česka do Ně-
mecka. Tyto přepravy by měly ušetřit 168 tun oxidu 
uhličitého ročně. „Během celoročního provozu ka-
mionů na LNG se nám potvrdila správnost našeho 
rozhodnutí a to nás motivovalo k dalšímu rozšíření 
naší ‚zelené‘ fl otily,“ říká Kateřina Rázlová, ředitel-
ka automobilové divize a transportu ve společnosti 
DHL Supply Chain. Výhodou tohoto řešení je podle 
ní možnost čerpat LNG i bioLNG (LBG). „Díky ote-

vření nových stanic na našich trasách v Německu 
můžeme využívat tuto ještě ekologičtější varian-
tu,“ podotýká Kateřina Rázlová. Více než dvě de-
sítky kamionů na LNG přepravují díly pro výrobu 
automobilů nejen z cross-docku v Nepřevázce do 
Glauchau v okrese Cvikov, ale také do Wolfsburgu, 
Hannoveru, Heilbronnu, Kasselu a Neckarsulmu. 
Každá ze souprav ujede v průměru 132 000 ki-
lometrů ročně. DHL Supply Chain využívá tahače 
Volvo FH460 TC LNG. „Pro tuto značku a typ jsme 
se rozhodli po testování všech dostupných low-
deckových LNG tahačů na trhu. Při výběru jsme 
posuzovali především celkovou úsporu emisí, eko-
nomičnost provozu a dojezdovou vzdálenost pro 
fl exibilnější plánování přeprav,“ informuje Ľubomír 
Sasarák, manažer tuzemské fl otily DHL Supply 
Chain. Za tahače budou připojeny návěsy Mega 
Liner od značky Krone s třímetrovou vnitřní výškou 
nákladového prostoru, do něhož se díly nakládají 
v unifi kovaných stohovacích paletách a optimali-
zovaných obalech.

Tahač na cestě k našim západním sousedům vyu-
žívá také Budějovický Budvar. „Do fl otily jsme za-
řadili jeden tahač LNG, kterým operujeme vybrané 
trasy do Německa. Z provozního pohledu se potvr-
dila naše očekávání – menší hlučnost a minimální 
rozdíly v obsluze tahače, vládne spokojenost i v ob-
lasti plnění cíle snížení uhlíkové stopy,“ podotýká 
šéf logistiky Budějovického Budvaru Pavel Pánek. 
Zmiňovaná emisní stopa klesla o 18 % v případě 
oxidu uhličitého. „Potenciál v případě bioLNG je 
samozřejmě podstatně vyšší, uvádí se snížení až 
o 95 procent v porovnání s konvenčním naftovým 
pohonem,“ dodává Pavel Pánek.

Zkušenosti s plynem má i společnost Yusen Lo-
gistics (Czech). „Ve spolupráci s našimi doprav-
ci jsme v uplynulých letech provozovali tahače 
na CNG i LNG. Postupem času jsme ale zůstali 
pouze u LNG a aktuálně využíváme čtyři taha-
če v rámci přeprav ze Slovenska do Německa, 
a to pro našeho významného zákazníka z oblasti 
automotive sektoru,“ říká Daniel Šimko, head of 
land transport. Oproti CNG tahačům mají podle 

„LNG jako jediná 
alternativa před 

vodíkem“

Aktuální situace v energetice a surovinových 
zdrojích je nepřehledná. S vysokou četnos-
tí se objevují nové problémy, které se těžko 
identifi kují, a ještě hůře správně vyhodnocují. 
V oblasti snižování uhlíkové stopy stále vidím 
LNG nebo bioLNG jako aktuálně jedinou do-
stupnou alternativu v přepravě na delší vzdá-
lenosti. Ekonomiku provozu LNG nyní zhoršuje 
jeho vysoká cena, která je násobně vyšší než 
v minulosti, ale věřím, že jde o krátkodobý vý-
kyv a dojde ke snížení ceny. Předpokládám, že 
v delším časovém horizontu začne nastupovat 
vodík jako alternativní palivo budoucnosti.

PAVEL PÁNEK
ředitel logistiky

Budějovický 
Budvar

 ČSAD Uherské Hradiště otevře nový sklad v CTParku Pohořelice. 
Více na www.systemylogistiky.cz.
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něj LNG tahače podstatně vyšší dojezdovou vzdá-
lenost a výkonnější motor umožňující nasazení 
na širší spektrum tras. Pozitivním aspektem na 
nasazených trasách byla dříve také absence 
silničního mýta pro LNG vozidla v Německu. 

„Bohužel tuto výhodu postupně vymazala stále 
zvyšující se cena LNG, jež je aktuálně pětkrát 
vyšší ve srovnání s loňským rokem,“ uvádí Da-
niel Šimko. Vlivem tohoto vývoje předpokládá, 
že trend v alternativních pohonech v kamionové 
přepravě bude v následujících letech směřovat 
k elektrickým tahačům. „Rychlost jejich rozšíření 
bude záviset na vývoji technologií a akumulátorů, 

„Rozvrácený 
obchodní model“

Dopravcům provozujícím vozidla na CNG a LNG 
současná situace zcela rozvrátila obchodní 
model. Málokdo z nich má vozový park pouze 
z těchto vozidel, takže se je snaží odstavovat 
a nahrazovat je standardními naftovými vo-
zidly. Ovšem vozidel se nezbavují, jejich čas 
může zase rychle přijít. Složitější je situace 
u autobusů, kde hlavně v městské dopravě 
jich jsou vyšší počty. Tam se to společně s ob-
jednateli také snaží řešit především alespoň 
dočasnou náhradou za konvenční vozidla.

MARTIN FELIX
tiskový mluvčí

Sdružení 
Česmad 

Bohemia

Eko
Tankování LNG na čerpací stanici v Klecanech.

FOTO: archiv Systémů Logistiky

PPřechod silniční nákladní dopravy od nafty k plynu, 
byť i dříve velmi pozvolný, se značně zkompliko-
val vlivem agrese Ruska vůči Ukrajině. Ceny nejen 
zemního plynu pro spotřebitele a fi rmy, ale také 
LNG a stlačeného CNG vystoupaly do předtím netu-
šených výšin. Proto je na místě otázka, jak to vůbec 
bude s plynem v nákladní dopravě.

PŘÍSLIB DO BUDOUCNA
„Ještě začátkem letošního roku byla situace s vo-
zidly pro pohon LNG a CNG velmi příznivá. Od na-
šich zákazníků jsme měli pozitivní vazbu hlavně 
ve dvou rovinách: Velmi pozitivní TCO (celkové 
náklady provozu – pozn. red.) oproti dieselovému 
pohonu a výrazná úspora emisí oproti naftě,“ říká 

Miroslav Hnat, alternative propulsion manager 
společnosti Iveco Czech & Slovakia. Současná 
geopolitická situace a s tím související prudký 
nárůst cen zemního plynu však ochladily nadšení. 
„Při provozu těchto vozidel jsou dopravci nuceni 
zaměřovat se pouze na společnosti, které jsou ‚sil-
ně zeleně orientované‘ a jsou dopravcům ochotny 
i nadále poskytovat práci, nakolik se v rámci svých 
interních závazků jako zodpovědné společnosti za-
vázaly plnit ‚zelené‘ cíle,“ vysvětluje Miroslav Hnat. 
Současně vyjádřil přesvědčení, že se situace brzy 
otočí k původnímu scénáři a dopravci budou moci 
svým zákazníkům nabídnout vedle „zelených kilo-
metrů i ekonomickou výhodu“.

Podobné přání vyslovila také Markéta Slováčková, 
marketing and PR coordinator Volvo Trucks spo-

NADŠENÍ Z PLYNU VYPRCHÁVÁ. 
MOHOU ZA TO VYSOKÉ CENY

lečnosti Volvo Group Czech Republic: „V oblasti 
nákladních vozidel na zkapalněný zemní plyn se 
naše pozornost soustředí především na bioLNG, 
kde vidíme velký potenciál v dlouhodobém hori-
zontu. Bohužel současná situace na trhu zemního 
plynu není příznivá, ale věříme, že po uklidnění se 
tato technologie opět dostane do popředí zájmu 
našich zákazníků a bude konkurenceschopná 
oproti konvenčním palivům.“

PROBLÉMEM JSOU NÍZKÉ MARŽE
O současných úskalích používání plynu v dopravě 
mluvil v září také viceprezident pro nákladní dopra-
vu Sdružení Česmad Bohemia Aleš Willert, který 
vystoupil na Dni plynové mobility v panelu nazva-
ném Dekarbonizace těžké nákladní dopravy. „Plyn 
jako alternativa pro pohon vozidel dnes nezažívá 
lehké časy. V prosinci loňského roku byl vyřazen 
z podpory z veřejných zdrojů podle regulí EU a sou-
časná situace vytlačila jeho cenu vysoko,“ uvedl 
viceprezident Česmadu. Aleš Willert také přiblížil 
pohled dopravců na používání různých technologií: 
„Nezáleží na zdroji energie, který vozidlo pohání, 
ale dopravní fi rma nemůže kvůli nízkým maržím od-
hlédnout od ekonomiky. Umí si poradit se zácvikem 
řidičů například při doplňování paliva, ale neuplatní 
na trhu nabídku s cenou vysoko nad běžnou hladi-
nou. Je jen málo zákazníků, kteří jsou na speciál-
ních projektech ochotni zaplatit za zelené řešení 
více peněz.“ Důležitá je také stabilita a předvída-
telnost podmínek, za nichž budou vozidla během 
svého životního cyklu provozována. Při rozhodování 
o investici platí, že dopravce potřebuje vědět, v ja-
kém prostředí bude vozy provozovat v následují-
cích sedmi až deseti letech. Z tohoto pohledu bývá 
pro dopravce výhodnější nějaká forma pronájmu 
techniky než její přímý nákup. Doba je podle Aleše 
Willerta nejistá, ale připouští, že nic není jasně roz-
hodnuto: „Vše se může změnit a zemní plyn nebo 
bioplyn budou i nadále vhodnými palivy pro některé 
typy dopravy a určitě také pro postupný přechod 
k připravovaným vodíkovým řešením.“

LNG versus CNG

Jedním z rozdílů těchto technologií je možnost nasazení LNG vozidel pro dálkovou dopravu. CNG je vhodnější 
pro kratší trasy dopravy (typu městský provoz – menší objem paliva v nádržích). Dalším důvodem je delší doba 
tankování CNG nákladních vozidel, kapacita a vhodnost plnicích CNG stanic. Veřejná CNG síť je přizpůsobena 
pouze osobním automobilům, tedy s koncovkou NGV 1. Nákladní automobily potřebují koncovku NGV 2. Kon-
covka NGV2 se hodně využívá v autobusové městské hromadné dopravě; zde mají dopravci soukromé plnicí 
stanice se silnějším kompresorem a větším zásobníkem ve svých depech a tam také doplňují CNG. Slabší 
motory CNG vozidel předurčují jejich použití pro autobusovou dopravu a městský rozvoz lehčích nákladů.

Zdroj: publikace Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

Zkapalněný zemní plyn (LNG), bioplyn, případně směs bioplynu a LNG jsou pro nejbližší 
období považovány za jedinou alternativu, která umožní splnit klimatické cíle pro oblast 
silniční nákladní dopravy. Tahače, které využívají LNG, jsou násobně dražší než vozy 
s naftovými motory, podobně je dlouhodobě dražší palivo LNG, resp. bioLNG, ale právě 
nutnost snížení emisí oxidů uhlíku, dusíku či síry představovala pro některé fi rmy silný 
impulz pro využívání LNG. Situace se změnila s válkou na Ukrajině.

Článek připravil Stanislav D. Břeň
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na kterých je přímo závislý výkon a dojezd taha-
čů. Ten je podle posledních informací maximálně 
600 kilometrů. Dalším důležitým faktorem bude 
cena elektrického tahače, která je nyní násobně 
vyšší než ceny standardních dieselových tahačů,“ 
dodává Daniel Šimko.

Zkušenosti s LNG v českých podmínkách mají rov-
něž společnosti Škoda Auto, Albert, Lidl či Tesco 
Stores. Své fl otily s vozy na LNG posilují i někteří 
polští dopravci, kteří využívají LNG čerpačky na 
českém území. Testy v ČR a SR má za sebou např. 
i společnost Gefco, která vloni zkoušela LNG kami-
on na třech pravidelných mezinárodních trasách. 
„Celkově LNG kamion ujel během tří týdnů 8460 
kilometrů. Spotřeba byla v průměru o 15 procent 
nižší než současná spotřeba dieselových kamionů, 
což znamená méně produkovaných emisí a nižší 
náklady,“ informovala fi rma.

TŘICET STANIC DO ROKU 2030
V Evropě je přibližně 600 stanic pro plnění LNG 
a v Německu, klíčové destinaci pro české fi rmy, se 
nacházejí asi na každých 200 kilometrech a nově 
byly otevřeny i stanice s LBG. V České republice 
jsou k dispozici čtyři plničky – v Lounech, Kleca-
nech, Mladé Boleslavi a Nýřanech. Do roku 2030 
by jich mělo být minimálně třicet. Rozšíření své sítě 
nedávno oznámila fi rma GasNet, která aktuálně 
provozuje tři ze zmiňovaných stanic. „Doposud 
jsme vyškolili přes 400 řidičů, podíleli jsme se na 

testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci 
a samozřejmě také s dopravci. Na našich mobil-
ních stanicích jsme nasbírali cenné zkušenosti 
a nyní na nich obsluhujeme desítky českých i za-
hraničních zákazníků,“ říká Filip Dostál, head of 
business development skupiny GasNet. Podle in-
formací téže společnosti je v Česku více než stovka 
registrovaných vozidel na LNG.

Od přechodu z nafty k LNG si GasNet hodně slibu-
je. „Ve srovnání s naftovými motory mají vozy na 
LNG při srovnatelném dojezdu výrazně nižší emise 
a nižší hlučnost. Provoz těchto vozidel je přitom 
naprosto bezpečný,“ říká Filip Dostál. A dodává: 
„Vozy na LNG mají oproti těm dieselovým výrazně 
nižší emise – prachové částice nižší o 99 procent, 
oxidů dusíku o 70 procent a oxidu uhličitého až 
o 20 procent.“

Dalším krokem po LNG by mělo být LBG, resp. bio-
metan. Evropa se nyní, vedle environmentálních 
cílů, zabývá soběstačností a diverzifi kací zdrojů. 
Plán Evropské komise REPowerEU počítá v nej-
bližších letech s podporou udržitelnější energeti-
ky, Česko by z něj mělo dostat zhruba 17 miliard 
korun. Podstatná část investičních prostředků 
by měla posílit i distribuci LNG a právě produkci 
biometanu. „BioLNG umožňuje snížit emise v ná-
kladní dopravě v průměru až o 90 procent oproti 
naftě. Je to jediná cesta, jak zajistit splnění závaz-
ků České republiky v oblasti snižování emisí a zvy-
šování podílů OZE v dopravě. K jeho distribuci 
lze přitom využít stejnou infrastrukturu, jakou již 

nyní budujeme pro LNG. A nemusíme ani dlouho 
čekat, protože bioLNG můžeme do LNG postupně 
přimíchávat. LNG je tedy nyní jediná plně funkč-
ní a dlouhodobě ověřená technologie, která pro 
těžkou nákladní dopravu poskytuje řešení v krát-
kodobém i střednědobém výhledu,“ domnívá se 
Filip Dostál. Podle predikcí GasNetu by se do roku 
2030 mohl biometan podílet na tuzemské spo-
třebě zemního plynu pro účely vytápění a silniční 
dopravy z 10 až 15 %.„V neprospěch zelených řešení“

 V dobách, kdy jsme začali testovat tahač na LNG, se cena za kilogram pohy-
bovala kolem eura. Aktuálně se vyšplhala na více než pět eur za kilogram. 
Jestliže nafta za posledních několik měsíců zdražila o přibližně 40 procent, 
LNG zdražilo až pětkrát. Ačkoli hlavním cílem využívání alternativních paliv 
je ochrana životního prostředí, tak tento trend v růstu cen bohužel zcela stírá 
dřívější faktor ekonomické návratnosti při využívání tohoto alternativního pa-
liva. Misky vah se proto v posledních měsících spíše překlápějí v neprospěch 
zelených řešení, stejně jako se to děje například v teplárenství. Očekáváme, že 
v budoucnu bude trendem spíše odklon od plynu k jiným technologiím, jelikož 
nějaká nově navrhovaná podpora ze strany státu není momentálně v dohledu. 
Jedinou iniciativou v tomto směru byl již před konfl iktem na Ukrajině schválený 
rozdíl v placení mýtného, který ovšem nijak výrazný benefi t nepřináší.

DANIEL ŠIMKO
head of land transport

Yusen Logistics (Czech)

„Katastrofální 
ekonomika provozu“

Cena LNG se v Česku dostala na úroveň kolem 
tří eur a v Evropě atakuje hranici čtyř eur. Z hle-
diska ekonomiky provozu je to katastrofa. Bu-
doucí perspektiva je nevalná. Nicméně je třeba 
říci, že po přibližně dvou letech máme s tahači 
LNG veskrze pozitivní zkušenosti. Nezazname-
nali jsme vyšší poruchovost než u naftových 
klasik a po technické stránce vše vyhovuje.

PETR MICHÁLEK
managing director
Ewals Cargo Care



www.ppl.cz

„Proto všechny probíhající i budoucí stavby PPL CZ umožní nabíjení elektrických vozidel, obsahují také stavební prvky minimalizující 
spotřebu energií a tvorbu uhlíku,“ říká Milan Loidl, business development & marketing director společnosti PPL CZ. 

Od přelomu roku dochází ke zpomalování segmentu e-commerce. 
Promítlo se to nějak do vašich výkonů?
Celý první kvartál roku a částečně i druhý jsme porovnávali s extrémními 
objemy během pandemie. V některých týdnech to byl i dvouciferný pokles, 
který se postupně přeměnil v pozitivní čísla začátkem léta. Ke konci září jsme 
opět rostli dvouciferným tempem. Je pravdou, že to je i díky úspěchu našich 
obchodních aktivit a trh jako takový zaznamenává stagnaci nebo pouze 
mírný růst. Nejvíce rosteme v segmentu zahraničních B2C přeprav v rámci 
produktu sítě DHL – Parcel Connect a doma v oblasti přímého doručení do 
výdejních míst: PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů. 

Před pár týdny jste zprovoznili nové depo v Hustopečích. 
Jak hustá je nyní síť PPL v Česku a na Slovensku a plánujete v blízké 
budoucnosti otevření dalších dep?
Depo v Hustopečích bylo jedním ze série významných posílení naší sítě. Dal-
ším krokem bude nové centrální překladiště u Hradce Králové. Všechny tyto 
kroky mají za cíl zlepšit služby pro naše klienty. Díky těmto novým kapacitám 
budeme schopni zlepšit časy svozů i doručení v daných lokalitách, a získáme 
ještě větší stabilitu a kapacitu pro sezonu. Nové logistické centrum v Hradci 
Králové bude zároveň sloužit i jako brána pro mezinárodní balíky. 

Velké logistické fi rmy, jako je PPL, podstatně ovlivňují životní prostředí. 
Máte pro tuto oblast nějakou speciální strategii?
Podpora ekologie, rozvoj elektromobility a zelená logistika jsou důležitou sou-
částí fi remní strategie PPL CZ. V současné době máme v provozu téměř dvě 
desítky elektroaut, kromě toho také vozidla na CNG pohon a 10 elektrokol. 
Do roku 2030 společnost cílí k hranici 60 procent vozového parku s auto-
mobily na alternativní pohon. Proto všechny probíhající i budoucí stavby PPL 
CZ umožní nabíjení elektrických vozidel, obsahují také stavební prvky mini-
malizující spotřebu energií a tvorbu uhlíku. Kromě jiného jsou budovány tak, 
aby umožnily instalaci fotovoltaických elektráren. Stávající body sítě navíc 
prošly energetickým auditem. Mezi důležitou součást ekologických řešení 
patří i PPL Parcelboxy.

Parcelboxy? Někdo by mohl namítnout, že když si balík vyzvednu autem, 
nic ekologického na tom není. 
V tom musím oponovat. Existují studie, které dokazují pravý opak. Jednak 
budujeme sítě tak husté, že ve městech budete mít Parcelbox v docházkové 
vzdálenosti. Za druhé, když už pro balík jedete autem, téměř vždy to spojíte 
s jinou cestou či aktivitou, kterou byste stejně  absolvovali. Zároveň místo 
rozvozu 30 balíků na 30 zastávek doručí náš řidič vše na jedno místo. Kromě 
pohodlí, díky kterému je tento způsob doručení tak populární mezi spotřebi-
teli, je zde tedy i efekt ekologický.

Doručení do výdejních míst nebo Parcelboxů není zadarmo. 
Ovlivňuje to nějak zájem? A doručení na adresu tedy postupně zanikne?
Přirozeně i tato služba něco stojí. Je ale levnější než doručení na adresu a to 
je pro některé spotřebitele důležité. Na druhou stranu – a tvrdíme to opa-
kovaně, nikdy zcela nenahradí kvalitní doručení na adresu. Ať už pro určité 
specifi cké zásilky, nebo prostě proto, že je pohodlnější si balík převzít na 
adrese. Je zřetelné, že v různých zemích Evropy je zájem populace odlišný. 
Někde převažuje výdejní místo, někde doručení na adresu. V České republice 
to zatím vypadá půl na půl. Každopádně PPL je připravena na obě možnosti 
i vzájemné kombinace.

Jaké máte dosavadní zkušenosti s rozvozy elektrokoly 
z lokálních mikrodep? 
V Praze spolupracujeme s cyklodepy na Andělu a Florenci. Provoz náklad-
ních kol se v provozu osvědčil zejména z pohledu fl exibility a ekologie, proto 
proběhlo rozšíření do dalších krajských měst. Naše cyklokurýry na elektroko-
lech můžete potkat i v Českých Budějovicích, Brně, Olomouci, Hradci Králové 
nebo Liberci. Zároveň probíhají další jednání o rozšíření v rámci ČR.

Co nového v PPL připravujete? 
Nechci zatím prozrazovat úplné detaily, ale chystají se samé velké věci. 
Kromě otevření druhého centrálního překladiště v nejbližších týdnech 
 spustíme mobilní aplikaci pro příjemce a postupně zavádíme redesign naší 
vizuální podoby. 

PPL: DO ROKU 2030 CÍLÍME K HRANICI 
60 PROCENT VOZOVÉHO PARKU 
S AUTOMOBILY NA ALTERNATIVNÍ POHON

MILAN LOIDL, PPL CZ
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na kterých je přímo závislý výkon a dojezd taha-
čů. Ten je podle posledních informací maximálně 
600 kilometrů. Dalším důležitým faktorem bude 
cena elektrického tahače, která je nyní násobně 
vyšší než ceny standardních dieselových tahačů,“ 
dodává Daniel Šimko.

Zkušenosti s LNG v českých podmínkách mají rov-
něž společnosti Škoda Auto, Albert, Lidl či Tesco 
Stores. Své fl otily s vozy na LNG posilují i někteří 
polští dopravci, kteří využívají LNG čerpačky na 
českém území. Testy v ČR a SR má za sebou např. 
i společnost Gefco, která vloni zkoušela LNG kami-
on na třech pravidelných mezinárodních trasách. 
„Celkově LNG kamion ujel během tří týdnů 8460 
kilometrů. Spotřeba byla v průměru o 15 procent 
nižší než současná spotřeba dieselových kamionů, 
což znamená méně produkovaných emisí a nižší 
náklady,“ informovala fi rma.

TŘICET STANIC DO ROKU 2030
V Evropě je přibližně 600 stanic pro plnění LNG 
a v Německu, klíčové destinaci pro české fi rmy, se 
nacházejí asi na každých 200 kilometrech a nově 
byly otevřeny i stanice s LBG. V České republice 
jsou k dispozici čtyři plničky – v Lounech, Kleca-
nech, Mladé Boleslavi a Nýřanech. Do roku 2030 
by jich mělo být minimálně třicet. Rozšíření své sítě 
nedávno oznámila fi rma GasNet, která aktuálně 
provozuje tři ze zmiňovaných stanic. „Doposud 
jsme vyškolili přes 400 řidičů, podíleli jsme se na 

testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci 
a samozřejmě také s dopravci. Na našich mobil-
ních stanicích jsme nasbírali cenné zkušenosti 
a nyní na nich obsluhujeme desítky českých i za-
hraničních zákazníků,“ říká Filip Dostál, head of 
business development skupiny GasNet. Podle in-
formací téže společnosti je v Česku více než stovka 
registrovaných vozidel na LNG.

Od přechodu z nafty k LNG si GasNet hodně slibu-
je. „Ve srovnání s naftovými motory mají vozy na 
LNG při srovnatelném dojezdu výrazně nižší emise 
a nižší hlučnost. Provoz těchto vozidel je přitom 
naprosto bezpečný,“ říká Filip Dostál. A dodává: 
„Vozy na LNG mají oproti těm dieselovým výrazně 
nižší emise – prachové částice nižší o 99 procent, 
oxidů dusíku o 70 procent a oxidu uhličitého až 
o 20 procent.“

Dalším krokem po LNG by mělo být LBG, resp. bio-
metan. Evropa se nyní, vedle environmentálních 
cílů, zabývá soběstačností a diverzifi kací zdrojů. 
Plán Evropské komise REPowerEU počítá v nej-
bližších letech s podporou udržitelnější energeti-
ky, Česko by z něj mělo dostat zhruba 17 miliard 
korun. Podstatná část investičních prostředků 
by měla posílit i distribuci LNG a právě produkci 
biometanu. „BioLNG umožňuje snížit emise v ná-
kladní dopravě v průměru až o 90 procent oproti 
naftě. Je to jediná cesta, jak zajistit splnění závaz-
ků České republiky v oblasti snižování emisí a zvy-
šování podílů OZE v dopravě. K jeho distribuci 
lze přitom využít stejnou infrastrukturu, jakou již 

nyní budujeme pro LNG. A nemusíme ani dlouho 
čekat, protože bioLNG můžeme do LNG postupně 
přimíchávat. LNG je tedy nyní jediná plně funkč-
ní a dlouhodobě ověřená technologie, která pro 
těžkou nákladní dopravu poskytuje řešení v krát-
kodobém i střednědobém výhledu,“ domnívá se 
Filip Dostál. Podle predikcí GasNetu by se do roku 
2030 mohl biometan podílet na tuzemské spo-
třebě zemního plynu pro účely vytápění a silniční 
dopravy z 10 až 15 %.„V neprospěch zelených řešení“

 V dobách, kdy jsme začali testovat tahač na LNG, se cena za kilogram pohy-
bovala kolem eura. Aktuálně se vyšplhala na více než pět eur za kilogram. 
Jestliže nafta za posledních několik měsíců zdražila o přibližně 40 procent, 
LNG zdražilo až pětkrát. Ačkoli hlavním cílem využívání alternativních paliv 
je ochrana životního prostředí, tak tento trend v růstu cen bohužel zcela stírá 
dřívější faktor ekonomické návratnosti při využívání tohoto alternativního pa-
liva. Misky vah se proto v posledních měsících spíše překlápějí v neprospěch 
zelených řešení, stejně jako se to děje například v teplárenství. Očekáváme, že 
v budoucnu bude trendem spíše odklon od plynu k jiným technologiím, jelikož 
nějaká nově navrhovaná podpora ze strany státu není momentálně v dohledu. 
Jedinou iniciativou v tomto směru byl již před konfl iktem na Ukrajině schválený 
rozdíl v placení mýtného, který ovšem nijak výrazný benefi t nepřináší.

DANIEL ŠIMKO
head of land transport

Yusen Logistics (Czech)

„Katastrofální 
ekonomika provozu“

Cena LNG se v Česku dostala na úroveň kolem 
tří eur a v Evropě atakuje hranici čtyř eur. Z hle-
diska ekonomiky provozu je to katastrofa. Bu-
doucí perspektiva je nevalná. Nicméně je třeba 
říci, že po přibližně dvou letech máme s tahači 
LNG veskrze pozitivní zkušenosti. Nezazname-
nali jsme vyšší poruchovost než u naftových 
klasik a po technické stránce vše vyhovuje.

PETR MICHÁLEK
managing director
Ewals Cargo Care
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V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI 
NAHRADILI PLYNOVÉ 

VOZÍKY ELEKTRICKÝMI
Od nového roku jezdí v Plzeňském Prazdroji 66 elektrických vozíků značky Jungheinrich. Jedná se 
o stroje různé specifi kace v šíři od ručně vedených až po čelní vozíky s nosností pět tun, které se 
 používají k manipulaci více palet najednou.

Článek připravil Stanislav D. Břeň na základě podkladů od společnosti Jungheinrich

Plzeňský Prazdroj letos slaví 180 let od doby, kdy 
se v Plzni uvařila první várka piva Pilsner Urquell. 
V současnosti má fi rma v nabídce více než 50 piv 
a nápojů od 12 značek. Pro jejich výrobu a logis-
tiku využívá v Česku i na Slovensku celkem pět 
pivovarů (Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Rade-
gast, slovenský Šariš a Pilsner Urquell), v nichž je 
nutná manipulace s hotovou produkcí, surovinami 

Manipulační techniku v kategorii do 5 tun, původně provozovanou na plyn, nahradily elektrické vozíky.
FOTO (3×): Jungheinrich

či obaly. V obou zemích společnost zaměstnává 
více než 2500 zaměstnanců. V loňském roce se 
uskutečnilo výběrové řízení s cílem obměnit vět-
šinu provozované fl otily manipulační techniky. 
Zadání by se dalo shrnout takto: Obměna fl otily 
manipulační techniky od ručně vedených vozíků 
po čelní vozíky s nosností pět tun. Optimalizace 
specifi kace pro konkrétní provozy a nasazení. 

Komplexní řešení nabíjárny olověných baterií. 
Místo realizace: plzeňský areál společnosti.

Pořízení nových vozíků nemělo být pouze prostou 
obměnou techniky, ale Plzeňský Prazdroj si určil 
i některé cíle k vylepšení. „Primárně jsme poptá-
vali v podstatě stejnou fl otilu, jakou jsme zde již 
měli. Následně jsme s Jungheinrichem začali 
jednat o tom, co by šlo vyřešit jinak. Nehledali 
jsme jen nejlevnější variantu, šlo nám o efekti-
vitu, a hlavně bezpečnost provozu,“ vysvětluje Jan 
Štochl, specialista logistiky Plzeňského Prazdroje.

HLEDÁNÍ OPTIMA 
PRO KAŽDÉ PRACOVIŠTĚ
I když se v rámci vyhlášeného tendru hledal jeden 
dodavatel, neznamená to, že by dodával jednotný 
typ vozíků. Areál plzeňského pivovaru je specifi cký 
tím, že jsou zde historické budovy, které do jisté 
míry závazně určují rozvržení celého prostoru, 
na druhou stranu se pivovar soustavně rozrůstá 
a modernizuje.

Na rozdíl od závodů vzniklých takzvaně na zelené 
louce nelze fl otilu manipulační techniky unifi kovat, 
naopak je nutné hledat řešení pro každý provozní 
úsek a činnost. „V Prazdroji jsme obcházeli každý 
vozík a hledali co nejlepší konfi guraci. Základem 
bezpečnosti je výhled. Tam, kde to šlo, jsme využili 
zvýšené nápojářské verze kabin. Pokud to umož-
ňují průjezdy mezi halami, instalovali jsme dvojité 
zdvihačky namísto trojitých, abychom zúžili jejich 
profi l. Přeměřovali jsme každý potřebný zdvih 
a ladili bezpečnostní i komfortní výbavu každého 
stroje,“ vysvětluje Michal Janča, odborný poradce 
pro klíčové zákazníky společnosti Jungheinrich.

V nápojářském průmyslu se dlouhodobě uplat-
ňovaly vozíky se spalovacím motorem, které 
poskytovaly potřebný výkon. Vozíky na plyn však 



znamenají lokální emise, které problematizují pro-
voz zejména v polouzavřených nebo uzavřených 
prostorech, zvyšují uhlíkovou stopu provozovatelů 
a vyžadují i specifi cká bezpečnostní opatření. Elek-
trické čelní vozíky, které přicházejí na trh v posled-
ních letech, mají dostatečný výkon i pro manipu-
laci s několikatunovým nákladem na vidlicích. 
Podniky tak z velké části přecházejí na elektrickou 
trakci. „Při poslední obměně fl otily jsme nahradili 
dalších asi deset až patnáct plynových vozíků čis-
tými vozíky na elektřinu. U menších, ručně vede-
ných strojů využíváme primárně lithium-iontové 
baterie,“ říká Jan Štochl. A pokračuje: „U čelních 
vozíků máme ale velké nájezdy od 2000 do 3500 
motohodin. U těch volíme hlavně klasické olověné 
baterie, které měníme, i když i v segmentu čelních 
vozíků již v několika případech 
lithium-iontové baterie máme.“

Čerstvé řešení v podání společ-
nosti Jungheinrich zahrnovalo 
fl otilu 66 elektrických vozíků (31 
čelních elektrických vozíků EFG, 
24 vysokozdvižných vozíků EJC, 
ERC a ESC a 11 nízkozdvižných 
vozíků ERE a EJE). Většina čel-
ních vozíků je vybavena zvýšenou 
nápojářskou kabinou pro lepší 
výhled přes vysoké palety. Komfortní výbavy vozíků 
zahrnují vytápění i klimatizaci a bezpečnostní 
prvky včetně monitoringu přístupu a předprovoz-

ních kontrol. „V rámci projektu byla kompletně revi-
dována manipulační technika s cílem optimalizo-
vat parametry každého stroje. Důraz byl kladen na 
ekonomickou stránku, spolehlivost, bezpečnost, 
pracovní výkon strojů a pohodlí řidičů,“ shrnuje 
výsledky Michal Janča. Součástí dodávky bylo také 
řízené nabíjecí centrum.

DVA REZIDENTNÍ TECHNICI, 
DÍLNA A APLIKACE
Velká fl otila vozíků vyžaduje soustavný dohled 
a servis. Plzeňský Prazdroj má od Jungheinrichu 
k dispozici dva rezidentní techniky, kteří mají 

přímo v areálu pivovaru servisní 
pracoviště, kde mohou provádět 
opravy. Protože jsou vozíky v are-
álu rozmístěny mezi více praco-
višť, využívají aplikaci pro mobilní 
telefony nazvanou Call4Service. 
Do aplikace jsou nahrány veš-
keré vozíky a zákazník má mož-
nost snadno objednat výjezd bez 
nutnosti telefonovat na dispe-
čink Jungheinrichu. Ten se ozývá 
naopak sám s již naplánovaným 

datem zásahu. Díky přítomnosti servisních tech-
niků v areálu není nutné řešit vždy termíny ser-
visních zásahů, aplikace ale přináší také přehled 

Měníte manipulační 
techniku? Sdílejte 

své zkušenosti.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

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

„Různorodá, ale výkonná“

Naše spolupráce s Jungheinrichem začala během specifi kace jednotlivých vozí-
ků. Společně jsme hledali ideální konfi guraci pro každou aplikaci a výsledkem 
je fl otila, která je sice různorodá, ale zajišťuje maximální výkon a bezpečnost 
s ohledem na možnosti našich provozů.

JAN ŠTOCHL, specialista logistiky, Plzeňský Prazdroj

„U ČELNÍCH VOZÍKŮ 
S VELKÝMI NÁJEZDY 
OD 2000 DO 3500 

MOTOHODIN VOLÍME 
HLAVNĚ KLASICKÉ 

OLOVĚNÉ BATERIE.“

Nabíjecí centrum olověných baterií
Ručně vedené vozíky využívají 
primárně lithium-iontové baterie.

a dohledatelnost všech oprav. „Vedoucí směn na 
jednotlivých úsecích mají možnost pružně zadá-
vat servisní požadavky a vše je automaticky evi-
dováno v systému, kde vidíme, co, kdy a kým bylo 
objednáno,“ doplňuje Jan Štochl.

Efektivní nabíjení 
akumulátorů

Součástí projektu bylo vybudování nového na-
bíjecího centra. Jde o pracoviště s monitorova-
cím systémem, který umožňuje řízenou rotaci 
baterií pro různé typy techniky. „Řidič přijede, 
naskenuje QR kódy na vozíku a baterii a sys-
tém mu sám řekne, kam má dát baterii nabíjet 
a jakou si naopak odebrat do vozíku. Řízení na-
bíjecího procesu, včetně dolévání destilované 
vody, je pak plně automatické a řidič se o nic 
nestará,“ popisuje Jan Štochl. Cíli byly jedno-
duchost přístupu, předcházení chyb, správ-
né nabíjení a dlouhá životnost akumulátorů. 
Cykly výměn a nabíjení lze v systému zpětně 
dohledat. V rámci fl eet managementu je mož-
né zjistit, kdo byl přihlášen k provozu vozíku 
a kdo byl tedy zodpovědný za operace spojené 
s výměnou či nabíjením.
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měli. Následně jsme s Jungheinrichem začali 
jednat o tom, co by šlo vyřešit jinak. Nehledali 
jsme jen nejlevnější variantu, šlo nám o efekti-
vitu, a hlavně bezpečnost provozu,“ vysvětluje Jan 
Štochl, specialista logistiky Plzeňského Prazdroje.

HLEDÁNÍ OPTIMA 
PRO KAŽDÉ PRACOVIŠTĚ
I když se v rámci vyhlášeného tendru hledal jeden 
dodavatel, neznamená to, že by dodával jednotný 
typ vozíků. Areál plzeňského pivovaru je specifi cký 
tím, že jsou zde historické budovy, které do jisté 
míry závazně určují rozvržení celého prostoru, 
na druhou stranu se pivovar soustavně rozrůstá 
a modernizuje.

Na rozdíl od závodů vzniklých takzvaně na zelené 
louce nelze fl otilu manipulační techniky unifi kovat, 
naopak je nutné hledat řešení pro každý provozní 
úsek a činnost. „V Prazdroji jsme obcházeli každý 
vozík a hledali co nejlepší konfi guraci. Základem 
bezpečnosti je výhled. Tam, kde to šlo, jsme využili 
zvýšené nápojářské verze kabin. Pokud to umož-
ňují průjezdy mezi halami, instalovali jsme dvojité 
zdvihačky namísto trojitých, abychom zúžili jejich 
profi l. Přeměřovali jsme každý potřebný zdvih 
a ladili bezpečnostní i komfortní výbavu každého 
stroje,“ vysvětluje Michal Janča, odborný poradce 
pro klíčové zákazníky společnosti Jungheinrich.

V nápojářském průmyslu se dlouhodobě uplat-
ňovaly vozíky se spalovacím motorem, které 
poskytovaly potřebný výkon. Vozíky na plyn však 



Žena v logistice

Pavla Majerová:
LOGISTIKU NEVNÍMÁM 
JAKO RYZE MUŽSKÝ OBOR

Žena v logistice

M
makro ČR provozuje celkem 13 velkoobchodních center, která 
disponují prodejní plochou přesahující 10 000 metrů čtvereč-
ních. Její sesterská společnost Metro SK má na starosti dalších 
šest velkoobchodních center s prodejní plochou zhruba 7500 
metrů čtverečních. O to, aby ve všech centrech v Česku i na 

Slovensku bylo veškeré zboží včas a v dobré kvalitě, se 
stará oddělení logistiky, které vede Pavla Majerová.

Článek připravila Martina Vampulová

„Moje odpovědnost spočívá v řízení fyzické logis-
tiky pro Českou a Slovenskou republiku. Máme 
jedno vlastní distribuční centrum v Kozomíně, pro 
nonfood a ryby využíváme služeb logistického pro-
videra Hopi pro obě země, stejně tak pro zeleninu 
využíváme pro obě země služeb Hortimu. Na Slo-
vensku pak provozujeme další dvě platformy: dis-
tribuční centrum Hopi Senec pro suché a chlazené 
zboží a distribuční centrum Hopi Madunice, odkud 
se rozváží mražené zboží,“ vyjmenovává Pavla 
Majerová. Ačkoli její tým tvoří 14 kolegů, zodpovídá 
za práci přibližně 550 lidí.

Svůj profesní život spojila s logistikou už před tři-
nácti lety, kdy se stala ředitelkou distribučního 
centra Albert v Klecanech. Předtím byla jako regi-
onální ředitelka pro operativu odpovědná za pro-
dejny. „A jako správná kolegyně z operativy jsem 
měla k fungování logistiky neustálé připomínky. 
Měla jsem pocit, že vím, co všechno by měli v logis-
tice dělat jinak, abych byla coby interní zákazník 
spokojená. Asi jsem byla docela důsledná, až mi 
jednoho dne můj tehdejší nadřízený řekl, že má 
pro mě místo ředitelky distribučního centra. To, že 
z toho bude osudová pracovní láska, se ukázalo až 
později,“ dodává s úsměvem.

Logistiku si zamilovala i díky skvělému týmu 
kolegů, se kterými čtyři roky spolupracovala jako 
ředitelka distribučního centra v Klecanech. „Mám 
ráda, když jsou věci organizované, a k pocitu dobře 
odvedené práce potřebuji být tam, kde se neustále 
něco děje,“ vysvětluje Pavla Majerová, proč ji logi-
stické procesy tolik baví. Dodnes jde velmi ráda 
s kolegy do provozu. Jak sama říká, vždycky se lépe 
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„Zajímavosti z praxe“

Ze šesti logistických center
zásobuje svoje prodejny makro ČR 
& Metro SK.

Až 52 tisíc m2 dosahuje celková rozloha
distribučního centra Kozomín, které 
makro ČR provozuje samostatně.

V průměru 80 kamionů zboží
přepraví denně z kozomínského 
distribučního centra do 13 českých 
prodejen.

220 dodavatelů na příjmu
odbaví denně v Kozomíně.

Distribuční centrum Kozomín
pracuje s přibližně 28 000 aktivními 
položkami.
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zpátky do práce po rodičovské dovolené nebyl 
nejlehčí, náročné bylo najít především správnou 
rovnováhu mezi prací a rodinou a chvíli to trvalo. 
„Naštěstí mám oporu ve svém muži, takže časem 
jsme našli rytmus, ve kterém se dokážeme dobře 
doplňovat,“ říká.

RELAXACE PŘI BĚHU 
A S RODINOU
A právě rodina a společné výlety s manželem 
a pětiletou dcerou jsou nejčastějším způsobem, 
jak Pavla Majerová tráví volný čas. Kromě toho se 
snaží i každý den najít čas na běh, při kterém si 
perfektně vyčistí hlavu. Zároveň může nejen při 
běhu vymýšlet, jak v distribučním centru v Kozo-
míně, které je otevřené necelé čtyři roky, co nejvíce 
splnit očekávání interního zákazníka. „Máme ještě 
mnoho práce, ale už teď se těším, až se k našemu 
cíli co nejvíc přiblížíme,“ uzavírá ředitelka logistiky 
makro ČR a Metro SK Pavla Majerová.

cítila na ploše, v pracovních botách, při debatách 
o procesech, než v zasedací místnosti s projekto-
rem a prezentací.

DŮVĚRA JE ZÁKLAD
Ačkoli typický den bychom v diáři Pavly Majerové 
hledali asi velmi obtížně, pracovní dny mají ale 
přece jen jedno společné. Totiž 
komunikaci s lidmi. Každý den, 
možná každou hodinu hovoří 
nejen se svým týmem, ale 
komunikuje i s ostatními kolegy 
z jiných oddělení, obchodními 
partnery a dodavateli. Práce 
v logistice totiž není pro intro-
verty. Tým nejbližších spolupra-
covníků je pro ředitelku logistiky 
v makro ČR extrémně důležitý. Musí vědět, že se 
na sebe vzájemně mohou spolehnout a že všechny 
vzájemné dohody platí. To je pro ni základ, na kte-
rém stojí všechno ostatní.

HLAVNĚ SE NEVZDÁVAT
Když se Pavly Majerové ptám, co považuje při 
vedení svého týmu za rozhodující, jednoznačně 
a bez váhání odpoví: nevzdávat se. A vysvětlení při-
jde záhy: „Určitě jsme mnoho věcí v minulosti zkusili 
a nepodařily se nám, ale to neznamená, že někdy 
později nenastane ten správný čas zkusit to znovu. 
Zejména naše distribuční centrum v Kozomíně je 
stále poměrně nové, takže schopnost vidět příleži-
tosti, kam se dál posouvat, je důležitá a zásadní.“

Na práci v logistice se jí líbí i jistá zvláštní kombi-
nace řádu a různorodosti. Na jedné straně existuje 
stabilní základ, který je ovšem okořeněný každoden-
ními odchylkami a těžko předvídatelnými změnami. 
„Jsem moc ráda, že se pořád mám kam posouvat, 
vlastně nikdy jsem nedošla do bodu, že bych si 
řekla, že mám hotovo. Stále vidím další a další pří-
ležitosti, jak zlepšovat servis internímu zákazníkovi, 
tedy prodejnám makro,“ vysvětluje Pavla Majerová.

Pracovních úspěchů má Pavla 
Majerová za sebou celou řadu 
a mnohé určitě ještě i před 
sebou. Nejvíc ale zatím oce-
ňuje všechny pracovní týmy, 
jejichž součástí byla v minulosti 
i v nichž působí dodnes. Říká, 
že když se ohlédne za svou 
profesní cestou, vidí spoustu 

úspěšných lidí, u kterých měla tu čest ovlivňovat 
jejich rozvoj. „V podstatě odkudkoliv jsem odchá-
zela, tak jsem byla schopná si vychovat nástupce, 
fi rma nikdy nemusela hledat moc daleko a v mém 
nejbližším týmu se vždy našel někdo, kdo mě byl 
schopen nahradit. Asi nepříliš skromně si na tom 
připisuji zásluhy a moc mě těší tyto lidi stále pozo-
rovat,“ říká. Zároveň připomíná, že nevnímá logis-
tiku jako ryze mužský obor. „V Albertu, kde jsem 
v logistice začínala, působily hned dvě ředitelky 
dvou distribučních center, takže tu cestu už asi 
prošlapaly jiné úspěšné ženy,“ uvažuje a dodává, 
že opravdu nikdy neměla pocit, že by gender 
nějak ovlivňoval její práci. Snad jen dvouletá rodi-
čovská pauza v době otevření distribučního cen-
tra Kozomín nebyla ideálně načasovaná, ale ne 
všechno lze do detailu naplánovat. Právě návrat 
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„Pavla Majerová v datech“

2009: absolvovala magisterské studium 
managementu na Masarykově 
univerzitě v Brně.

2009: přechod z operativy prodejen do logistiky.

2015: v tomto roce spojila Pavla Majerová svou 
kariéru s makro ČR.

2019: vrátila se po dvouleté rodičovské 
dovolené zpět do práce.
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LOGISTIKU NEVNÍMÁM 
JAKO RYZE MUŽSKÝ OBOR
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makro ČR provozuje celkem 13 velkoobchodních center, která 
disponují prodejní plochou přesahující 10 000 metrů čtvereč-
ních. Její sesterská společnost Metro SK má na starosti dalších 
šest velkoobchodních center s prodejní plochou zhruba 7500 
metrů čtverečních. O to, aby ve všech centrech v Česku i na 

Slovensku bylo veškeré zboží včas a v dobré kvalitě, se 
stará oddělení logistiky, které vede Pavla Majerová.

Článek připravila Martina Vampulová

„Moje odpovědnost spočívá v řízení fyzické logis-
tiky pro Českou a Slovenskou republiku. Máme 
jedno vlastní distribuční centrum v Kozomíně, pro 
nonfood a ryby využíváme služeb logistického pro-
videra Hopi pro obě země, stejně tak pro zeleninu 
využíváme pro obě země služeb Hortimu. Na Slo-
vensku pak provozujeme další dvě platformy: dis-
tribuční centrum Hopi Senec pro suché a chlazené 
zboží a distribuční centrum Hopi Madunice, odkud 
se rozváží mražené zboží,“ vyjmenovává Pavla 
Majerová. Ačkoli její tým tvoří 14 kolegů, zodpovídá 
za práci přibližně 550 lidí.

Svůj profesní život spojila s logistikou už před tři-
nácti lety, kdy se stala ředitelkou distribučního 
centra Albert v Klecanech. Předtím byla jako regi-
onální ředitelka pro operativu odpovědná za pro-
dejny. „A jako správná kolegyně z operativy jsem 
měla k fungování logistiky neustálé připomínky. 
Měla jsem pocit, že vím, co všechno by měli v logis-
tice dělat jinak, abych byla coby interní zákazník 
spokojená. Asi jsem byla docela důsledná, až mi 
jednoho dne můj tehdejší nadřízený řekl, že má 
pro mě místo ředitelky distribučního centra. To, že 
z toho bude osudová pracovní láska, se ukázalo až 
později,“ dodává s úsměvem.

Logistiku si zamilovala i díky skvělému týmu 
kolegů, se kterými čtyři roky spolupracovala jako 
ředitelka distribučního centra v Klecanech. „Mám 
ráda, když jsou věci organizované, a k pocitu dobře 
odvedené práce potřebuji být tam, kde se neustále 
něco děje,“ vysvětluje Pavla Majerová, proč ji logi-
stické procesy tolik baví. Dodnes jde velmi ráda 
s kolegy do provozu. Jak sama říká, vždycky se lépe 
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„Zajímavosti z praxe“

Ze šesti logistických center
zásobuje svoje prodejny makro ČR 
& Metro SK.

Až 52 tisíc m2 dosahuje celková rozloha
distribučního centra Kozomín, které 
makro ČR provozuje samostatně.

V průměru 80 kamionů zboží
přepraví denně z kozomínského 
distribučního centra do 13 českých 
prodejen.

220 dodavatelů na příjmu
odbaví denně v Kozomíně.

Distribuční centrum Kozomín
pracuje s přibližně 28 000 aktivními 
položkami.



Benchmarking č. 192

ZVEDACÍ PLOŠINY ZLEPŠUJÍ ERGONOMII 
I EFEKTIVITU

ZVYŠUJÍ EFEKTIVITU A ŠETŘÍ 
ZDRAVÍ OBSLUHY
Zvedací plošiny zlepšují 
ergonomii, obsluha se díky 
nim nemusí zbytečně ohýbat 
a namáhat a práce je efektivní.

ROZMĚR PLOŠINY NA JEDNU 
EUROPALETU
V praxi nacházejí nejčastěji 
uplatnění menší plošiny 
s rozměrem 1350 × 800 mm 
na jednu europaletu se zdvihem 
přibližně 1‚2 metru a nosností 
dvou tun.

SNADNÁ OBSLUHA A ÚDRŽBA
Konstrukce plošin je stabilní, 
nevyžaduje náročnou údržbu.

ZZatímco ke zvedání těžších břemen může možná 
docela dobře posloužit vysokozdvižný vozík nebo 
manipulátor, všichni, kdo pracují s lehčími předmě-
ty nebo balíky, ocení zvedací plošiny. Jsou stabilní, 
nehrozí u nich riziko náhodného upuštění předmě-
tu a práce na nich je pro pracovníky bezpečnější. 
Zvedací plošiny často zlepšují ergonomiku, obslu-
ha se díky nim nemusí zbytečně ohýbat a namáhat 
a práce je efektivní. Nehrozí zdravotní rizika jako 
syndrom karpálního tunelu, vážné pracovní úrazy či 
bolesti zad. „Navíc se hodí do jakéhokoli prostředí. 
Své uplatnění najdou v logistických provozech, ve 
výrobních halách, u nakládacích ramp, v zásobo-
vání i v náročných potravinářských provozech,“ vy-
počítává možnosti využití Marek Valerián, jednatel 
rpj service.

DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
Na trhu je k dispozici široké spektrum zveda-
cích plošin, v dalším porovnání se zaměříme na 

Ve skladu, v expedici nebo při balení zboží mohou být dobrým pomocníkem zvedací plo-
šiny. Usnadňují práci, zvyšují efektivitu zaměstnanců a šetří i jejich zdraví. Opakované 
zvedání lehkých položek totiž může vést až k trvalým zdravotním problémům.

Článek připravila Martina Vampulová

jednoduché nůžkové zvedací plošiny, které mají 
univerzální použití. Konstrukce plošin je stabilní, 
nevyžaduje náročnou údržbu, liší se ale způsobem 
připevnění. Buď se stůl zabuduje do připravené 
prohlubně, nebo se ukotví k podlaze. Instalace 
plošiny je pak možná jak v interiéru, tak v exte-
riéru. Sofi stikovanější zvedací plošiny jsou pro-
gramovatelné a mohou být součástí speciálních 
manipulačních systémů. Je možné je tedy použít 
i při automatizaci skladu.

„Hlavní výhodou nůžkových plošin je jejich jedno-
duchá a spolehlivá konstrukce, vysoká nosnost 
a velká užitná plocha vzhledem k celkovému roz-
měru, půdorysu technologie. Naopak nevýhodou 
může být v některých provozech nižší dopravní 
rychlost, která se projeví hlavně u vysokých zdvi-
hů,“ říká Jan Paták, jednatel společnosti Zdvih 
servis. Podle něj obecně platí, že čím větší zdvih, 
tím delší musí být plošina. „Pokud nelze zvětšovat 
velikost plošiny, musí se přidávat další nůžkový 
mechanismus. A čím více nůžkových mechanismů 

„ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITÍ“

MAREK VALERIÁN
JEDNATEL
RPJ SERVICE

Využití zvedacích plošin s sebou přináší zlep-
šení ergonomie ve výrobě, snazší přepravu 
zboží v logistických provozech i manipulaci 
palet na rampu a do vozidla.
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se použije, tím je plošina vyšší a ve vysunutém 
stavu má větší výkyv,“ upozorňuje Jan Paták.

PRO JEDNU ČI DVĚ EUROPALETY
Mezi základní parametry, podle kterých je vhodné 
se rozhodovat při výběru plošiny, patří hmotnost 
manipulovaného materiálu, nosnost a zdvih ploši-
ny, rozměry materiálu a plošiny a také způsob ovlá-
dání a četnost používání. „Dále je třeba vyspecifi ko-
vat příslušenství, jako například protiskluzový plech 
na horní desce, zábradlí, sklopné nájezdy a rádiové 

dálkové ovládání. Také na ergonomii je kladen stá-
le větší důraz, a právě z tohoto důvodu jsou téměř 
nezbytným pomocníkem v logistických centrech 
a jako součást výrobních linek,“ říká Tomáš Cíza, 
obchodní ředitel Alto Systems. Podle způsobu pou-
žití se může lišit i povrchová úprava plošiny, např. 
pro potravinářský či chemický průmysl je nezbytné 
použít nerezovou ocel se snadnou údržbou.

V praxi nacházejí nejčastěji uplat-
nění menší plošiny s rozměrem 
1350 × 800 mm na jednu, případ-
ně dvě europalety se zdvihem při-
bližně 1‚2 metru a nosností dvou 
tun. „Výrobní řada zdvihacích sto-
lů ale nabízí nosnost až 6000 kilo-
gramů a rozměry horní desky až 5000 × 2000 mm. 
Kromě toho je možné zrealizovat i atypická řešení 
na míru zákazníkovi,“ dodává Tomáš Cíza.

POPTÁVKA PO SPECIFICKÝCH ŘEŠENÍCH
Všichni oslovení výrobci a prodejci zvedacích plo-
šin se shodli, že v posledních letech poptávka po 
těchto pomocnících roste. Stále častěji vyžadují zá-
kazníci také specifi cká řešení šitá na míru pro jejich 
skladové či výrobní prostory. V případě, že se fi rma 
rozhodne využít řešení na zakázku, měla by oslovit 
odborníky, jejichž systémy jsou certifi kované, doká-
žou navrhnout optimální řešení, mají dostatek refe-
rencí a v neposlední řadě zajistí záruční i pozáruční 
servis, a to včetně potřebných náhradních dílů.

Náležitou pozornost je třeba při výběru zvedacích 
plošin věnovat i bezpečnostním prvkům. Mezi ty 
standardní patří např. bezpečnostní lišta proti 
přimáčknutí po obvodu stolu, bezpečnostní ventil 
nebo servisní zarážky. Ty by neměly chybět u žádné 
plošiny. „Vývojáři se nicméně zaměřují i na další 
inovace v oblasti bezpečnosti. Jsou to například 
optická čidla nebo závory, kterými lze plošiny dovy-
bavit,“ uvádí Tomáš Cíza. Inovace ale směřují i do 
automatizace. Výzvou je pak dálkové řízení plošin. 
„Snažíme se přinášet nová řešení hlavně pro říze-

ní plošin pomocí PLC se vzdálenou správou a dia-
gnostikou,“ doplňuje Jan Paták.

MOBILNÍ A SAMONAKLÁDACÍ PLOŠINY
Vedle statických zvedacích plošin jsou na trhu 
k dispozici i v mobilním nebo semimobilním pro-

vedení. Takové plošiny jsou vyba-
veny kolečky nebo pojezdovými 
válečky. Využít lze i samonaklá-
dací zvedací plošiny, které kom-
binují nakládací a přepravní sys-
tém s funkčností a komfortem 
mobilního pracovního stolu. Lze 
je tedy využít jako přepravní vo-

zík, zvedací plošinu nebo mobilní pracovní stůl. 
Vlastnosti samonakládacích plošin lze těžko po-
rovnávat s nejvýkonnějšími statickými plošinami, 
určitou výhodou může být jejich univerzální a va-
riabilní použití. Integrovaný a automatický zvedací 
mechanismus umožňuje bezpečné zvednutí zboží 
a těžkých materiálů do maximální výšky 106 cm, 
což je pohodlná pracovní výška. Díky kolečkům 
lze pak zboží bez problémů přepravovat na krát-
ké vzdálenosti např. mezi skladem a nakládací 
rampou. Plošiny jsou navíc vybaveny integrovaným 
brzdovým systémem, který se postará o to, aby při 
manipulaci s nákladem neujížděly.

„EVIDUJEME NÁRŮST ZÁJMU UŽ NĚKOLIK LET“

TOMÁŠ CÍZA
OBCHODNÍ ŘEDITEL
ALTO SYSTEMS

Poptávka po zvedacích plošinách roste již mnoho let v řadě. Nejprodávanější jsou plošiny s nosností do 2000 
kilogramů s rozměry 1350 × 800 milimetrů pro manipulaci s europaletami.

„JEN ROZMĚRY 
NESTAČÍ“

JAN PATÁK
JEDNATEL
ZDVIH SERVIS

Kromě potřebných rozměrů desky je při výběru 
plošiny nezbytné znát prostředí, ve kterém 
bude pracovat, a v jakém pracovním režimu 
bude fungovat – počet cyklů, rozmezí zdvihu, 
typ zatížení a nakládky či vykládky a podobně.

„DÍKY ZVEDACÍM PLOŠINÁM 
SE DAŘÍ PLNIT VYSOKÉ 

NÁROKY NA ERGONOMII.“

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:  DOPRAVNÍKY

Používáte zvedací 
plošiny ve vašem 

skladu?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

FOTO: Stanislav D. Břeň
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ZVEDACÍ PLOŠINY ZLEPŠUJÍ ERGONOMII 
I EFEKTIVITU

ZVYŠUJÍ EFEKTIVITU A ŠETŘÍ 
ZDRAVÍ OBSLUHY
Zvedací plošiny zlepšují 
ergonomii, obsluha se díky 
nim nemusí zbytečně ohýbat 
a namáhat a práce je efektivní.

ROZMĚR PLOŠINY NA JEDNU 
EUROPALETU
V praxi nacházejí nejčastěji 
uplatnění menší plošiny 
s rozměrem 1350 × 800 mm 
na jednu europaletu se zdvihem 
přibližně 1‚2 metru a nosností 
dvou tun.

SNADNÁ OBSLUHA A ÚDRŽBA
Konstrukce plošin je stabilní, 
nevyžaduje náročnou údržbu.

ZZatímco ke zvedání těžších břemen může možná 
docela dobře posloužit vysokozdvižný vozík nebo 
manipulátor, všichni, kdo pracují s lehčími předmě-
ty nebo balíky, ocení zvedací plošiny. Jsou stabilní, 
nehrozí u nich riziko náhodného upuštění předmě-
tu a práce na nich je pro pracovníky bezpečnější. 
Zvedací plošiny často zlepšují ergonomiku, obslu-
ha se díky nim nemusí zbytečně ohýbat a namáhat 
a práce je efektivní. Nehrozí zdravotní rizika jako 
syndrom karpálního tunelu, vážné pracovní úrazy či 
bolesti zad. „Navíc se hodí do jakéhokoli prostředí. 
Své uplatnění najdou v logistických provozech, ve 
výrobních halách, u nakládacích ramp, v zásobo-
vání i v náročných potravinářských provozech,“ vy-
počítává možnosti využití Marek Valerián, jednatel 
rpj service.

DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
Na trhu je k dispozici široké spektrum zveda-
cích plošin, v dalším porovnání se zaměříme na 

Ve skladu, v expedici nebo při balení zboží mohou být dobrým pomocníkem zvedací plo-
šiny. Usnadňují práci, zvyšují efektivitu zaměstnanců a šetří i jejich zdraví. Opakované 
zvedání lehkých položek totiž může vést až k trvalým zdravotním problémům.

Článek připravila Martina Vampulová

jednoduché nůžkové zvedací plošiny, které mají 
univerzální použití. Konstrukce plošin je stabilní, 
nevyžaduje náročnou údržbu, liší se ale způsobem 
připevnění. Buď se stůl zabuduje do připravené 
prohlubně, nebo se ukotví k podlaze. Instalace 
plošiny je pak možná jak v interiéru, tak v exte-
riéru. Sofi stikovanější zvedací plošiny jsou pro-
gramovatelné a mohou být součástí speciálních 
manipulačních systémů. Je možné je tedy použít 
i při automatizaci skladu.

„Hlavní výhodou nůžkových plošin je jejich jedno-
duchá a spolehlivá konstrukce, vysoká nosnost 
a velká užitná plocha vzhledem k celkovému roz-
měru, půdorysu technologie. Naopak nevýhodou 
může být v některých provozech nižší dopravní 
rychlost, která se projeví hlavně u vysokých zdvi-
hů,“ říká Jan Paták, jednatel společnosti Zdvih 
servis. Podle něj obecně platí, že čím větší zdvih, 
tím delší musí být plošina. „Pokud nelze zvětšovat 
velikost plošiny, musí se přidávat další nůžkový 
mechanismus. A čím více nůžkových mechanismů 

„ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITÍ“

MAREK VALERIÁN
JEDNATEL
RPJ SERVICE

Využití zvedacích plošin s sebou přináší zlep-
šení ergonomie ve výrobě, snazší přepravu 
zboží v logistických provozech i manipulaci 
palet na rampu a do vozidla.
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NŮŽKOVÉ PLOŠINY: JEDNODUCHÁ 
KONSTRUKCE, VYSOKÁ NOSNOST 
I UŽITNÁ PLOCHA

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých výrobci/dodavateli.

SPECIFIKACE: 
Jednonůžkové plošiny 
s nosností do 4000 kg

VÝROBCE: EdmoLift AB HYMO - Vertical Positioning 
Group (Švédsko)

Zdvih servis Silverstone

DODAVATEL V ČR: rpj service Alto Systems VIVA – manipulační technika

WEB DODAVATELE: www.rpjl.cz www.altosystems.cz www.zdvihservis.cz www.viva-manipulacni-
-technika.cz

NÁZEV VÝROBKU: TS4000 Zvedací stůl 
Maxima BX30-8/8

HS-4 HW4002

DÉLKA PLOŠINY (mm): 2200 1350 1400 2000

ŠÍŘKA PLOŠINY (mm): 1200 800 800 1200

SLOŽENÁ VÝŠKA (mm): 350 230 350 240

NOSNOST (kg): 4000 3000 4000 4000

ZDVIH (mm): 1500 800 800 810

ČAS ZDVIHU (s): 27 27 30 30–40

PŘÍKON (kW): 3 1,4 3 -

HMOTNOST (kg): 700 365 400 405

DOBA DODÁNÍ 
OD OBJEDNÁNÍ 
(počet týdnů):

12 8 9 -



15

Rytmus slovenskej logistiky od roku 2007

Kongres, ktorý drží prst na pulze 
slovenskej logistiky od roku 2007, 
predstavuje 15. ročník na tému...15

Posvieťme si na náklady
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 infl ačnú 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.

Prvé potvrdené prezentácie a rečníkov 
nájdete už teraz na www.slovlog.sk.

24. – 25. 11. 2022

DOUBLETREE BY HILTON 

BRATISLAVA

0477-22_SLOVLOG_INZ_doslsk_1x240x340.indd   10477-22_SLOVLOG_INZ_doslsk_1x240x340.indd   1 10.10.2022   16:1710.10.2022   16:17
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Luděk Kučera, Robert 
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Regálové systémy, 
stacionární a mobilní, 
mezzaniny. 

Projekce, dodávky, 
servis a revize.

www.beg.cz




