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Projekt není 
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PRÁCE 
VE DNE V NOCI?
AUTOMATICKY!
Přijďte se s robotickými vozíky seznámit na náš polygon v Hradci Králové. 
Napište nám na robotika-automatizace@linde-mh.cz
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Čerství tuňáci
       létají

INZERCE

Ročník 22 / číslo 202 / listopad–prosinec 2022 / cena 133 Kč

7000 VÝTISKŮ



ETA
18 200 m2

Výroba / Skladování
K dispozici: Q3/2023

DELTA
13 500 m2

Výroba / Skladování
K dispozici: Q3/2023SIGMA

16 500 m2

Výroba / Skladování
K dispozici: Q3/2023

OMEGA 2
5 300 m2

Kanceláře
K dispozici: 2024 MULTIFUNKCE

80 ubytovacích jednotek
Stravování + další služby
K dispozici: 2023

OMEGA 1
4 500 m2

Datové centrum
K dispozici: 2024

Zastávka  
MHD

Kamerový  
systém

Solární  
panely

Rozvodna  
110 kV

BREEAM 
Communities 

Certifikace

Parking  
včetně TIR

24/7 Security Lékař

Unikátní 
architektura

Nabíjecí stanice 
elektromobilů 

Manipulační  
plochy

Dětská  
skupina

5G Síť  
a připravenost  
na Průmysl 4.0

Relax zóny 

Ubytování

Již brzy

Výdejní box 

Již brzy

Kantýna 

Již brzy

Fitness

Již brzy

Obchod

Již brzy

Kavárna

Již brzy

PRONÁJEM PROSTOR 

Ing. Markéta Šimáčková, MBA  

Tel.: +420 777 327 011, E-mail: marketa.simackova@urbanity.cz

URBANITY Development a.s., V Celnici 1034/6, 110 00  Praha 1

Urbanity Campus Tachov 

Budujeme výrobní kampusy nové generace 

První výrobní areál na světě, který získal prestižní ocenění BREEAM Communities pro udržitelné čtvrti měst 

URB_print_System_240x340_(8354)_06.indd   1URB_print_System_240x340_(8354)_06.indd   1 01.12.2022   9:36:2301.12.2022   9:36:23



ETA
18 200 m2

Výroba / Skladování
K dispozici: Q3/2023

DELTA
13 500 m2

Výroba / Skladování
K dispozici: Q3/2023SIGMA

16 500 m2

Výroba / Skladování
K dispozici: Q3/2023

OMEGA 2
5 300 m2

Kanceláře
K dispozici: 2024 MULTIFUNKCE

80 ubytovacích jednotek
Stravování + další služby
K dispozici: 2023

OMEGA 1
4 500 m2

Datové centrum
K dispozici: 2024

Zastávka  
MHD

Kamerový  
systém

Solární  
panely

Rozvodna  
110 kV

BREEAM 
Communities 

Certifikace

Parking  
včetně TIR

24/7 Security Lékař

Unikátní 
architektura

Nabíjecí stanice 
elektromobilů 

Manipulační  
plochy

Dětská  
skupina

5G Síť  
a připravenost  
na Průmysl 4.0

Relax zóny 

Ubytování

Již brzy

Výdejní box 

Již brzy

Kantýna 

Již brzy

Fitness

Již brzy

Obchod

Již brzy

Kavárna

Již brzy

PRONÁJEM PROSTOR 

Ing. Markéta Šimáčková, MBA  

Tel.: +420 777 327 011, E-mail: marketa.simackova@urbanity.cz

URBANITY Development a.s., V Celnici 1034/6, 110 00  Praha 1

Urbanity Campus Tachov 

Budujeme výrobní kampusy nové generace 

První výrobní areál na světě, který získal prestižní ocenění BREEAM Communities pro udržitelné čtvrti měst 

URB_print_System_240x340_(8354)_06.indd   1URB_print_System_240x340_(8354)_06.indd   1 01.12.2022   9:36:2301.12.2022   9:36:23

než jsme ochotni si připustit. Máme v tomto kontextu 
povinnost (či potěšení) podílet se na kompenzaci kli-
matických „ztrát a škod“ v důsledku dvousetleté prů-
myslové historie? Samozřejmě k tomu lze mít širokou 
škálu názorů s krajními póly „rozhodně ano“ a „roz-
hodně ne“. Proč a jestli jsme odpovědní, mi připadá 
jako jeden z nejzajímavějších „závěrů“ nejen letošní 

klimatické konference. Inu, téma 
pro adventní rozjímání. 

Za redakci Systémů Logistiky vám 
přeji nejen klidný advent, ale také 
klidné vánoční svátky a v porovnání 
s uplynulými lety snad i klidnější rok 
2023.

S nedávno skončenou klimatickou konferencí 
v Egyptě posílily hlasy, že vše je vlastně už odepsané, 
udržení hraniční hodnoty oteplení klimatu na průměr-
ných 1,5 °C ve srovnání s předindustriální dobou je 
hloupým snílkovstvím a že lidskému pokolení zbývá 
nějakých sto let. Naděje umírá poslední, ale vývoj 
uplynulých mnoha let nasvědčuje tomu, že klima sice 
zajímá skoro všechny, ale málokdo 
pro něj chce něco opravdu zásad-
ního udělat. 

S tím, jak v tomto století poběží 
odpočítání do konce lidského druhu 
(pokud kalkulaci neurychlí některá 
z jaderných mocností), stává se 
klima z čistě fyzikálního jevu kulturní 
až náboženskou otázkou. Hledají se 
a jistě ještě budou hledat světci, 
viníci, oběti, pokušitelé a utěšitelé. Lidem nenábožen-
sky orientovaným nebo těm, kteří neholdují obskurním 
seancím, se při přemýšlení o procesech spuštěných 
průmyslovou revolucí nabízí docela unikátní příležitost, 
jak začít komunikovat se svými předky (… možnost hle-
dět s jistou přísností do minulosti. A zároveň přemýšlet, 
jak sám obstojím s podobně přísným metrem těch, co 
přijdou po nás. Jestli tedy přijdou.).

S klimatickou změnou se totiž vynořila i česká vina. 
Jako na vysoce průmyslovou oblast už za doby 
Rakouska-Uherska na nás padá větší dějinná tíha, 

Ed
ito

ria
l

Stanislav D. Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

… na okraj
klimatické konference

„Hledají se a jistě 
ještě budou hledat 
světci, viníci, 
oběti, pokušitelé 
a utěšitelé.“ 

Investujete do 
udržitelnosti svého 

podnikání? 
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Adventní rozjímání…
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... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz

EKOLOGICKY
rovná se

EKONOMICKY
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Vidět a vědět
ních maloobchodních společnostech působí-
cích v ČR i SR. Má zkušenosti s ukrajinským 
trhem. V současné době pracuje ve společnosti 
Shopsys v oblasti rozvoje podnikání, poskytu-
je konzultace v oblasti obchodních procesů, 
moderuje odborné konference a spolupracuje 
na jejich přípravě. Vystudovala marketingovou 
komunikaci na Vysoké škole fi nanční a správní 
v Praze, kde také vyučuje.

Martin Baláž
Povýšení – Prologis

Martin Baláž, od roku 2019 půso-
bící na pozici country managera 
pro Českou republiku a Slovensko, 

přijal novou roli s rozšířenou působností. Od 
1. prosince 2022 se posunul na pozici senior 
viceprezidenta, country managera pro Českou 
republiku, Slovensko a Maďarsko. Jeho přímým 
nadřízeným bude Paweł Sapek, senior vice-
prezident společnosti Prologis a její regionální 
ředitel pro střední Evropu.

Jiří Bradna
Povýšení – PST CLC

Novým obchodním ředitelem 
společnosti PST CLC Mitsui-Soko 
byl jmenován Jiří Bradna, který 

ve fi rmě působí třináctým rokem, naposledy 
ve funkci ředitele logistiky. Je současně mís-
topředsedou představenstva PST CLC Mitsui-
-Soko. Jiří Bradna pracuje v logistice 19 let. 
Ve fi rmě začínal jako business development 
manager, následně se stal provozně-obchodním 
ředitelem a poté ředitelem logistiky. Jeho strýc 
Miroslav Bradna je zakladatelem a do roku 
2012 majitelem PST CLC.

Jakub Vlček, 
Radka Zobaníková 
Příchod – 4IGV 

Novým sales managerem společ-
nosti 4IGV se stal Jakub Vlček. 
Na pozici business and marketing 
managera ve fi rmě 4IGV půso-
bí Radka Zobaníková. Hlavním 
úkolem Jakuba Vlčka je akvizice 
nových zákazníků, péče o stáva-

jící klienty a projektové vedení jednotlivých 
obchodních případů zaměřených na implemen-
taci autonomních vozíků značky Agilox. Dříve 
pracoval ve fi rmě, která integrovala AMR. Od 

května působí ve fi rmě také Radka Zobaníková, 
a to na pozici business and marketing manager. 
Dříve měla na starosti marketing a obchod ve 
fi rmě zabývající se 3D tiskem. Zkušenosti má 
také z vydavatelství Atoz, kde pracovala jako 
manažerka distribuce. Vystudovala Vysokou 
školu ekonomickou v Praze.  

Jan Bednář 
Uznání – ShipMonk 

Zakladatel a CEO fi rmy ShipMonk 
Jan Bednář získal v USA ocenění 
Podnikatel roku, které uděluje 

společnost EY. Zařadil se tak mezi desítku 
vítězných byznysmenů napříč celými Spojenými 
státy. Logistickou fi rmu ShipMonk založil Jan 
Bednář v roce 2014. Společnost sídlící na Flori-
dě se zaměřuje na poskytování fulfi llmentových 
služeb především pro menší a střední e-shopy 
a v současnosti zaměstnává více než 2500 lidí. 
Služba působí v USA, Kanadě, Mexiku, Velké 
Británii a nově i v Česku. Na západě Čech, 
konkrétně v Panattoni Parku Cheb South, se 
nyní buduje její první distribuční centrum nejen 
v rámci ČR, ale i v kontinentální Evropě. 

Adam Rapák 
Příchod – Dodo Group 

Pozici PR manažera ve fi rmě Dodo 
Group nově zastává Adam Rapák. 
Do fi rmy přichází ze společnosti 

McDonald’s, kde byl zodpovědný za plánování 
a exekutivu komunikačních a public relations 
aktivit na českém a slovenském trhu. V McDo-
nald’s působil bezmála osm let, během kterých 
se podílel na osvětových i integrovaných kam-
paních a komunikačních aktivitách na českém 
trhu, tři roky současně také na Slovensku. 
Z nově nabyté pozice bude mít na starosti pře-
devším profi lování značky na stávajících i nově 
získaných trzích a přípravu jednotné komuni-
kační strategie.

Radek Simerský 
Příchod – Prorozvoz

Radek Simerský byl v září jmeno-
ván do funkce  chief executive offi -
cer společnosti Prorozvoz, která 

vznikla v roce 2018. Před nástupem do fi rmy 
vystřídal několik vedoucích pozic v logistice. 
V letech 2020–2022 působil jako logistic ma -
nager společnosti Zásilkovna. Za jeho působení 
byly spuštěny služby Zásilkovna domů a Z-Box. 
V letech 2017 a 2018 pracoval ve společnosti 
DHL Freight jako LLP operation manager, a to 
pro zákazníka Syngenta. V letech 2013 až 2017 
zastával post vedoucího dopravy ve fi rmě DSV. 
V dopravní logistice působí od roku 2010.

Peter Jánoši
Povýšení – P3 

Společnost P3 Logistic Parks 
pověřila Petera Jánošiho řízením 
P3 v ČR. Dosavadní ředitel P3 na 

Slovensku dočasně přibírá vedení aktivit na 
českém trhu do doby, než bude možné jmenovat 
dlouhodobou náhradu za Tomáše Míčka, který 
ve společnosti skončil na konci října. Peter 
Jánoši působí v P3 Logistic Parks deset let, 
předtím pracoval pět let pro CBRE. Studia strá-
vil v Brně (Masarykova univerzita) a v Dublinu.

Hynek Staněk
Povýšení 
– Yusen Logistics (Czech)

Novým managing directorem spo-
lečnosti Yusen Logistics (Czech) 

byl jmenován Hynek Staněk. Ve společnosti 
působí od roku 2004 a průběžně vedl několik 
klíčových provozních i obchodních divizí spo-
lečnosti. Ve funkci nahrazuje Johna Mitchella, 
jenž nově zastává pozici managing director CEE 
Yusen Logistics Europe. 

Patricia Jakešová
Příchod – Atoz

Patricia Jakešová začala spolupra-
covat s Atoz Group a stala se pro-
gramovou ředitelkou logistického 

kongresu Eastlog. Během své profesní kariéry 
pracovala na vedoucích pozicích v mezinárod-

Příchody/Odchody

Máte novou 
kolegyni nebo 

kolegu? 
Dejte nám vědět. 
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Dodali jsme do automotive řešení na míru pro největšího 
výrobce motorů v Maďarsku 
	 Compact Lift Heavy s manipulačním otvorem na obou stranách pro bezpečné
a nezávislé zakládání a vychystávání

	 Police s šířkou 3050 mm a nosností 1500 kg
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www.stow-group.com

STOW ATLAS® – VÍTEJTE 
V POLOAUTOMATIZOVANÉM SVĚTĚ
Paletový zaskladňovací a vyskladňovací radio shuttle systém pro vysokohustotní hloubkové ukládání – to je stow Atlas®. Jeho 
ocelovým srdcem je mobilní podvozek, který zajišťuje přesun palet v rámci speciální regálové konstrukce vybavené kolejnicí. 
Výsledkem je optimální skladovací kapacita s vysoce efektivním poloautomatizovaným provozem.

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

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

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

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

Vidět a vědět
ních maloobchodních společnostech působí-
cích v ČR i SR. Má zkušenosti s ukrajinským 
trhem. V současné době pracuje ve společnosti 
Shopsys v oblasti rozvoje podnikání, poskytu-
je konzultace v oblasti obchodních procesů, 
moderuje odborné konference a spolupracuje 
na jejich přípravě. Vystudovala marketingovou 
komunikaci na Vysoké škole fi nanční a správní 
v Praze, kde také vyučuje.

Martin Baláž
Povýšení – Prologis

Martin Baláž, od roku 2019 půso-
bící na pozici country managera 
pro Českou republiku a Slovensko, 

přijal novou roli s rozšířenou působností. Od 
1. prosince 2022 se posunul na pozici senior 
viceprezidenta, country managera pro Českou 
republiku, Slovensko a Maďarsko. Jeho přímým 
nadřízeným bude Paweł Sapek, senior vice-
prezident společnosti Prologis a její regionální 
ředitel pro střední Evropu.

Jiří Bradna
Povýšení – PST CLC

Novým obchodním ředitelem 
společnosti PST CLC Mitsui-Soko 
byl jmenován Jiří Bradna, který 

ve fi rmě působí třináctým rokem, naposledy 
ve funkci ředitele logistiky. Je současně mís-
topředsedou představenstva PST CLC Mitsui-
-Soko. Jiří Bradna pracuje v logistice 19 let. 
Ve fi rmě začínal jako business development 
manager, následně se stal provozně-obchodním 
ředitelem a poté ředitelem logistiky. Jeho strýc 
Miroslav Bradna je zakladatelem a do roku 
2012 majitelem PST CLC.

Jakub Vlček, 
Radka Zobaníková 
Příchod – 4IGV 

Novým sales managerem společ-
nosti 4IGV se stal Jakub Vlček. 
Na pozici business and marketing 
managera ve fi rmě 4IGV půso-
bí Radka Zobaníková. Hlavním 
úkolem Jakuba Vlčka je akvizice 
nových zákazníků, péče o stáva-

jící klienty a projektové vedení jednotlivých 
obchodních případů zaměřených na implemen-
taci autonomních vozíků značky Agilox. Dříve 
pracoval ve fi rmě, která integrovala AMR. Od 

května působí ve fi rmě také Radka Zobaníková, 
a to na pozici business and marketing manager. 
Dříve měla na starosti marketing a obchod ve 
fi rmě zabývající se 3D tiskem. Zkušenosti má 
také z vydavatelství Atoz, kde pracovala jako 
manažerka distribuce. Vystudovala Vysokou 
školu ekonomickou v Praze.  

Jan Bednář 
Uznání – ShipMonk 

Zakladatel a CEO fi rmy ShipMonk 
Jan Bednář získal v USA ocenění 
Podnikatel roku, které uděluje 

společnost EY. Zařadil se tak mezi desítku 
vítězných byznysmenů napříč celými Spojenými 
státy. Logistickou fi rmu ShipMonk založil Jan 
Bednář v roce 2014. Společnost sídlící na Flori-
dě se zaměřuje na poskytování fulfi llmentových 
služeb především pro menší a střední e-shopy 
a v současnosti zaměstnává více než 2500 lidí. 
Služba působí v USA, Kanadě, Mexiku, Velké 
Británii a nově i v Česku. Na západě Čech, 
konkrétně v Panattoni Parku Cheb South, se 
nyní buduje její první distribuční centrum nejen 
v rámci ČR, ale i v kontinentální Evropě. 

Adam Rapák 
Příchod – Dodo Group 

Pozici PR manažera ve fi rmě Dodo 
Group nově zastává Adam Rapák. 
Do fi rmy přichází ze společnosti 

McDonald’s, kde byl zodpovědný za plánování 
a exekutivu komunikačních a public relations 
aktivit na českém a slovenském trhu. V McDo-
nald’s působil bezmála osm let, během kterých 
se podílel na osvětových i integrovaných kam-
paních a komunikačních aktivitách na českém 
trhu, tři roky současně také na Slovensku. 
Z nově nabyté pozice bude mít na starosti pře-
devším profi lování značky na stávajících i nově 
získaných trzích a přípravu jednotné komuni-
kační strategie.

Radek Simerský 
Příchod – Prorozvoz

Radek Simerský byl v září jmeno-
ván do funkce  chief executive offi -
cer společnosti Prorozvoz, která 

vznikla v roce 2018. Před nástupem do fi rmy 
vystřídal několik vedoucích pozic v logistice. 
V letech 2020–2022 působil jako logistic ma -
nager společnosti Zásilkovna. Za jeho působení 
byly spuštěny služby Zásilkovna domů a Z-Box. 
V letech 2017 a 2018 pracoval ve společnosti 
DHL Freight jako LLP operation manager, a to 
pro zákazníka Syngenta. V letech 2013 až 2017 
zastával post vedoucího dopravy ve fi rmě DSV. 
V dopravní logistice působí od roku 2010.

Peter Jánoši
Povýšení – P3 

Společnost P3 Logistic Parks 
pověřila Petera Jánošiho řízením 
P3 v ČR. Dosavadní ředitel P3 na 

Slovensku dočasně přibírá vedení aktivit na 
českém trhu do doby, než bude možné jmenovat 
dlouhodobou náhradu za Tomáše Míčka, který 
ve společnosti skončil na konci října. Peter 
Jánoši působí v P3 Logistic Parks deset let, 
předtím pracoval pět let pro CBRE. Studia strá-
vil v Brně (Masarykova univerzita) a v Dublinu.

Hynek Staněk
Povýšení 
– Yusen Logistics (Czech)

Novým managing directorem spo-
lečnosti Yusen Logistics (Czech) 

byl jmenován Hynek Staněk. Ve společnosti 
působí od roku 2004 a průběžně vedl několik 
klíčových provozních i obchodních divizí spo-
lečnosti. Ve funkci nahrazuje Johna Mitchella, 
jenž nově zastává pozici managing director CEE 
Yusen Logistics Europe. 

Patricia Jakešová
Příchod – Atoz

Patricia Jakešová začala spolupra-
covat s Atoz Group a stala se pro-
gramovou ředitelkou logistického 

kongresu Eastlog. Během své profesní kariéry 
pracovala na vedoucích pozicích v mezinárod-

Příchody/Odchody

Máte novou 
kolegyni nebo 

kolegu? 
Dejte nám vědět. 

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Offline/Online news

Elektrárna od ČEZ Esco pokryje 22 % spotřeby 
skladu společnosti Billa v Modleticích u Prahy, 
který zásobuje zbožím všechny prodejny spo-
lečnosti v České republice. Zařízení vyrobí 1084 
MWh elektřiny ročně. Na střeše je umístěno téměř 
1850 solárních panelů se 14stupňovým sklonem 
a orientací východ–západ. Jedním z důležitých kri-
térií bylo co nejnižší zatížení střechy, které počítalo 
i s rezervou na nadprůměrnou sněhovou pokrývku. 
Protože střechu nebylo možné narušit kotvenou 
konstrukci, je využita vlastní hmotnost systému 
v kombinaci se zatížením betonovými segmenty. 
Billa do instalace investovala 19 milionů korun, 
část prostředků pochází z dotace Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost. „Za poslední roky jsme pro naše zákazníky 
postavili řadu zajímavých a na míru projektovaných 
fotovoltaik. Náročná instalace a zahájení dodáv-
ky do sítě u elektrárny s megawattovým výkonem 
je pro nás přesto něčím výjimečným. Doufám, že 
podobně velkých solárních elektráren bude v Čes-
ku vznikat více a více, což i na našich zakázkách 

již sledujeme. Fotovoltaika je domácí obnovitelný 
zdroj, který pomáhá snižovat závislost na dovozu 
fosilních paliv a posiluje energetickou bezpečnost 
a soběstačnost České republiky,“ říká Kamil Čer-
mák, generální ředitel společnosti ČEZ Esco.

Na skladu Billy je 1850 
fotovoltaických panelů

Máte na své střeše fotovoltaiku?

Liam Casey
generální ředitel
Billa ČR

V rámci naší strategie udržitelnosti se mimo jiné dlou-
hodobě soustředíme na celkové snižování energetické 
náročnosti našich provozů a redukci uhlíkové stopy. 
Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové 
neutrality ve všech našich provozech a do roku 2030 
snížit emise oxidu uhličitého o 30 procent. Vlastní beze-
misní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. 
Je to dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispí-
vat k plnění cílů energetických úspor v rámci současné 
energetické krize v Česku a Evropě. Čím více elektřiny si 
vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro další odběratele.

Krátce:
Toyota oslavila 
30 let na trhu
Společnost Toyota Material Handling si při-
pomněla 30 let působení na českém trhu. 
Oslava za přítomnosti významných zákazní-
ků, kterých bylo a je za tři dekády přibližně 
15 000, se konala v říjnu v pražském kul-
turním centru DOX. Firma má v současnosti 
zhruba 300 zaměstnanců (v roce 1992 to 
bylo sedm), nabízí na 220 modelů, ročně 
prodá 2500 hnaných a 3500 ručně vede-
ných vozíků a dosahuje obratu dvě miliardy 
korun. Toyota Material Handling provozu-
je 110 mobilních a 15 rezidentních dílen. 
V rámci programu firma předala šek na 
300 000 korun Centru Paraple. Podporuje 
jej od roku 2005 a za tu dobu mu společ-
nost věnovala 4‚1 milionu korun. Součástí 
programu bylo i vystoupení kapely Sto zvířat.

Podrobnosti na webu
www.toyota-forklifts.cz

FOTO: ČEZ

Logport staví svůj první areál

Společnost Logport Development zahájila výstav-
bu svého prvního projektu s názvem Logport Pra-
gue West. Obchodně-průmyslový areál na celkové 
ploše 150 000 m2 se nachází u Jinočan na západě 
Prahy. Prostory jsou určené pro skladování a leh-
kou výrobu, administrativu a prodej. Dokončení po-

slední budovy v Logport Prague West je plánováno 
na první čtvrtletí roku 2024. 

„Naše projekty se odlišují zejména v typech budov 
a jejich využití, které jsme schopni v rámci jednoho 
parku umístit. Od skladování a lehké výroby přes 

showroomy, obchodní plochy a kanceláře až po re-
stauraci a čerpací stanice. Velký důraz klademe na 
dopad našich komerčních zón na místní dopravní 
infrastrukturu,“ říká David Vais, ředitel společnosti 
Logport Development.

Miluše Čančíková
starostka
Jinočany

Společnost Logport respektovala připomínky občanů, 
spolků a obce. Výsledkem je uzavření smlouvy o limi-
tech projektu, která přesně defi nuje parametry celého 
území i řešeného projektu a dále navazující smluvní 
dokument – investorská smlouva, která řeší a pojme-
novává fi nanční podporu rozvoje naší obce, zejména 
její budoucí infrastrukturu. Společnost korektně infor-
muje zastupitelstvo i veřejnost o průběhu přípravy 
tohoto významného projektu.

VIZUALIZACE: Logport Development

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David Čapek

Hledáte místo pro výstavbu skladu?



Efektivní Radioshuttle
Připravte se na novou sezónu 

s větší kapacitou stávajícího skladu. Jde to i u Vás!

Najdeme cestu k optimalizaci vašich skladových provozů
Modifikací stávajícího řešení a kombinací více typů regálových 
systémů dosáhneme maximálního využití kapacity vašeho skladu 
a vyšší produktivity skladování. Snadné pořízení s osvědčenými 
benefity dlouhodobého pronájmu od Toyoty.

Toyota Radioshuttle 6.0
Až 85% využití skladovacího prostoru / ideální pro maximalizaci 
kapacity s možností obsluhy velmi hlubokých kanálů / optimální 
pro mrazírenské provozy / propojení s AGV vozíky nebo 
ovládání z kabiny obslužného vozíku / výrazná úspora nákladů 
na skladování / rychlá návratnost investice.

Délka 
pronájmu
10 let

NOVINKA

Více informací získáte u svého obchodníka
nebo kontaktujte: prodej@cz.toyota-industries.eu
Podrobnější informace na www.toyota-forklifts.cz
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ných vozíků a dosahuje obratu dvě miliardy 
korun. Toyota Material Handling provozu-
je 110 mobilních a 15 rezidentních dílen. 
V rámci programu firma předala šek na 
300 000 korun Centru Paraple. Podporuje 
jej od roku 2005 a za tu dobu mu společ-
nost věnovala 4‚1 milionu korun. Součástí 
programu bylo i vystoupení kapely Sto zvířat.

Podrobnosti na webu
www.toyota-forklifts.cz
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Logport staví svůj první areál

Společnost Logport Development zahájila výstav-
bu svého prvního projektu s názvem Logport Pra-
gue West. Obchodně-průmyslový areál na celkové 
ploše 150 000 m2 se nachází u Jinočan na západě 
Prahy. Prostory jsou určené pro skladování a leh-
kou výrobu, administrativu a prodej. Dokončení po-

slední budovy v Logport Prague West je plánováno 
na první čtvrtletí roku 2024. 

„Naše projekty se odlišují zejména v typech budov 
a jejich využití, které jsme schopni v rámci jednoho 
parku umístit. Od skladování a lehké výroby přes 

showroomy, obchodní plochy a kanceláře až po re-
stauraci a čerpací stanice. Velký důraz klademe na 
dopad našich komerčních zón na místní dopravní 
infrastrukturu,“ říká David Vais, ředitel společnosti 
Logport Development.

Miluše Čančíková
starostka
Jinočany

Společnost Logport respektovala připomínky občanů, 
spolků a obce. Výsledkem je uzavření smlouvy o limi-
tech projektu, která přesně defi nuje parametry celého 
území i řešeného projektu a dále navazující smluvní 
dokument – investorská smlouva, která řeší a pojme-
novává fi nanční podporu rozvoje naší obce, zejména 
její budoucí infrastrukturu. Společnost korektně infor-
muje zastupitelstvo i veřejnost o průběhu přípravy 
tohoto významného projektu.

VIZUALIZACE: Logport Development

Aktuality a komentáře zpracoval: 
Stanislav D. Břeň

Anketu připravil: 
David Čapek

Hledáte místo pro výstavbu skladu?
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V logistickém centru Datart Jirny, které provozuje 
HP Tronic Zlín, jsou uváděny do provozu autonom-
ní vozíky značky Agilox od společnosti 4IGV. Zpo-
čátku se jednalo o dva vozíky, do konce října byly 
doplněny další tři stroje. Vozíky jsou využívány pro 
transport palet se zbožím z ramp na předávací 
místa k uskladnění. Dále převážejí vychystávané 
palety na expediční rampu nebo přemísťují palety 
s boxy na třídicí místa. Datart v Jirnech pracuje ve 
třísměnném provozu. „Vozíky Agilox jsou vhodné 
pro opakující se operace. Nejrychlejší návratnost 
investice je právě ve třísměnném provozu,“ po-
znamenává Dušan Šutka, obchodní manažer spo-
lečnosti 4IGV. Zaměstnanci celé společnosti HP 
Tronic Zlín měli možnost soutěžit o nejlepší návrh 
na pojmenování řady této manipulační techniky. 
Zvítězil návrh Arty.

Arty pomáhá s manipulací v Datartu

Michal Prádl
chief of central warehousing
HP Tronic Zlín

Automatizace manipulací přišla jako logický vývoj rea-
gující na situaci na trhu práce. Shánět na Praze-východ 
zaměstnance při výrazně nízké nezaměstnanosti je 
problematické. Jednalo se ale i o strategické rozhod-
nutí, které souvisí s ekonomikou. Správně nastavená 
automatizace totiž přináší úspory. Kalkulace nám 
potvrdily, že se nám autonomní vozíky jednoznačně 
v našem třísměnném provozu vyplatí.

Filson vsadil na shuttle

Firma Stow ČR ve velvarském závodu společnosti 
Filson implementovala systém Atlas shuttle. Jde 
o paletový integrovaný zaskladňovací a vysklad-
ňovací regálový systém pro hloubkové ukládání 
v kanálech s kapacitou 3600 míst. Přesun palet 
zajišťují dva mobilní podvozky. V regálech jsou 
v malospotřebitelských baleních určených pro ob-
chodní řetězce skladovány např. zimní a letní ostři-
kovače a další provozní kapaliny, které fi rma Filson 
vyrábí. Přesun podvozků mezi regálovými pozicemi 
zajišťuje manuálně ovládaný retrak.

Jaroslav Kemény
provozní ředitel
Filson

Pro shuttle systém jsme se rozhodli, protože jsme 
chtěli uskladnit co nejvíce palet na co nejmenší ploše. 
Zvažovali jsme více možností skladování, ale zpětně 
vidím, že shuttle systém pro nás byl nejlepší volbou.

Krátce:
idealworks 
spolupracuje 
se Stillem
Prostřednictvím spolupráce se společností 
Still buduje nyní idealworks další partnerství 
v oblasti prodeje a servisu na mezinárodní 
úrovni. „Mobilní autonomní roboty se stáva-
jí stále častěji hodnotnou aktivní položkou 
napříč odvětvími,“ řekl Michael Schneider, 
CEO společnosti idealworks, během letošní-
ho ročníku Logistics Summit v kongresovém 
centru v Hamburku a poukázal tím na ros-
toucí potřebu rychle realizovatelných a roz-
šiřitelných řešení automatizace, podpořenou 
přetrvávajícím nedostatkem kvalifi kovaných 
pracovníků. Partnerstvím se společnosti ide-
alworks rozšiřuje Still své portfolio o dva pro-
dukty. Stroj iw.hub, u společnosti Still v bu-
doucnu AXH, se pohybuje rychlostí 8 km/h, 
samočinně nakládá břemena o hmotnosti až 
jedné tuny, přepravuje je a odkládá.

Podrobnosti na webu 
www.still.cz

FOTO: 4IGV

FOTO: Stow ČR

Zvažujete automatizovat 
svou intralogistiku?

Navyšujete kapacitu svého skladu?



Společnost CTP významně pokročila v budování udržitelného industriálního areálu CTPark Hradec Králové. Vysoce kvalitní 
zázemí pro podnikání pomůže s rozvojem celé lokality a přinese mnoho nových příležitostí pro obohacení nejen podnikatel-
ského prostředí v Královéhradeckém kraji. 

www.ctp.eu

Komerční prezentace

CTP ROZŠIŘUJE V HRADCI KRÁLOVÉ SVŮJ CTPARK, 
DALŠÍ HALU DOKONČÍ JIŽ NA JAŘE 2023

Na podzim developer úspěšně dokončil první halu s rozlohou přes 
5000 m2. Moderní budovu s černým opláštěním si pronajala a do provozu 
převzala mezinárodní logistická společnost Geis. V současné době develo-
per staví druhou halu s rozlohou 7000 m2, kterou plánuje dokončit na jaře 
2023. Část budovy je již zasmluvněna nájemcem, který zde bude sklado-
vat lékárenské zboží. K dispozici jsou ještě další dvě jednotky vhodné pro 
skladování, logistiku či lehkou výrobu. 

CTPark Hradec Králové se nachází v srdci širšího východočeského regionu 
s bohatou průmyslovou tradicí a téměř půl milionem obyvatel. Město Hra-
dec Králové je regionálním centrem se značným vzdělanostním potenci-
álem a světově proslulými podniky. Díky strategické poloze park nabízí 
výbornou dopravní dostupnost do Prahy i sousedních států: Německa 
a Polska. V rámci spolupráce s městem vybudovala CTP u průmyslové zóny 
novou světelnou křižovatku napojenou na centrální systém města, která 
má přispět k vyšší plynulosti provozu na hlavním dopravním tahu. 

CTBOX PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ 
Součástí areálu je také budova typu CTBox, která nabízí sedm jednotek 
ideálních pro rozvoj menšího nebo středního podnikání. CTBox v sobě kom-
binuje prostory pro skladování či lehkou výrobu, ale také pro showroom 
nebo retail. Zároveň však neomezuje růst klienta. Jednotky se totiž dají 
snadno propojovat a přizpůsobovat přáním svých nájemců. Zatímco pro-
najmout si lze prostory již od 400 m2, jejich maximální velikost je ome-
zena pouze velikostí budovy. Firmy zde mají k dispozici moderní a kvalitní 
zázemí, které si mohou přizpůsobit svým potřebám. Zároveň jim tento 
areál nabízí výbornou dopravní dostupnost do města, takže zůstávají 
blízko svým zákazníkům.  

Menší jednotky nabízí developer již řadu let v různých lokalitách po celé 
republice. Velký zájem o CTBoxy je v Brně, Ostravě a Plzni, kde jsou již 
dlouhodobě zavedené a plně obsazené. Nově tento typ jednotek společ-
nost CTP vybudovala právě v Hradci Králové. 

UDRŽITELNOST PARKŮ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ
Celý areál CTParku se vyznačuje využitím nejmodernějších technologií 
a konstrukčních řešení. V parku nechybí prvky pro efektivnější a úspor-
nější využívání zdrojů jako systémy na zadržování dešťových vod, využívání 
šedých vod, bezvodé pisoáry, chytrá LED světla a mnoho dalších. CTP 
dlouhodobě dbá na udržitelnost parků a jejich vliv na životní prostředí, 
o čem svědčí i to, že má portfolio nemovitostí kompletně certifi kováno 
v rámci ekologického standardu BREEAM. Developer také klade velký 
důraz na přínos CTParků pro danou lokalitu. Kontinuálně investuje do 
okolí a projektů ve spolupráci s místními komunitami. CTPark bude plný 
zeleně včetně stromové aleje, k dispozici bude cyklostezka, přibudou 
nové zastávky MHD, přechody pro chodce a další prvky přispívající k lepší 
dostupnosti celého areálu i zlepšení okolní infrastruktury. Vedle toho spo-
lečnost CTP v nedávné době vysadila spolu s městem tisíce nových stromů 
v městských lesích.
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Petra Troblová
výkonná manažerka
SKLAD

Výzkum zřetelně ukázal, že nejčastěji se plánují inves-
tice do technologií s praktickým a rychlým dopadem 
na efektivitu celkového procesu, například automatizo-
vaná manipulační zařízení. Vyšší poptávka je rovněž po 
detailní datové analytice skladu. Kam se česká logis-
tika posune, záleží na tom, co nás v následujícím roce 
či dvou letech čeká.

Celková plocha moderních průmyslových prostor 
určených k pronájmu v České republice vzrostla ve 
třetím čtvrtletí na 10‚65 milionu m2. Oznámilo to 
Industrial Research Forum (IRF). Dokončeno bylo 
celkem 511 100 m2 skladových ploch v 18 průmy-
slových parcích. To představuje 244% nárůst oproti 
stejnému období loňského roku a 249% nárůst me-
zičtvrtletně. V době dokončení bylo přibližně 95 % 
projektů již předpronajato. Největší dokončenou 

průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 
186 700 m2, která se nachází v Panattoni Parku 
Kojetín v Olomouckém kraji. Výstavba byla zahá-
jena před rokem, kdy byla celá budova předpro-
najata společnosti Amazon pro nové distribuční 
centrum. Druhá největší dokončená budova o roz-
loze 60 000 m2 se nachází v CTParku Bor a byla 
pronajata nezveřejněnému nájemci z logistické-
ho sektoru. Třetí největší dokončenou budovou 

byla hala v ostravském Airport Multimodal Parku 
(34 000 m2), která byla pronajata dvěma nájem-
cům, České poště a společnosti Geis. Nejvyšší 
dosahované nájemné průmyslových a logistických 
nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice 
se ve třetím čtvrtletí roku 2022 podle IRF pohybo-
valo na úrovni mezi 7‚25–7‚50 €/m2/měsíc. Ve 
vybraných lokalitách mimo Prahu nyní roste nájem-
né rychleji než dříve, a to nad 6‚00 €/m2/měsíc.
V některých projektech, zejména v Praze, nájemné 
osciluje kolem 8‚50 €/m2/měsíc, uvádí IRF. Ob-
vyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 
0‚65–1‚00 €/m2/měsíc.

Rekordní počet dokončených skladů
James Fitzgerald
vedoucí oddělení pronájmu 
průmyslových nemovitostí
Jones Lang LaSalle

Developerské společnosti v současnosti čelí několika 
výzvám. V důsledku pandemie nemoci covid-19 se 
stále potýkají s vysokými cenami stavebních materi-
álů, které se v průběhu výstavby projektů několikrát 
mění. To společně s výpadky na straně jejich dodava-
telů ovlivňuje termíny dokončení a předání nájemcům. 
Kromě těchto problémů se na českém trhu, stejně jako 
ve většině zemí střední Evropy, dlouhodobě projevuje 
strukturální nedostatek pracovních sil. Ten se navíc 
prohloubil se začátkem konfl iktu na Ukrajině. A v nepo-
slední řadě zde máme vysoké úrokové sazby, které nyní 
komplikuji fi nancování projektů. Přesto všechno sledu-
jeme nebývalou stavební aktivitu a poptávku po průmy-
slových nemovitostech.

FOTO: Stanislav D. Břeň

Na začátku listopadu vyšla nová studie Trendy 
v české logistice 2022, kterou pro spolek SKLAD 
realizovala mezi květnem a srpnem 2022 výzkum-
ná agentura Ipsos. Rozhovory s experty ukázaly, že 
fi rmy nejsou schopny plánovat tak, jak byly zvyklé. 
Tlak na efektivitu se projevuje v digitalizaci a smě-
řování k plné automatizaci skladu. Také se hledají 
úspory v energiích. Z výzkumu vyplynulo, že šetřit 
chtějí fi rmy především z automobilového průmyslu, 
kde odpovědělo kladně 72 % respondentů. S ce-
nou a dostupností surovin a komponent se potýká 
54 % dotazovaných. Navzdory těmto skutečnostem 
očekává do pěti let alespoň částečnou automatiza-
ci skladů 95 % oslovených fi rem. Při výzkumu před 
dvěma lety plánovalo automatizovat 89 % fi rem. 
V nejbližší době zajímá 68 % dotazovaných analýza 
skladu a jeho optimalizace. Stejné procento chce 
také investovat do vybavení skladu novými tech-
nologiemi. V tomto případě jsou nejaktuálnějšími 
tématy plně automatická manipulační zařízení, ro-
boty a prediktivní analýza. Pro 67 % respondentů 
je důležitá bezpečnost práce a 52 % plánuje zavést 
WMS. Nové skladové prostory chce najít 45 % oslo-
vených společností a ostrahu se chystá řešit 25 % 
dotazovaných.

Automatizace i úsporyKrátce:
PJ Expedis 
součástí RSBC
Investiční skupina RSBC odkoupila majo-
ritní podíl ve společnosti PJ Expedis, která 
působí v logistice pro telekomunikační ope-
rátory v Česku a na Slovensku. Mimo jiné 
provozuje Centrální sklad výstavby sítě pro 
společnost Huawei Technologies (Czech Re-
public) nebo zajišťuje logistické centrum pro 
společnost T-Mobile Czech Republic. „V Evro-
pě v současné době probíhá přenastavová    ní 
obchodních a dodavatelských řetězců smě-
rem z Asie. Nejen v důsledku koronavirové 
pandemie, ale také se změnou přístupu na 
poli bezpečnosti dodávek a v neposlední 
řadě i ochrany životního prostředí, se řada 
velkých evropských fi rem rozhodla posílit 
svoje logistické a skladové kapacity přímo 
na kontinentu,“ popisuje partner RSBC pro 
private equity Václav Brož potenciál oboru, 
v němž PJ Expedis působí.

Podrobnosti na webu 
rsbcgroup.com
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Kolik platíte za nájem skladu?

Jaký očekáváte vývoj v intralogistice?
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tika posune, záleží na tom, co nás v následujícím roce 
či dvou letech čeká.

Celková plocha moderních průmyslových prostor 
určených k pronájmu v České republice vzrostla ve 
třetím čtvrtletí na 10‚65 milionu m2. Oznámilo to 
Industrial Research Forum (IRF). Dokončeno bylo 
celkem 511 100 m2 skladových ploch v 18 průmy-
slových parcích. To představuje 244% nárůst oproti 
stejnému období loňského roku a 249% nárůst me-
zičtvrtletně. V době dokončení bylo přibližně 95 % 
projektů již předpronajato. Největší dokončenou 

průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 
186 700 m2, která se nachází v Panattoni Parku 
Kojetín v Olomouckém kraji. Výstavba byla zahá-
jena před rokem, kdy byla celá budova předpro-
najata společnosti Amazon pro nové distribuční 
centrum. Druhá největší dokončená budova o roz-
loze 60 000 m2 se nachází v CTParku Bor a byla 
pronajata nezveřejněnému nájemci z logistické-
ho sektoru. Třetí největší dokončenou budovou 

byla hala v ostravském Airport Multimodal Parku 
(34 000 m2), která byla pronajata dvěma nájem-
cům, České poště a společnosti Geis. Nejvyšší 
dosahované nájemné průmyslových a logistických 
nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice 
se ve třetím čtvrtletí roku 2022 podle IRF pohybo-
valo na úrovni mezi 7‚25–7‚50 €/m2/měsíc. Ve 
vybraných lokalitách mimo Prahu nyní roste nájem-
né rychleji než dříve, a to nad 6‚00 €/m2/měsíc.
V některých projektech, zejména v Praze, nájemné 
osciluje kolem 8‚50 €/m2/měsíc, uvádí IRF. Ob-
vyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 
0‚65–1‚00 €/m2/měsíc.

Rekordní počet dokončených skladů
James Fitzgerald
vedoucí oddělení pronájmu 
průmyslových nemovitostí
Jones Lang LaSalle

Developerské společnosti v současnosti čelí několika 
výzvám. V důsledku pandemie nemoci covid-19 se 
stále potýkají s vysokými cenami stavebních materi-
álů, které se v průběhu výstavby projektů několikrát 
mění. To společně s výpadky na straně jejich dodava-
telů ovlivňuje termíny dokončení a předání nájemcům. 
Kromě těchto problémů se na českém trhu, stejně jako 
ve většině zemí střední Evropy, dlouhodobě projevuje 
strukturální nedostatek pracovních sil. Ten se navíc 
prohloubil se začátkem konfl iktu na Ukrajině. A v nepo-
slední řadě zde máme vysoké úrokové sazby, které nyní 
komplikuji fi nancování projektů. Přesto všechno sledu-
jeme nebývalou stavební aktivitu a poptávku po průmy-
slových nemovitostech.
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Na začátku listopadu vyšla nová studie Trendy 
v české logistice 2022, kterou pro spolek SKLAD 
realizovala mezi květnem a srpnem 2022 výzkum-
ná agentura Ipsos. Rozhovory s experty ukázaly, že 
fi rmy nejsou schopny plánovat tak, jak byly zvyklé. 
Tlak na efektivitu se projevuje v digitalizaci a smě-
řování k plné automatizaci skladu. Také se hledají 
úspory v energiích. Z výzkumu vyplynulo, že šetřit 
chtějí fi rmy především z automobilového průmyslu, 
kde odpovědělo kladně 72 % respondentů. S ce-
nou a dostupností surovin a komponent se potýká 
54 % dotazovaných. Navzdory těmto skutečnostem 
očekává do pěti let alespoň částečnou automatiza-
ci skladů 95 % oslovených fi rem. Při výzkumu před 
dvěma lety plánovalo automatizovat 89 % fi rem. 
V nejbližší době zajímá 68 % dotazovaných analýza 
skladu a jeho optimalizace. Stejné procento chce 
také investovat do vybavení skladu novými tech-
nologiemi. V tomto případě jsou nejaktuálnějšími 
tématy plně automatická manipulační zařízení, ro-
boty a prediktivní analýza. Pro 67 % respondentů 
je důležitá bezpečnost práce a 52 % plánuje zavést 
WMS. Nové skladové prostory chce najít 45 % oslo-
vených společností a ostrahu se chystá řešit 25 % 
dotazovaných.

Automatizace i úsporyKrátce:
PJ Expedis 
součástí RSBC
Investiční skupina RSBC odkoupila majo-
ritní podíl ve společnosti PJ Expedis, která 
působí v logistice pro telekomunikační ope-
rátory v Česku a na Slovensku. Mimo jiné 
provozuje Centrální sklad výstavby sítě pro 
společnost Huawei Technologies (Czech Re-
public) nebo zajišťuje logistické centrum pro 
společnost T-Mobile Czech Republic. „V Evro-
pě v současné době probíhá přenastavová    ní 
obchodních a dodavatelských řetězců smě-
rem z Asie. Nejen v důsledku koronavirové 
pandemie, ale také se změnou přístupu na 
poli bezpečnosti dodávek a v neposlední 
řadě i ochrany životního prostředí, se řada 
velkých evropských fi rem rozhodla posílit 
svoje logistické a skladové kapacity přímo 
na kontinentu,“ popisuje partner RSBC pro 
private equity Václav Brož potenciál oboru, 
v němž PJ Expedis působí.

Podrobnosti na webu 
rsbcgroup.com
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Kolik platíte za nájem skladu?

Jaký očekáváte vývoj v intralogistice?



Off line/Online news

Vodíkový pohon se v poslední době intenzivně tes-
tuje i u nákladních vozidel. A jak se zdá, výsledky 
z reálného provozu jsou slibné. Například oproti 
„klasickým“ elektromobilům nabízí vodík různé 
výhody, například podstatně rychlejší doplnění pa-
liva, delší dojezdovou vzdálenost či bezproblémový 
provoz i při nízkých venkovních teplotách. K masiv-
nějšímu rozšíření tohoto pohonu nicméně zbývá 
urazit pořádný kus cesty, jde pochopitelně hlavně 
o vybudování potřebné infrastruktury včetně do-
statečného množství plnicích stanic.

Jak vidí časový horizont možného rozsáhlejšího 
uplatnění vodíkového pohonu účastníci naší an-

kety? Zhruba každý čtrnáctý respondent se do-
mnívá, že k tomu dojde už do dvou let. Třetina 
(33 %) odpovídajících považuje za reálný časový 
rámec do pěti let a dvě pětiny (40 %) pak do dese-
ti let. Zbývající pětina (20 %) hlasujících soudí, že 
k výraznému uplatnění vodíkového pohonu v ná-
kladní dopravě nejspíš nikdy nedojde. Za zmínku 
ještě stojí, že se jedná o téma, jež v logistické 
komunitě budí značný zájem. Svědčí o tom i sku-
tečnost, že ve zmíněné anketě na LinkedIn profi lu 
Systémů Logistiky hlasovalo během tří dnů přes 
120 respondentů. 

Pište své komentáře na:
m  systemylogistiky@atoz.cz

Diskutujte s námi na:

 systemylogistiky  systemylogistiky

Ondřej Smíšek
zástupce proděkana pro 
strategii a vnější vztahy
Fakulta dopravní ČVUT

Elektrifi kace dopravy je trend, který je v běhu už něko-
lik let. Tento trend umožňuje mimo jiné diverzifi kaci 
zdrojů energie. Vodík je jeden ze zásadních zdrojů s 
mnoha výhodami, ale také s jistými negativy. Jednou z 
velkých výhod je například možnost poměrně rychlého 
doplnění energie, větší dojezd a nižší hmotnost než u 
čistě bateriového pohonu. S klesající cenou dopravních 
prostředků (díky zvyšování sériovosti výroby), klesající 
cenou vodíku a především rostoucí infrastrukturou 
bude po tomto zdroji energie sahat stále více fi rem.

HLASUJTE NA LINKEDIN PROFILU SYSTÉMŮ LOGISTIKY V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE:
Chystáte se v roce 2023 nabírat nové zaměstnance?

Kdy se podle vás začne jako palivo 
v nákladní dopravě výrazněji 
uplatňovat vodík?

Anketa:

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

Do deseti let.

40 %

Nejspíše nikdy.
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Do dvou let.
7 %

Do pěti let.
33 %

Aleš Doucek
předseda představenstva
Česká vodíková technologická 
platforma

Zavedení plnoškálové vodíkové mobility je běh na dlou-
hou trať. Mimo přímou vodíkovou infrastrukturu, jako 
jsou plnicí stanice a výrobny vodíku, bude třeba budo-
vat i nové energetické zdroje, a to ve velmi velkém roz-
sahu – budou muset nahradit energii ze snižovaných 
dovozů ropných paliv i zemního plynu. Podstatné bude 
také budování infrastruktury pro distribuci vodíku. Ať 
už to budou plynovody, doprava vodíku po železnici, 
lodní dopravou nebo po silnici.

Krátce:
Linde otevřelo 
pobočku v Ostravě

Společnost Linde Material Handling Česká 
republika otevřela svou novou pobočku v Os-
travě. Na slavnostní akci, která se konala 
20. října, představila své služby i produkty. 
Mezi nimi nejvíce zaujaly robotické vozíky 
a vysokozdvižný vozík poháněný vodíkem. 
Na akci byla předvedena i virtuální realita 
práce s manipulační technikou ve skladu. 
„Naše nové moderní prostory vznikly na mís-
tě původního brownfi eldu v oblasti Vítkovic, 
tradičního industriálního srdce Ostravy. Rádi 
jsme se stali součástí ostravského projektu 
P3, neboť navazuje na naši fi remní strategii 
udržitelnosti. I proto jsme na akci připravili 
představení vysokozdvižného vozíku pohá-
něného vodíkem v reálném provozu,“ říká 
Pavel Osička, obchodní ředitel a prokurista 
z Linde Material Handling Česká republika.

Crossbelt sorter 
v PPL
PPL CZ zahájilo pilotní provoz svého druhého 
překladiště. Nové logistické centrum v Hrad-
ci Králové je situované u dálnice D11 a od 
konce října slouží nejen jako překladiště pro 
celou Českou republiku, ale také jako mezi-
národní hub. Nasazena je nová automatic-
ká linka s technologií crossbelt sorter, která 
třídí zásilky oproti klasickému botičkovému 
systému prostřednictvím více než 1000 tří-
dicích vozíků. „Dvě automatizované sortační 
linky s celkovou délkou sorterů 850 metrů 
umožní vysokorychlostní třídění desítek tisíc 
balíků za hodinu a rovněž letákových sáčků 
a objemných vnitrostátních a mezinárodních 
zásilek. Za 24 hodin tak dokážou třídicí jed-
notky odbavit až 500 tisíc balíků,“ vysvětluje 
Petr Horák, generální ředitel PPL CZ. Nové 
překladiště má celkem 20 vstupních a 50 vý-
stupních vrat osazených dopravníky. Plocha 
areálu je 46 000 m2, z čehož samotný sklad 
zabírá více než 10 000 m2.

Podrobnosti na webu 
linde-mh.cz

Podrobnosti na webu ppl.cz



www.p3parks.com

P3 Plzeň Myslinka těží z dobrého umístění u hlavních tahů směřujících 
k německým hranicím. Park v Myslince navazuje na blízkost dálnice D5 
a města Plzeň, které jsou od parku vzdálené jen pár minut. Průmyslový 
park se nachází u exitu 93 a je propojený jednou komunikací s nedalekým 
parkem v Nýřanech. 

Lovosický park je situovaný na přímce mezi Prahou a Drážďany s hodi-
novým dojezdem na německou stranu a třičtvrtěhodinovým do hlavního 
města. Na ose dálnice D8 se rovněž nachází park P3 Prague D8. Průmys-
lový areál je dobře dostupný jak pro zaměstnance díky zastávce hromadné 
dopravy, tak pro nákladní dopravu, a to i tu železniční. První hala, která zde 
vznikla, má takřka 100 000 m2 a zalíbila se především logistickým fi rmám. 
Jedna se věnuje zásobování hobby marketů, další zajišťují logistiku pro 
větší množství zahraničních e-shopů a provozuje standardní 3PL služby. 

„Parky v Lovosicích i Myslince jsou moderní prostory budované v klidných 
a zároveň dobře dostupných lokalitách. Haly jsou převážně určeny pro 
logistiku, e-commerce, lehkou výrobu nebo kompletace. V Myslince už sta-
víme spekulativně a volné prostory o rozloze 16 600 m2 s nejmenší prona-
jatelnou jednotkou 3500 m2 budeme moci nabídnout od dubna příštího 
roku. V Lovosicích jsou ve výstavbě další dvě haly o velikostech 15 000 m2 
a 6000 m2, a pro další máme stavební povolení,“ říká Aleš Zacha, šéf 
developmentu P3 Logistic Parks pro Česko.

PRŮMYSLOVÝ DEVELOPMENT „ZELENĚ“
Od začátku letošního roku společnost P3 zvýšila minimální standard pro 
kvalitu svých budov. Veškeré nové haly se zavazují k náročným ekologickým 
požadavkům certifi kace BREEAM, a to na úrovni Excellent nebo vyšší.  

„Průmyslové parky P3 zažívají zelenou revoluci. Jde o víc než jen o vysoce 
efektivní výrobní, skladovací a distribuční prostor, nyní standard P3 také 
znamená vyšší úroveň udržitelnosti a příjemnější pracovní prostředí pro 
zaměstnance našich nájemců,“ dodává Aleš Zacha. Budovy jsou vybaveny 
LED osvětlením, přičemž to venkovní je pro omezení světelného smogu 
nastaveno tak, aby efektivně osvětlovalo jen manipulační plochy. V rámci 
zvyšování udržitelných standardů společnost P3 například nechala vypra-
covat Koncepci zeleně ve svých parcích, která určuje výběr vhodných 
stromů, keřů i rostlin, tak aby zapadaly do okolí. Počítá i s terénními úpra-
vami, které pomáhají například se zasakováním dešťové vody a následnou 
recyklací do oběhu. 

Kromě Plzeňska a Ústecka společnost P3 buduje nové prostory také na 
Ostravsku v Dolní oblasti Vítkovice.

Plzeňsko i Ústecko jsou díky blízkosti německých hranic a tomu, že je protínají důležité dálniční tahy, logisticky atraktivními 
kraji. Průmyslový developer P3 v těchto lokalitách aktuálně nabízí téměř 40 000 m2 ihned k pronájmu. Dalších 64 000 m2 může 
stavět i na míru.

Komerční prezentace

BYZNYS NA DOBRÉ ADRESE 
V P3 PLZEŇ MYSLINKA A P3 LOVOSICE

Off line/Online news
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Podrobnosti na webu 
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Podrobnosti na webu ppl.cz



Hlavní téma

VE VÍRU DIGITALIZACE

TTématu digitalizace se částečně věnovala čerstvá 
studie Trendy v české logistice 2022, kterou pro 
spolek SKLAD realizovala výzkumná agentura Ip-
sos. Píše se v ní: „Experti si od digitalizace slibu-
jí menší závislost na lidské práci, která je drahá 
a méně dostupná než dříve, snížení chybovosti 
a v důsledku efektivnější provoz skladu. Firmy, kte-
ré automatizaci odkládaly, se do ní pouštějí. Stále 
platí, že investice do této oblasti nejsou bezhlavé, 
musejí dávat smysl. Požadovaná návratnost do 
softwaru se pohybuje kolem 1–2 let, u manipu-
lační techniky cirka 2–4 roky.“

SVALY I ÚSUDEK ZŮSTANOU
„Digitalizace je již mnoho let nedílnou součástí 
logistiky a tento obor si bez ní již nelze předsta-
vit. Výrazně se totiž zvýšily požadavky na rychlost, 
efektivitu a transparentnost celého dodavatel-
ského řetězce. Využíváme hned několik nástrojů 
z oblasti digitalizace, které nám pomáhají optima-
lizovat procesy a představují přidanou hodnotu 
služeb pro zákazníky,“ říká Jan Kodada, ředitel ob-
chodu a marketingu společnosti Gebrüder Weiss 
ČR. Podíl digitalizace podle něj v budoucnu poroste 
a společně s ním také nároky na datová úložiště, 
zabezpečení dat či implementaci nových techno-
logií a procesů. Po předestření dalšího vývoje ve 

Článek připravil Stanislav D. Břeň

víru digitalizace však mírní obavy některých v tom 
smyslu, že tento trend vytlačí z logistiky člověka, 
tedy svaly, a především úsudek. „V logistice bude 
vždy zásadní fyzický pohyb zboží a rozhodující role 
by měla zůstat člověku, který je na rozdíl od umělé 
inteligence schopen vyhodnotit i nejjemnější as-
pekty jednotlivých rozhodnutí a plně chápat jejich 
kontext. Z tohoto důvodu se budeme kromě inves-
tic do digitálních technologií také dál zaměřovat 
i na rozšiřování logistických pracovišť či vozového 
parku a investovat do školení a rozvoje zaměst-
nanců,“ doplňuje Jan Kodada.

„Tam, kde zaměstnanci dříve 
museli stát s kusem papíru 
a tužkou před policovým skla-
dem, se postupně propracova-
ly moderní digitální a automati-
zované skladové technologie.“ 
I tak by mohla znít první slova 
fi ktivní knihy Historie digitaliza-
ce v logistice. Jejich autor Ma-
rek Heriban, obchodní manažer společnosti Kasys, 
pokračuje: „Moderní automatizované sklady fun-
gují na principu pohybu zboží směrem k obsluze, 
a ne obsluhy ke zboží. Zároveň je možná integrace 
do fi remní sítě a propojení s ERP a WMS. Tento pro-
ces šetří čas, zefektivňuje, zlepšuje logistické pro-
cesy, snižuje chybovost jednotlivých operací a za-

jišťuje ergonomické a bezpečné pracovní prostředí 
pro samotné pracovníky ve výrobě či skladu.“ Ti 
mají stále častěji k dispozici skenery a chytré brýle, 
jež představují další články propojeného řetězce 
digitálních nástrojů. Procesy jsou díky nim rychlej-
ší, bezpečnější, snáze kontrolovatelné, účinnější 
a usnadňují práci.

O tom, že moderní technologie budou v digitali-
zovaném prostřední logistiky a výroby využívány 
stále častěji, nepochybuje ani Petr Šmidlík, ředitel 

IT ve společnosti Yusen Logi-
stics (Czech). „Půjde o inteli-
gentní učící se systémy, které 
dokážou pružně reagovat na 
změnu tržních podmínek a vý-
kyvy v dodavatelském řetězci 
způsobené třeba pandemií 
covid-19, válečným konfl iktem 
nebo jinými vnějšími vlivy.“ 
Mezi širší využití moderních 
technologií můžeme zahrnout 

tzv. internet věcí, jenž představuje senzoriku, mo-
nitoring a komunikaci zařízení, telematiku, RFID či 
RTLS, a dále integrované digitální technologie. „Vše 
už nyní slouží k automatizaci logistických procesů 
a vede k zajištění větší transparentnosti globálních 
a ve své podstatě intermodálních dodavatelských 
řetězců,“ podotýká Petr Šmidlík.

Využijte nové a moderní skladové prostory v Mošnově s přímým napojením 
na železniční trať, dálniční síť PL, CZ, SK a s blízkostí mezinárodního letiště Mošnov.

Kapacita až 10 500 EUR paletových 
míst na ploše 8000 m2

Multimodal Park Mošnov
Hala 1 (SO02)
Průmyslová 377
742 51 Mošnov

Zavolejte nebo napište. Těšíme se na spolupráci.
720 037 828 | 286 000 286 info@pst-clc.cz www.pst-clc.cz/skladovani-mosnov
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Před poskytovateli i uživateli logistických produktů a služeb stojí jako 
velké téma digitalizace. Někteří už začali a mají velké zkušenosti, jiní 
testují v pilotech, další čekají na pokročilejší nebo levnější řešení. Vše 
ale napovídá tomu, že digitalizace se nevyhne zřejmě vůbec nikomu.

„ZE VŠECH DAT VYTVOŘENÝCH 
V ROCE 2020 BYLO POUZE 
10‚6 % UŽITEČNÝCH PRO 

ANALÝZU NEBO PRO MODELY 
UMĚLÉ INTELIGENCE 

A STROJOVÉHO UČENÍ.“
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17Do Hostomic na Teplicku míří fi rmy Maersk, Raben a Exyte Technology. 
Zaplní volné prostory v Panattoni Parku Teplice South. 
Více na www.systemylogistiky.cz.

NEZBYTNÉ 5G STÁLE NA POČÁTKU
S daty je spojeno velké téma, totiž přenos, a to „fy-
zický“ například v rámci skladu nebo výroby a mezi 
jednotlivými informačními systémy či aplikacemi. 
V prvním případě je řeč o datové infrastruktuře 
ve skladech a výrobách, která často není dosta-
tečně robustní pro aplikaci digitálních technologií. 
Nutností je v tomto případě síť, která umožňuje 
rychlejší datové toky, propustnost, bezpečnost, 
stabilitu a komunikaci zařízení mezi sebou nebo 
v rámci edge computingu. V tomto případě se ho-
voří o významu sítí 5G, které se do praxe dostávají 
jen pozvolna. „Dosud využívaná wi-fi  síť, která je 
dnes standardem v logistice, má své limity a jedná 
se prostě o technologii, která byla původně a pri-
márně vyvinuta pro bezdrátové spojení dvou pev-
ných bodů. Naopak 5G infrastruktura je primárně 
navržena pro mobilní použití,“ vysvětluje Miroslav 
Hampel, generální ředitel skupiny Kvados, která 
v listopadu oznámila, že využívá privátní 5G síť. 5G 
sítě umožňují pokrývat výrobu a logistiku v interi-
éru i exteriéru, přenášet velká množství dat např. 
z video vstupů nebo koordinovat práci i nechat 
vzájemně komunikovat množství robotů.

Z pohledu přenosu dat je důležité zabývat se inte-
grací, pokud je to možné technicky či „mentálně“ 
(ne všichni v rámci řetězce chtějí nebo jsou moti-
vováni data sdílet). V tomto směru je standardem 
aplikační programovací rozhraní (API), nebo přinej-
menším webové portály. „Ze své zkušenosti inte-
grátora v oblasti logistiky víme, že v následujících 
letech půjde o daleko hlubší integraci se zákaznic-
kými systémy díky API, které umožní rychlou, ply-
nulou a automatizovanou výměnu dat,“ předvídá 
Petr Šmidlík.

OBÍHAT DIGITÁLNĚ
Další z témat, které souvisí s digitalizací logisti-
ky, se týká dat a oběhu dokumentů. Výrobní či 

pem a skladem,“ říká Zuzana Lazarová. Motivace 
pro digitalizaci je většinou fi nanční, podniky ušetří 
pracovní místa a eliminují chyby lidského perso-
nálu. „Nechtěli jsme ztrácet čas administrativou, 
kterou lze jednoduše automatizovat. EDI spoustu 
rutinní práce kolem objednávek, faktur nebo příjmu 
zboží dělá automaticky a jen za rok 2020 jsme díky 
tomu ušetřili vysoké miliony korun,“ říká provozní 
ředitel on-line lékárny Pilulka Michal Hanáček.

MALÁ KAPACITA PRO VELKÁ DATA
Digitální zařízení přinášejí značná množství dat. 
Společnost IDC zjistila, že v roce 2020 bylo vytvo-
řeno, zachyceno nebo replikováno 64‚2 ZB (1 ze-
ttabyte = miliarda terabytů) dat a očekává se, že 
toto číslo do roku 2025 vzroste na 180 ZB. To se 
může jevit jako výhoda, skutečností ale zůstává, že 
velký objem (big) dat je nevyužit, resp. data nejsou 
přeměněna v informace či poznatky. Ze všech dat 
vytvořených v roce 2020 bylo pouze 10‚6 procen-
ta užitečných pro analýzu nebo pro modely umělé 
inteligence a strojového učení a jen asi 44 procent 
z nich bylo skutečně využito.

To je určitě škoda a značně nevyužitý potenciál. 
„Big data přeměňují nestrukturované informace 
do zajímavých a cenných přehledů a napomáhají 

obchodní fi rmy zpracovávající tisíce dokumentů 
měsíčně. V různých fázích svého růstu si větši-
na z nich uvědomila, že nemůže donekonečna 
nabírat nové účetní na ruční zpracovávání objed-
návek, dodacích listů a faktur. A sázejí na digi-
talizaci svého účetního oddělení. Oběh dokladů 
se dotýká např. e-commerce, kdy velké e-shopy 
odebírají zboží od stovek dodavatelů. „Aby nemu-
sely elektronické doklady ručně kontrolovat, nebo 
dokonce tisknout a znovu skenovat, využívají sys-
témy, které z dokladů automaticky načtou údaje,“ 
uvádí Zuzana Lazarová, marketing manager spo-
lečnosti Grit.

Nejrozšířenějším systémem pro komunikaci v od-
běratelsko-dodavatelském řetězci je EDI (Electronic 
Data Interchange). Díky elektronické výměně infor-
mací fi rmy automaticky sdílejí objednávky, faktury, 
dodací listy, ceníky, katalogy zboží, logistické do-
klady a další. EDI je standardizovaný formát, což 
společnostem usnadňuje také expanzi do zahra-
ničí. Může sloužit také k digitální archivaci doku-
mentů, která odpovídá legislativě. Vedle EDI je pak 
největším pomocníkem a prostředkem digitalizace 
logistiky přímo ve skladech WMS. „Pomáhají na 
několika úrovních – navedou skladníky nejkratší 
cestou ke zboží z objednávek, zrychlí naskladňo-
vání zboží podle zvolené strategie a po napojení 
na  e-shop automatizují přenos dokladů mezi e-sho-

INZERCE
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„Digitalizace mění fungování 
průmyslu“

 Rozvoj řešení v oblasti digitalizace a automatizace mění způsob fungování prů-
myslu a také společnosti v rámci jednotlivých procesů. Hovoříme v podstatě 
o inovacích, které jsou hnací silou úspěchu logistických společností a jejich zá-
kazníků, což jde ruku v ruce s trendem poskytování logistických služeb v úrovni 
4PL / LLP, které přináší v celém dodavatelském řetězci zákazníkům efektivitu 
a úspory oproti jiným modelům spolupráce typu 3PL či 2PL.

PETR ŠMIDLÍK, ředitel IT, Yusen Logistics (Czech)
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činit správná rozhodnutí, která eliminují rizika,“ vy-
světluje Petr Šmidlík. Ve fi rmách však často nejsou 
datoví analytici, kteří by se daty „prokousávali“ 
a vyvozovali z nich cenné informace. Ovšem i kdy-
by byli, objem dat bývá až příliš velký pro „ruční“ 
zpracování. S obrovským množstvím dat si mnohdy 
neporadí ani počítače. Nedávná studie Accenture 
Tech Vision 2022 přitom upozorňuje, že do pra-
xe se již dostávají vysoce výkonné počítače (HPC) 
a superpočítače, a dokonce i biocomputing, tedy 
technika inspirovaná biologickými procesy. „Jakmi-
le překročíme výpočetní prahy potřebné k řešení 
zásadních problémů, začnou padat zdi kolem ce-
lých průmyslových odvětví. Tato transformace ne-
nastane zítra, ale vývoj už je v plném proudu,“ říká 
Karel Kotoun, senior manažer v oblasti fi nančních 
služeb společnosti Accenture.

V nové zprávě DHL Logistics Trend Radar se pak 
uvádí: „Organizace, které dokážou nepřetržitě 
analyzovat velká množství nestrukturovaných dat, 
budou mít velkou výhodu, zatímco společnosti, 
které sledují jen nejdůležitější data o transakcích, 
nechávají bez využití enormní potenciál.“

DATA A NELEHKÝ FORECASTING
Pokud jsme v předešlé kapitole zmínili téma su-
perpočítačů, jež otvírají dveře do éry kvantových 
počítačů, v případě velké části fi rem je situace 
poněkud odlišná. „Není neobvyklé, že fi rmy pod-
ceňují implementaci ERP systémů, což může vést 
k tomu, že si uživatelé zkracují cestu nadměrným 
využíváním jiných nástrojů. Typicky je to MS Ex-
cel, ve kterém se realizují činnosti, které do něj 
rozhodně nepatří. Namátkou se 
může jednat o náhražku modulů 
MRP, hrubé i detailní plánování 
výroby a další,“ vrací téma digita-
lizace na zem Pavel Černý, hlav-
ní konzultant společnosti Jaguar 
– Advanced Planning Services 
EU. A pokračuje: „Tento způsob 
práce má několik aspektů. Zne-
hodnocuje investici do samotné-
ho ERP, je potenciálním zdrojem 
chyb v datech a protože tyto soubory typicky ne-
jsou vlastněné a podporované z IT, tak je know-how 
v rukách jednotlivce, nikoli fi rmy. Tato rizika se ná-
sobí v případech, kdy je více agend řešeno stejnou 
formou.“ Obdobná rizika vyvstávají i v případech, 
kdy si fi rma např. vybuduje vlastní nástroje nad 
SQL nebo jinými technologiemi, absentuje doku-
mentace a podpora z IT.

Mnoho fi rem se věnuje oblasti plánování nebo fo-
recastingu, což jsou témata, která vždy zasahují 
obchod, marketing, výrobu, logistiku, ale také data. 
„Správně zavedený proces Sales & Operations 
Planning či Integrated Business Planning nepo-
třebuje nutně specializovaný software, aby mohl 
úspěšně fungovat,“ říká Pavel Černý. Potřebuje 
ale, a tím se vracíme na začátek, kvalitní vstupy 
(vedle defi nování kapacitních možností). „Moderní 
ERP systémy jsou schopny tento krok velmi dobře 
realizovat za předpokladu správné implementace 
a kvalitních vstupních dat. Rough Cut Capacity 
Planning je následně schopné v dostatečně krátké 
době předpověď poptávky vyhodnotit proti dostup-

ným kapacitám a umožnit interní 
diskusi o tom, na kterých polož-
kách či linkách je ještě kapacita 
dostupná, zda pro takové výrob-
ky existuje poptávka a jak efek-
tivně docílit naplnění prodejního 
plánu,“ vysvětluje Pavel Černý.

Co se týká výpočtu základní 
předpovědi prodejů, většina 
podniků pro tento účel využí-

vá data z faktur vlastních prodejů, protože je to 
pro ně jednoduché. Pavel Černý ale upozorňuje: 
„Často v sobě tato data mohou skrývat chybu 
předpovědi, protože prodleva mezi skutečnou 
poptávkou (obdržení objednávky) a samotným 
prodejem snadno přeskočí mezi jednotlivými mě-
síci. V ideálním případě jsou tedy vhodnější data 
z přijatých objednávek, která ovšem často nará-

žejí na procesní nedostatky, a tedy opět chybu, 
protože obchod, který objednávku přijímá, ji čas-
to do systému zadává již upravenou tak, aby re-
fl ektovala aktuální skladovou dostupnost a nikoli 
původní obraz skutečně poptávaného množství.“ 
Pokročilejší nástroje na tvorbu forecastu jsou pak 
schopné využívat pro přesnější výpočet předpo-
vědi i externí data formou regresních analýz. „Za 
předpokladu dostatečné korelace tedy mohou být 
potenciálně využívána například makroekonomic-
ká data, demografi cká data či data o prodejích ji-
ných výrobků,“ doplňuje Pavel Černý.

VIRTUÁLNÍ SKLADY A 3D
Další směr digitalizace může souviset s 3D tis-
kem. V minulosti se už mnoho napsalo o tom, 
že fi rmy si budou objednávat nikoliv dodání kon-
krétní komponenty ze skladu, ale její vytištění 
podle aktuální potřeby. V říjnu na globální Pro-
duct Show představila fi rma DB Schenker svou 
novou službu dodávky náhradních dílů pomocí 
3D tisku a virtuálního skladu. „Jsme prvním glo-
bálním poskytovatelem logistických služeb, který 
nabízí dodávky náhradních dílů prostřednictvím 
3D tisku. Výrobky z našeho virtuálního skladu 
jsou k dispozici ve velmi krátkém čase přesně 
tam, kde jsou potřeba,“ prohlásil sebevědomě 
Jochen Thewes, generální ředitel DB Schenker. 
Společnost DB Schenker v pilotních projektech 
otestovala virtuální sklady určené pro zákazníky 
z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu 
a železniční dopravy. Díly jako madla, obložení 
nebo kryty se vyrobí na zakázku v blízkosti zákaz-
níka. Bez předvýroby a skladování snižuje on-de-
mand výroba náklady. Je však pravda, že 3D tisk 
alespoň v následujícím období nevyváží potřebu 
velkosériových dodávek. Pro 3D tisk jsou vhodné 
zejména náhradní díly, jež jsou zapotřebí relativ-
ně zřídka, a přitom se kvůli minimálnímu odběru 
skladu ve větším množství nevyplatí. Zmíněné 
virtuální skladování dílů pak znamená bezpečné 
nahrání a uložení 3D plánů do cloudu.

Na větší zájem o cloudová řešení sází také Radek 
Panuš, sales manager logistic systems společnos-
ti SSI Schäfer Systems International: „V současné 
době, kdy je nedostatek čipů a dalších elektronic-
kých komponent, se dá očekávat, že stále více 
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„Stabilita je důležitější“

 Digitalizace postupně proniká do každého odvětví. Do některého rychleji, ně-
kde pomaleji. V logistice to bude spíše ten druhý případ, protože v tomto oboru 
je mnohem důležitější stabilita a spolehlivost systému a tu lze garantovat až 
po ověření v provozu. Rychlé nasazování nejmodernějších technologií by bylo 
náročné pro údržbu systému, ale i jeho nasazení u koncového uživatele, a to 
zejména kvůli nedostatečně kvalifi kovanému personálu. Obzvláště u velkých 
korporátních fi rem je de facto nutnost držet delší dobu jeden směr. Nicméně 
ani logistice se digitalizace nevyhýbá. Začíná to už od přechodu na WMS, kde 
tužku a papír nahradí ruční nebo vozíkové terminály. Samozřejmě je stále co 
optimalizovat a k tomu potřebujete data. Ta musíte sbírat, někde uchovávat 
a následně analyzovat. Až teprve díky tomu jste schopni navrhnout optimalizaci.

RADEK PANUŠ
sales manager logistic 

systems
SSI Schäfer Systems 

International

„BIG DATA PŘEMĚŇUJÍ 
NESTRUKTUROVANÉ 

INFORMACE DO ZAJÍMAVÝCH 
A CENNÝCH PŘEHLEDŮ 
A NAPOMÁHAJÍ ČINIT 

SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ.“

Digitální dvojče – dokonalý obraz pozice a pohybu zásilky ve skladu.
FOTO: Dachser



Hlavní téma
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může jednat o náhražku modulů 
MRP, hrubé i detailní plánování 
výroby a další,“ vrací téma digita-
lizace na zem Pavel Černý, hlav-
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zákazníků bude mít tendenci minimálně přejít do 
virtuálního prostředí anebo data svěřit cloudovým 
úložištím.“

DOPRAVA DIGITÁLNĚ
S čerstvě oznámenými příklady pronikání digi-
talizace do dopravy přišel v listopadu Dachser. 
Spustil sledování výměnných nástaveb přes GPS 
a Galileo pomocí technologie 5G/LPWAN (LTE-M) 
a telematických systémů. Monitoruje takto 8500 
výměnných nástaveb, jež používá pro dopravu zbo-
ží mezi svými evropskými pobočkami. Jednotlivé 
nástavby je možné sledovat online a díky internetu 
věcí zpřesňovat čas příjezdu. Centrální platforma 
pak umožňuje vizualizaci a analýzu všech získa-
ných údajů o poloze přepravních jednotek včetně 
údajů z návěsů a tahačů. Takto získaná data lze 
„párovat“ s údaji o zásilkách v TMS.

V listopadu fi rma také oznámila, že ve spoluprá-
ci Fraunhoferovým institutem otestovala digitální 
dvojče ve sběrné službě. Inovace nazvaná termi-
nál @ILO eliminuje nutnost manuálního skenování 
a označování zásilek. V terminálu @ILO se automa-
ticky a v reálném čase vytváří kompletní digitální 
obraz všech zásilek v překládkovém terminálu, ce-

lého prostředí a všech procesů. Algoritmy založené 
na umělé inteligenci interpretují data, která kaž-
dou sekundu pořizují optické skenovací jednotky, 
a používají je k automatické a okamžité identifi kaci 
a lokalizaci všech zásilek. Celé to vytváří kompletní 
a neustále aktuální obraz terminálu a jeho procesů 
– digitální dvojče. V budoucnu se počítá s posky-
továním dat v reálném čase o každé paletizované 
zásilce v celé evropské přepravní síti Dachser.

Digitální dvojče nasadili také v provozu Philip 
Morris ČR v Kutné Hoře, a to ve spolupráci s fi r-
mou PST CLC Mitsui-Soko. Digitální dvojče bylo im-
plementováno na sklad hotové výroby a na sklad 
přímého materiálu. Digitální dvojče a sledování 
polohy manipulační techniky v reálném prostoru 
a čase je jednou z funkcionalit RTLS od slovenské 
společnosti 5.0 Technologies, která se na imple-
mentaci podílela. Jeho druhou částí je takzvaný 
Automated Ordering System (AOS), díky kterému 
je vedoucí skladu schopen posílat strukturované 
úkoly přímo na jednotlivé kusy manipulační tech-
niky ve fl otile. 

„Od 1. září máme k dispozici první výsledky, na 
jejich základě jsme udělali změny zvyšující efekti-
vitu provozu. Díky zjištění systému jsme například 
přistoupili ke změně v organizační struktuře, poní-
žili jsme stav o jednu pracovní pozici,“ konstatuje 
Igor Staš, key account manager společnosti PST 
CLC Mitsui-Soko. Očekává se také redukce mani-
pulační techniky.

Už citovaná zpráva DHL Logistics Trend Radar kon-
statuje: „Digitální dvojčata pomáhají zviditelňovat 
podnikové procesy, zjednodušují předvídanou údrž-
bu, jejímž prostřednictvím lze snížit výpadky výroby 
o 70 % a udržovat funkční dodavatelské řetězce.“

„Průmysl 4.0 a cesta 
k efektivitě“

Aplikaci Průmyslu 4.0 a jeho principů do výroby, 
skladování, balení a distribuce považujeme za 
cestu k efektivitě a k ještě větší konkurence-
schopnosti. Důležité je pro nás i to, že automa-
tizací a robotizací zvyšujeme kvalifi kaci zaměst-
nanců a jejich bezpečnost, což přispívá k naší 
rostoucí atraktivitě mezi potenciálními uchaze-
či o zaměstnání na tuzemském trhu práce.

KAREL 
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generální ředitel
DZ Dražice
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SKLADY, KTERÉ KOMUNIKUJÍ
Digitalizace se promítá i do oblasti manipulační 
a skladové techniky. Např. společnost Gekkon In-
ternational informovala, že objednala první vozíky 
značky Heli s prvky úzké umělé inteligence. Ta ve 
vozíku dokáže například naskenovat tvář mani-
pulanta, díky čemuž je schopna detekovat únavu 
řidiče. Podle importéra vozíků také rozpozná, jestli 
je pod vlivem návykových látek. Naskenuje si jeho 
standardní výraz v obličeji a odchylky automaticky 
hlásí. Umí i detekovat překážky.

Firma GXO Logistics v polovině listopadu zase 
oznámila, že nasazuje více robotických inovací 
a technologií. Do konce roku bude mít prý GXO při-
bližně 7600 kusů technologií ve svých logistických 
centrech po celém světě, včetně kobotů a robotů, 
kamerových skenerů, automaticky naváděných vo-
zidel (AGV) a robotů pro přepravu zboží – až o více 
než 50 procent oproti předchozímu roku. „Kolabo-
rativní roboty, roboty pro přenos zboží a nositelné 
skenery rovněž zmírňují fyzickou náročnost práce 
a zároveň zkracují dobu školení, v některých přípa-
dech až o 80 procent,“ říká Sandeep Sakharkar, 
chief information offi cer společnosti GXO, a dodá-
vá, že s klesající velikostí populace v produktivním 
věku ruku v ruce s rychlým zlepšováním schopností 
a nákladové efektivity automatizace se bude „ro-
bokonomie“ nadále zrychlovat.

Další příklad přichází ze závodů společnosti Con-
tinental v Ingolstadtu a Groß-Rohrheimu, kde digi-
talizovali a automatizovali čtení kódů na paletách. 

Continental dříve prováděl příjem zboží pomocí 
ručních skenerů. Pro zrychlení provozu a zvýšení 
produktivity a přesnosti byl použit systém pro skla-
dy a logistiku ZetesMedea a brány ImageID. Do In-
golstadtu denně přijíždí velké množství palet, na 
každé paletě je naskládáno až 60 krabic. Každý 
box je opatřen štítkem s 2D čárovým kódem, který 
je třeba načíst a porovnat s informacemi v systému 
SAP. Nyní jsou palety přepraveny z kamionu k brá-
ně ImageID. Kamery jsou instalovány na stojanech 
po obou stranách dveří, které oddělují prostor pří-
jmu zboží a sklad. Proces skenování začíná ve 
chvíli, kdy obsluha vysokozdvižného vozíku umístí 
paletu mezi dvě kamery. Během procesu skeno-
vání ZetesMedea načítá údaje ze štítků a online 
je porovnává s příchozími dodávkami v SAP. Pokud 
je vše v pořádku, na semaforu se rozsvítí zelená 
a jsou otevřeny dveře. Tiskárna štítků pak automa-
ticky vygeneruje souhrnný štítek s údaji SAP.

Skladů, kde vedle pohybu zboží narůstá i „pohyb 
dat“, v poslední době přibývá. V jiných částech to-
hoto vydání píšeme např. o systémech kubického 
skladování, které instalují především společnosti 
z oblasti e-commerce. 

Např. Zásilkovna na podzim otevřela své dosud 
největší depo, a to v Rudné u Prahy o rozloze 
12 600 m2. Součástí nového depa v průmyslovém 

parku Prologis Park Prague-Rudná je také nové 
robotické depo s novými PackMany, roboty pro 
třídění zásilek. Zásilkovna nyní disponuje celkově 
téměř 400 roboty a podle předpokladů fi rmy má 
být v předvánoční sezoně každá druhá zásilka roz-
tříděna robotickou třídičkou.

Výše je popsáno pouze několik příkladů digitaliza-
ce ve skladech nebo ve výrobě, konkrétních pro-
jektů je však v České republice velké množství. 
Podniky, které na vlně digitalizace ještě „nejedou“, 
tak mají stále více impulsů zvážit, zda se do víru 
digitalizace také vrhnout.

„Okamžitý přístup ke všem datům“

V Securitas ČR jsme dokončili proces digitalizace na zakázkách pro naše klien-
ty v oblasti logistiky minulý rok. Znamená to, že každý strážný má vždy mobilní 
zařízení se systémem, ve kterém eviduje své úkony. Pro provozovatele skladu 
to znamená okamžitý přístup ke všem datům, lepší plánování, konec papírování 
a ve fi nále značnou úsporu.

(Citováno ze studie Trendy v české logistice, SKLAD, říjen 2022)

MICHAL KUBÍN, obchodní ředitel, Securitas ČR

Nejen digitální, ale také virtuální sklady pouze s materiálem pro 3D tiskárny.  FOTO: DB Schenker

„Digitalizace hybnou 
silou změn“

Budoucnost bude zcela jistě patřit automati-
zovaným skladům propojeným pomocí bezdrá-
tových technologií a jejich vzájemné integraci 
s ERP a WMS systémy za využití moderních pe-
riferií, tedy inteligentních terminálů, RFID čte-
ček, chytrých brýlí, čteček čárových a QR kódů. 
V příštím desetiletí lze také očekávat nástup 
inteligentních robotů, kteří budou postupně 
nahrazovat lidskou práci nejen ve výrobě, ale 
také v moderních skladech a distribučních cen-
trech. Lze tedy říct, že digitalizace bude hybnou 
silou technologických a v konečném důsledku 
i společenských změn, a to nejenom v logistice, 
ale i v celé moderní lidské společnosti.

MAREK HERIBAN
obchodní manažer

Kasys
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O LOGISTICE RYB S JANEM BÁRTLEM, 
FJORD BOHEMIA
Česko nemá moře, ale představuje křižovatku cest 
chlazených ryb. Jezdí k nám ryby z Itálie, Řecka, Chor-
vatska, Turecka, Španělska, Francie, Norska, Dánska 
či Islandu. Některé, například z Chorvatska nebo 
Nizozemska, jsou v zemi 24 hodin po výlovu, říká Jan 
Bártl, jednatel společnosti Fjord Bohemia, která ryby 
zpracovává ve svém čakovickém závodu.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

vozíte rybu čerstvou nebo mraženou. U mražené 
to máme jednodušší, v případě čerstvé ryby bojuje-
me se vzdáleností a časem. Od okamžiku vylovení 
má ryba exspiraci 11 až 12 dní, kdy se musí stih-
nout všechny logistické a zpracovatelské procesy. 
V tomto smyslu rybu takříkajíc nezajímá, zda byla 
vylovena v Třeboni nebo za polárním kruhem.

Surovinu potřebujeme dostat 
co nejrychleji do prvního překla-
diště, což se děje po vodě. Ná-
sledně se volí silniční, letecká 
nebo námořní cesta. Například 
čerství tuňáci většinou létají do 
centrálních hubů, kterých se 
v Evropě nachází jen několik – 
například v Dánsku, Německu 
či Francii. My pak většinou vo-

zíme z těchto hubů, pokud nejsme s dodavatelem 
domluveni na přímé lince. Tu máme třeba mezi 
Prahou a Mali a týká se rovněž čerstvého tuňáka.

Kolik zboží k vám přijíždí po 
vodě a silnici a kolik se do Prahy 
dostane letecky?

U standardních položek dominuje přeprava po zemi 
nebo po vodě. Do Čakovic přijíždí osm až dvanáct 
kamionů čerstvého lososa denně. Putuje nejdříve 
po moři, v Dánsku se vylodí, přeloží do chlazených 
kamionů a přijede po silnici. O letadlech se bavíme 

Pro jaké zákazníky zpracováváte 
a dodáváte ryby a mořské plody?

Jeden z našich významných zákazníků je rakous-
ké Metro. Veškerá chlazená ryba, která směřuje 
do Rakouska, prochází naším skladem. Ryby se 
k nám svezou, dochází ke kontrole, případnému 
zaledování, etiketování a po-
dobně. Pro tuto společnost 
kompletujeme a posíláme pa-
lety. Dalším zákazníkem, jenž 
využívá veškeré naše služby, je 
Rohlík.cz. Pro něj svážíme ryby 
z celé Evropy a provádíme zpra-
covatelské úkony. Rybu fi letu-
jeme, porcujeme, balíme a ná-
sledně rozvážíme na distribuční 
centra Rohlíku pro Prahu, Brno, 
Budapešť, Vídeň a Mnichov. U nás se vyrábí i ryba 
pod soukromou značku Rohlíku Fjoru. Výrobek pod 
tímto brandem je certifi kován ASC, MSC, AB, IFC či 
bio a připravujeme certifi kaci ESG. Dále vyrábíme 
a dodáváme pro Kaufl and, Lidl nebo Tesco.

Jakým způsobem se dostávají ryby 
z celého světa do Čakovic?

Hodně záleží, jestli se snažíte přivézt norského 
lososa, divokého lososa z Aljašky či z Kamčatky, 
útesové ryby typu mahi mahi, tuňáka, krevety 
nebo chobotnici. Mnohé se odvíjí i od faktu, zda 

Jan Bártl, Fjord Bohemia.
FOTO (7×): Fjord Bohemia
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„Po moři cestují 
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kontejnery, u nichž je 
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se o týden zdrží.“
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lososa, divokého lososa z Aljašky či z Kamčatky, 
útesové ryby typu mahi mahi, tuňáka, krevety 
nebo chobotnici. Mnohé se odvíjí i od faktu, zda 

Jan Bártl, Fjord Bohemia.
FOTO (7×): Fjord Bohemia

Interview

Čerství 
 tuňáci

létají

„Po moři cestují 
většinou mražené 

kontejnery, u nichž je 
v zásadě jedno, jestli 

se o týden zdrží.“

Dekarbonizace, robotika, big data nebo diverzifi kace dodavatelských řetězců: 
DHL vydává další Logistics Trend Radar. Více na www.systemylogistiky.cz.
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Tím se zabýváme z pohledu dopravy z hubu k nám, 
skladování a přepravy k zákazníkovi. Z hubů se ryba 
kupuje už se zahrnutými náklady rybářů či obchod-
níků. Jako fi nální zpracovatel a dodavatel do retailu 
jsme ve dvojím tlaku. Na jedné straně se podstatně 
zvýšily ceny ve vztahu k nám, jež nemůžeme absor-
bovat, na druhé straně si řetězce chtějí vyjednat co 
nejlepší ceny pro spotřebitele. Do konečných cen 
se dění v posledním roce samozřejmě muselo pro-
mítnout, ostatně vidíte infl aci dalších cen potravin, 
takže s těmito výzvami se potýkají všichni.

Ryby přicházejí nezpracované, 
nebo nakupujete část sortimentu, 
který je už balen?

Snažíme se co nejvíce přidané hodnoty nechat 
u nás. Jsme připraveni na téměř jakékoliv zpraco-
vání, pouze u malého objemu specifi cké produkce 
nakupujeme hotové a zabalené výrobky.

Kolik ryb týdně dokážete zpracovat?

Kapacita závodu je 350 tun týdně, reálně se pohy-
bujeme okolo 250 tun.

Jak jsou dodávky k vám identifi kovány 
a do jaké míry znáte původ suroviny?

Identifi kují se jednotlivé šarže. U chovaných ryb 
víme přesně, čím a jak často byly krmeny, kdy a ze 

www.yusen-logistics.com 

bd@cz.yusen-logistics.com

+420 323 577 222  

Rozvíjíme se a rosteme i díky vám již dvě desetiletí.
Je nám ctí být vaším partnerem a pomáhat vám 
se strategickým řízením a optimalizací procesů vašeho 
dodavatelského řetězce.

V Yusen Logistics jsme specialisté na skladování, 
celní služby, pozemní, letecké a námořní přepravy.

Těšíme se na další spolupráci a nové výzvy!

YUSEN LOGISTICS 
CZECH JE S VÁMI 
UŽ 20 LET     

INZERCE

pouze v případě, že je zákazník ochoten zaplatit za 
prémiovou kvalitu.

Lhůty námořních přeprav se poměrně 
prodloužily. Komplikuje vám to život?

Po moři cestují většinou mražené kontejnery, 
u nichž je v zásadě jedno, jestli se o týden zdrží. 
Chceme mít zboží co nejdříve, ale tyto ryby jsou 
šokově zamrazeny ještě na lodích, aby se neztratila 
kvalita, a v mraženém stavu vydrží hodně dlouho.

Co udělá s rybou šokové zamražení?

Jde o komoru, do které se napouští dusík. Díky 
tomu jsme schopni teplotu snížit na minus dvě stě 
stupňů Celsia, a nedochází k trhání svaloviny, ve 
které se nachází voda. Tam můžou vznikat nežá-
doucí krystaly, jež snižují kvalitu suroviny. To ne-
platí jen pro ryby, ale i pro maso. Mražení probíhá 
v řádu desítek minut.

Jak se do ceny vašeho sortimentu 
promítají další logistické náklady?

které sádky došlo k výlovu a kudy k nám přije-
ly. V případě lovených ryb víme podle souřadnic 
GPS, kdo kdy kde a částečně kolik ryb vylovil. 
Požadavky na dohledatelnost jsou pro nás alfou 
a omegou. Na přepravním polyboxu se nachází 
štítek s čárovým kódem a počtem ryb a v krabici 
jsou nejčastěji tři nebo čtyři. Potřebné informace 
jsme tedy schopni dodat s přesností na tři nebo 
čtyři ryby.

Co se děje s rybami 
při příjmu a vstupní 
kontrole kvality?

Namátkově kontrolujeme 
vyšší desítky procent přijíma-
ného materiálu. Je to okome-
trická kontrola a sledování 
dokumentace. Dokud do ryby neříznete, stejně 
se o ní moc nedozvíte. Po příjmu nemáme žád-
nou přestávku, kdy bychom ryby skladovali, ale 
okamžitě začínáme zpracovávat. Při první fi letaci 
se sleduje obsah parazitů nebo probíhají testy 
mikrobiální stability.

Máte dataloggery na autech 
nebo si vystačíte s reporty dodržení 
teplotního řetězce?

Máme online náhled na čidla, která jsou v návěsu 
jednotlivých přepravců. Pokud předchozí zásilky 
nedošly v požadované kvalitě, umístíme datalo-
ggery na palety. Neděláme to standardně, jen 

v případě podezření na nedo-
držení závazných postupů při 
dopravě.

Jak to ve vaší 
společnosti funguje 
se skladováním ryb?

Máme dva druhy skladů. Celá 
výroba a sklad jsou chlazeny 

na nula stupňů Celsia, aby nebyl přerušen teplot-
ní řetězec chlazených ryb. Mrazírna je nastavena 
na minus 20 stupňů Celsia. Meziprodukty nebo 
čerstvě hotové produkty skladujeme i ve výrobě, 
která navazuje přímo na expediční sklad. Při každé 
expedici kontrolujeme teplotu suroviny laserovým 

„Pokud předchozí 
zásilky nedošly 

v požadované kvalitě, 
umístíme dataloggery 

na palety.“



teploměrem. V případě zvláště citlivého zboží po-
užíváme ještě paletové termovaky. Většina chlaze-
ných ryb je takzvaně pod ledem, tedy v polyboxu 
a přisypaná ledovou tříští, čímž je surovina doda-
tečně chráněna pro případ výkyvu teploty. Zároveň 
kontrolujeme teplotu v návěsu po přistavení auta 
k rampě. Pokud nevyhovuje, necháváme řidiče pro-
stor dochladit. Pracovníci skladu jsou odpovědni, 
aby tyto podmínky hlídali.

Kapacita vašich skladů je tedy 
asi poměrně malá?

Přibližně 360 palet u mraženého a 300 míst 
u chlazeného sortimentu. Snažíme se nesklado-
vat, abychom neriskovali znehodnocení surovin. 
Radši zákazníkovi řekneme, že musí počkat.

Zboží odchází hlavně 
v homogenních paletách?

Naše výroba je nastavena především na paletové 
odběry, ale na přání zákazníka umíme zboží i namí-

chat. Na druhou stranu si úplně nelibujeme v tom, 
že přijede majitel restaurace s přáním koupit dva 
fi lety lososa a tři mořské vlky. Takový byznys přene-
cháváme velkoobchodům nebo specializovaným 
prodejnám.

Distribuční cesty od vás tedy vedou 
především k velkým retailerům?

Ano, na centrální sklady řetězců nebo do velkoob-
chodů. Z hlediska segmentu Horeca máme sice 
několik spolupracujících subjektů, ale jde spíše 
o historické osobní vazby. Obchody jako makro, 
JIP nebo Bidfood přivezou restauratérům celý sor-
timent a mimo jiné ryby. Tuto přidanou hodnotu 
nedokážeme nabídnout a distribuovat jen ryby 
a mořské plody bychom logisticky neutáhli.

Jakou dopravu pro převoz 
ryb využíváte?

Vlastní rozvozová auta nasazujeme pro lokální dis-
tribuci v Praze a ve Středočeském kraji, ale také 

Interview: JAN BÁRTL

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



pro okolní státy, jako například Rakousko. Co se 
týče svozu a závozu surovin ze zahraničí a zároveň 
rozvozu na distribuční centra našich obchodních 
partnerů, využíváme služeb ověřených dopravců, 
kteří se specializují na převoz ryb na ledu. Zboží 
dopraví a současně se postarají o náklad.

Čtyři poznatky Jana Bártla o logistice společnosti Fjord Bohemia

Chtěli bychom dát polyboxy 
z pěnového polystyrenu do 
smyčky, ale je to obal, ve 

kterém ryba přijde, a do něj 
nelze balit koncový produkt.Když vezete rybu 

z Nizozemska, sledujete, 
jestli přijede ve tři 

hodiny nebo tři třicet.

Při každé expedici 
kontrolujeme teplotu 
suroviny laserovým 

teploměrem.

U chovaných ryb přesně 
víme, čím a jak často byly 

krmeny, kdy a ze které 
sádky došlo k výlovu 
a kudy k nám přijely.

V jakém smyslu?

Když dovážíte rybu na ledu, dochází k tání a nemů-
žete náklad kombinovat s jinými položkami. Je to 
také časově náročná záležitost. Když vezete rybu 
z Nizozemska, sledujete, jestli přijede ve tři hodiny 
nebo tři třicet. I půlhodina představuje v dopravě 
ryb velký rozdíl. Zvlášť u čerstvých ryb je každá 
půlhodina podstatná. Nemůžeme svěřit převoz 
chlazených ryb dopravci bez zkušenosti.

Dopravu k zákazníkům nakupujete vy?

Záleží, jak se dohodneme, ale zpravidla objedná-
váme my, bývá to efektivnější. Už jsem zmiňoval 
i vlastní dopravní kapacity, ale ty nám slouží spíše 
pro interní potřeby, abychom nemuseli objednávat 
třeba dopravu při přesunu do externího skladu.

Když máte špičku, využíváte tedy 
skladové kapacity u 3PL partnera?

Máme dedikovaná paletová místa v jednom mra-
ženém skladu, kde ukládáme část našeho zboží 
a část pro zákazníky.

Mohou vzniknout potíže s přejímkou 
čerstvého sortimentu u zákazníků?

Mezi naše zákazníky patří například supermarke-
ty jako Kaufl and, Lidl nebo Tesco, zavážíme také 
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online supermarket Rohlík.cz. V distribučních cen-
trech retailerů jsou přísně nastavené podmínky 
kontroly zboží při přijmu. To znamená, že se kont-
roluje nejen kvalita, etikety, ale zároveň teplota. Po-
kud dochází k výkyvu, i v rámci desetinných míst, 
tak se to na místě řeší.

Tématem posledních měsíců jsou 
energie. Vaše logistika je energeticky 
hodně náročná…

Ceny energií jsou výzva číslo 
1A nejen pro letošní, ale počí-
tám, že i pro několik následu-
jících let. S cenou energií sou-
visí infl ace a s tím cena lidské 
práce. I lidé chtějí svou práci 
zdražit. S tím se budeme v ná-
sledujících měsících a letech potýkat, pravdou 
ovšem je, že jsme na tom vlastně všichni stejně. 
Ať dělám ryby, mlékařinu nebo píšu časopis…

To je pravda. Můžete udělat něco pro 
to, aby vám účty za elektřinu a plyn 
klesly, nebo výrazně nestoupaly?

Zabýváme se možnostmi rekuperací a použití od-
padního tepla, zvýšením efektivity a produktivity 
a hledáme jiné zdroje energie. Vždy se ale musíme 
dívat na ekonomický přínos v kombinaci s vynalo-
ženými náklady. Částečně by nám pomohla fotovol-
taika, protože na rozdíl od mnoha jiných provozů 
využijeme získanou elektrickou energii i v létě, kdy 
hodně chladíme. Na druhou stranu soláry nejsou 
vše, spíše musíme kombinovat s jinými řešeními.

Co děláte všeobecně pro snížení 
ekologické zátěže?

Optimalizujeme trasy, neplýtváme lidskou prací 
a pohonnými hmotami. Předcházíme tomu, aby 
jezdila prázdná auta po nakládce nebo vykládce 
suroviny. Snažíme se optimalizovat svozy a rozvo-
zy, čímž tlačíme na to, abychom nevytvářeli velkou 
uhlíkovou stopu. Spolupracujeme s partnery na 
recyklaci polystyrenových boxů, ze kterých vznikají 
další výrobky.

Tlak na vyloučení pěnového 
polystyrenu z obalového trhu, z něhož 
se vyrábí vaše polyboxy, je značný. 
Daří se jej v řetězci nahradit?

Hledáme alternativu, ale není to jednoduché. Vše-
chen polystyren, který u nás vznikne, dáváme ke 

zpracování a k recyklaci. Pokud zákazníci, hygienic-
ká a veterinární pravidla povolí, snažíme se obaly 
maximálně využít znovu.

Sdílíte obaly s dodavateli 
nebo odběrateli?

Chtěli bychom dát polyboxy z pěnového polystyre-
nu do smyčky, ale je to obal, ve kterém ryba přijde, 

a do něj nelze balit koncový pro-
dukt. Omezeně je používáme 
aspoň pro výrobky, jež nejsou 
určeny spotřebitelům.

Do čeho balíte 
produkty pro 
spotřebitele?

Přizpůsobujeme se tomu, co si přeje zákazník. 
Standard představují polyetylenové vakuové sáč-
ky, nejčastěji pro fi lety. Hodně se používají MAP 
vaničky a v poslední době se balí do takzvaného 

skin-packu. Pátráme po ekologičtějších variantách 
obalů, ale většina zůstává plastových. Ryba se 
skladuje ve vlhku a chladu, což papírovým obalům 
moc nesvědčí. Ale pořídili jsme stroj, který dokáže 
pracovat s papírem. Místo klasického plastu může 
být spodní část obalu z kartonu, čímž snižujeme 
ekologickou stopu a množství plastů.

Jan Bártl v číslech

5/2022:  Stává se CEO společnosti Fjord 
Bohemia, kterou vlastní společnost 
Invest & Property Consulting.

1/2022:  Je jmenován na pozici member board of 
directors společnosti Invest & Property 
Consulting.

1/2020:  Začíná působit jako ředitel divestic ve 
Spolaně.

4/2016:  Stává se technical sales managerem ve 
společnosti Safi na.

5/2014:  Působí jako ředitel obchodu 
a marketingu a později jako výkonný 
ředitel fi rmy Sitom Cz Group.

6/2013:  Je sales & commercial manager 
společnosti Saitech.

2013:  Získal bakalářský titul na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze.

6/2012:  Začíná pracovat na pozici medical 
representative v Berlin-Chemie.

Proto jsou i naše logistická řešení inovativní a ekologická. 
Vyzkoušejte, že GW znamená pohyb.

Odpovědnost k naší planetě je pro nás důležitá.
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„Rybu nezajímá, 
zda byla vylovena 
v Třeboni nebo za 

polárním kruhem.“ Ptejte se 
Jana Bártla

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky



Skladování

P
Fulfi llment je souhrnným označením pro komplexní logistiku zboží zpravidla pro internetový obchod, ostat-
ně termín zpopularizoval především Amazon. V posledních několika letech se v Česku objevilo více externích 
 fulfi llmentových fi rem, které zajišťují logistické služby – skladování, picking, balení, dopravu či reverzní toky – 
pro velké, střední i malé e-shopy. Jak si stojí externí fulfi llment v Česku?

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Po velkém růstu během pandemie se výkony e-co-
mmerce letos propadly. Některé e-shopy drží ve 
svých skladech, často draze pronajatých, značné 
zásoby, které nejdou na odbyt. „Vlivem propadu 
 e-commerce v letošním roce vládne na trhu opatr-
nost, nárůst cen energií vede zákazníky k obezřet-
nosti a do jisté míry vyčkávají, co se stane. Jakmi-
le se napětí uvolní, očekávám opět nárůst nejen 
v  e-commerce,“ komentuje stav v B2C online pro-
deji nezávislý logistický poradce Oldřich Petránek.

Navzdory postupné automatizaci a digitalizaci velký podíl práce ve fulfi llmentových centrech zajišťují stále lidé. 
FOTO: Webshippy

VHODNÁ DOBA PRO FULFILLMENT
Online obchodníci stále častěji využívají služeb 
fulfi llmentových providerů. Jaká je poptávka? 
„Z čísel posledních let jednoznačně vyplývá, že 
zájem o fulfi llmentové služby konstantně roste. 
Celosvětově využívá outsourcing logistiky přibliž-
ně 64 procent fi rem. Ačkoliv by se mohlo zdát, 
že v dnešní složité ekonomické situaci se budou 
společnosti snažit své výdaje maximálně snižovat 

a řešit tak veškeré oblasti provozu po své vlastní 
ose bez přispění externího poskytovatele, je tomu 
přesně naopak,“ říká Patrik Babinec, CMO společ-
nosti Skladon.

Podobný názor má Petr Litavec, vedoucí divize 
Fulfi llment by Authentica, jež je součástí holdingu 
Authentica Group: „Aktuální situace fulfi llmentu 
nahrává. E-shopy jsou opatrnější a hlídají si své 
náklady. Místo toho, aby nafoukly potřeby logistiky 
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27PPL posílí infrastrukturu pro elektromobilitu, dobíjecí stanice dodá 
ChargeUp. Více na www.systemylogistiky.cz.

Pokud pomineme zmiňovaný letošní výkyv v e-co-
mmerce, v dlouhodobém kontextu má externí fulfi ll-
ment velký potenciál i podle dalších zástupců trhu. 
„Začíná se stávat tržním standardem úspěšných 
 e-shopů. Poptávku v době covidu hnaly nedostateč-
né kapacity a rychlý růst počtu objednávek u takzva-
ných inhouse řešení. Nyní je zase nutnost snižovat 
náklady na skladování, energie či obaly a vyvarovat 
se očekávaného zdražování včetně indexace nájmů 
nemovitostí,“ vysvětluje Libor Hudeček, CEO společ-
nosti Mailstep. Vedle fyzických logistických procesů 
souvisejících s dopravou, skladováním, vychystá-
ním či balením a štítkováním ale upozorňuje ještě 
na „datový rozměr“ celé věci: „Zásadně důležitá je 
investiční softwarová stránka, kdy e-shop s fulfi ll-
mentovým partnerem nebude muset investovat do 
propojení na marketplaces, do zahraniční expanze 
a do dalších inovací a údržby svého softwaru.“

INDIVIDUALIZACE I REVERZNÍ TOKY
Stále významnější roli hraje individualizace fulfi ll-
mentových služeb. „Provozovatelé e-shopů k sobě 
hledají takového logistického partnera, který bude 
schopen vyhovět jejich specifi ckým požadavkům 
i při větším objemu zboží,“ vysvětluje Patrik Babi-
nec. A pokračuje: „Někteří obchodníci jsou k ex-
ternímu fulfi llmentu zprvu skeptičtí z obavy, že 

jeho poskytovatel nebude schop-
ný udržet stejnou úroveň kvality 
a péče, kterou objednávkám vě-
nují oni sami v rámci vlastního 
logistického řešení. Opak je však 
pravdou – ať už jde o speciální 
balení objednávek, kompletaci 

zboží od více výrobců nebo třeba přikládání osob-
ního poděkování či drobných dárků, nic z toho by 
pro kvalitního fulfi llmentového partnera nemělo 
být problém.“ Vše zmíněné přitom hraje v utváření 
brandu společnosti zásadní roli.

zpravidla vstupují větší hráči nabízející komplexní 
službu. V rámci těchto projektů pak vzniká i nový 
trh pro automatizovaná řešení skladů,“ domnívá 
se Jindřich Kadeřávek, CEO spo-
lečnosti Element Logic, která na-
bízí technologii AutoStore, jež se 
v poslední době objevuje hned 
v několika společnostech, které 
potřebují automatický picking 
(např. Alza.cz, Rohlik.cz, Nay, 
Euromedia, el nino, Vermont). Jindřich Kadeřá-
vek předvídá další rozvoj fulfi llmentových služeb, 
a především těch spojených s automatizací: „Úspo-
ry z rozsahu této služby dokážou snížit náklady na 
skladování a last-mile logistiku.“

v kontextu budoucího růstu, začínají více upřed-
nostňovat fulfi llment, který prakticky eliminuje vět-
šinu fi xních nákladů na logistiku.“ A svou úvahu 
doplňuje: „Když neposíláte zásilky, tak neplatíte 
za jejich vychystání. Zajímavým příkladem, kdy 
fi rma neustála svůj růst, je Dedoles. Koncipovala 
své prodeje a logistiku na velká růstová čísla, ex-
panze nicméně nepřišla a nyní jsou v problémech.“ 
V tomto konkrétním případě dodejme, že fi rma 
s miliardovými obraty se na jaře ocitla v insolven-
ci, na konci října v ní opustil post ředitele Jaro-
slav Chrapko, který před deseti lety e-shop založil, 
a společnost prochází restrukturalizací.

Letošní nejistota a pokles obratu mnoha e-shopů se 
promítá do všech oblastí jejich činností. „S ohledem 
na vysokou míru infl ace a pokles kupní síly došlo 
u mnoha e-shopů ke změně jejich chování a plánů 
pro další období. Toto bylo znát také v poptávce po 
fulfi llmentových službách. Jedna skupina reaguje 
tak, že rozhodnutí o dalším směřování v logistice 
posouvá. Další mají jinou prioritu a řeší mnohdy sa-
motnou existenci,“ přidává pohled na současný stav 
Ivan Richtár, CEO společnosti Dextrum Fulfi llment. 
A doplňuje: „Ale je zde i významná skupina, která si 
nyní po půlroce nejistoty uvědomuje, že pro úspěš-
né fungování potřebuje mít zabezpečenou logistiku 
ve vztahu ke vzrůstajícím nákladům především v ob-
lasti energií a mezd. Vnímám u e-shopů potřebu více 
se věnovat prodeji a samotnému byznysu, neřešit 
logistiku, ale přitom znát co nejpřesněji logistické 
náklady v závislosti na výkonu.“

AUTOMATIZACE NA OBZORU
Poptávka po fulfi llmentovém servisu obecně roste 
nejenom v ČR, ale výrazně i v Evropě a dochází 
k segmentaci těchto služeb. „Často se jedná o sa-
mostatné projekty, které tento servis řeší vždy pro 
jednoho klienta ve výraznějším rozsahu, kde do hry 
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„Překročit stín“

Trendem může být kromě pokračující digitali-
zace a snahy co nejefektivněji propojit klienta 
s konečným zákazníkem i automatizace. Ful-
fi llment a obecně 3PL logistika funguje až na 
výjimky stále dost staromódně. Až si někdo 
troufne překročit tento stín a vsadí na dlou-
hodobý horizont, zainvestuje chytře do auto-
matizace, tak může na trhu získat významnou 
konkurenční výhodu. Vyžaduje to ale dostatek 
zdrojů a kapitálu, což je u mladých fulfi llmen-
tových fi rem častý problém.

OLDŘICH 
PETRÁNEK

nezávislý 
konzultant

„FULFILLMENT ELIMINUJE 
VĚTŠINU FIXNÍCH 

NÁKLADŮ NA LOGISTIKU.“
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Skladování

PETR LITAVEC
vedoucí divize Fulfi llment by Authentica, Authentica Group

Předpokládáme větší zapojení marketplaces. Dále očekáváme rostoucí tlak na cenu – zlaté 
časy již skončily a e-shopy musí opravdu s velikou pečlivostí hlídat svoje náklady. Díky fulfi ll-
mentu je mohou mít pod kontrolou.

IVAN RICHTÁR
CEO, Dextrum Fulfi llment

Fulfi llment se musí poprat se skokově narůstajícími cenami v oblasti energií a mezd. Jsou 
dvě možnosti: promítnout vyšší náklady do zdražení služeb nebo optimalizovat své procesy 
a investovat do dalšího rozvoje, a to především v oblasti automatizace a robotizace. Díky 
robotizaci lze značně uspořit na světelné i tepelné energii, jelikož v místech, kde se pracuje 
výlučně s roboty, není potřeba ani svítit, ani tolik topit, a také lze uspořit nemalé mzdové 
náklady. Automatizace, a především robotizace tedy bude nadále trendem, který byl v logis-
tice již nastartován.

JINDŘICH KADEŘÁVEK 
jednatel, Element Logic

Do budoucna očekáváme větší zaměření na zkvalitnění a zrychlení fulfi llmentových služeb 
především v omnichannel segmentu. Přesah do plánování skladových zásob, zásob na pro-
dejnách a jejich efektivní doplňování v závislosti na prodejích, marketingových aktivitách 
či sezonních prodejích. Vše bude velmi úzce souviset s efektivním propojením WMS a ERP 
softwarů na obou stranách, nejenom u klientů, ale také poskytovatelů fulfi llmentových služeb.

LIBOR HUDEČEK
CEO, Mailstep

Předpokládám, že trend vzestupu kompletní logistiky pro e-commerce vydrží a při ekonomic-
kém oživení se znovu propojí všechny benefi ty – vyšší vyspělost softwarových řešení fulfi ll-
mentu, nižší investice a úspory provozních nákladů, které kvalitní fulfi llmentový partner umí 
generovat z celkového rozsahu poskytovaných služeb.

PATRIK BABINEC
CMO, Skladon

Fulfi llment umožňuje obchodníkům plynule reagovat na kolísající poptávku, a ušetřit tak 
náklady za zbytečně rozsáhlý skladový prostor s desítkami zaměstnanců. Z průzkumu mezi 
našimi klienty vyplývá, že právě problémy se skladovým personálem jsou tím nejčastějším 
důvodem, který vede fi rmy k outsourcingu. Zároveň je pro ně, obzvlášť nyní, kdy ceny průmy-
slových areálů a energií dosahují rekordních částek, více než kdy jindy žádoucí, aby platili 
pouze za takový prostor a služby, které skutečně využijí. Dále je třeba zmínit technologický 
rozvoj, kterým oblast konstantně prochází. Postupně dochází k pokročilejší automatizaci 
jednotlivých procesů. Skladové systémy, která fulfi llmentová centra využívají, jsou čím dál 
propracovanější a pomáhají poskytovatelům přinášet rychlejší a personalizovanější servis.

Z hlediska péče o zákazníka, který nakupuje on-
line, je klíčová také zvládnutá reverzní logistika. 
„Mezi koncovými zákazníky hraje prim – 92 pro-
cent z nich je ochotno v e-shopu opětovně nakou-
pit, pokud byl pro ně předešlý proces vrácení zboží 
snadný. Obzvlášť u módy a obuvi je pro nakupující 
velmi důležité, aby mohli špatně padnoucí produkt 
rychle a bez problému vrátit či vyměnit,“ uvádí Pa-
trik Babinec. Z toho důvodu je zajištění zpětných 
toků v rámci fulfi llmentu jednou z poptávaných 
doplňkových služeb.

S PODPOROU TRŽIŠŤ
ONLINE PLATFOREM
Jistou akceleraci fulfi llmentovým operacím může 
přinést trend marketplaces, který se v poslední 
době rozvíjí i v českém a slovenském prostředí. 
Tato možnost podporuje start nových e-shopů 
nebo u stávajících integraci do větších tržišť. Obojí 

bude stimulovat další poptávku po fulfi llmento-
vých operacích. Velké online platformy spolupra-
cují s fulfi llmentovými providery a jsou schopny je 
jednoduše (díky API, popř. partnerským portálům) 
napojit na e-shop.

Prvotní motivací e-shopů ke vstupu na tržiště byla 
především snaha diverzifi kovat své prodejní ka-
nály a přizpůsobit se nastalé situaci, dnes však 
do hry vstupují i další faktory, jako je snaha vy-
prázdnit plné sklady nebo urychlit svou zahraniční 
expanzi. „Obchodníci se zpočátku obávají, že pro 
ně bude vstup na online tržiště znamenat spousty 
starostí navíc. Faktem však je, že dnes už je on-
boarding na marketplace díky spolupráci s mnoha 
integračními partnery otázkou několika málo dní, 
a navíc se s ním nepojí téměř žádné náklady či 
potenciální rizika. Obchodník platí provize z reálně 
uskutečněných prodejů, není tedy nijak limitován 
ani pokutován, pokud zájem o jeho produkty po-
klesne. Marketplace mu navíc umožňuje oslovit 
nejen české zákazníky, ale i ostatní světové trhy,” 
komentuje Kateřina Peštuková, head of sales mar-
ketplace v Mall Group. Fulfi llmentové operace lze 
řešit i přes online platformy, které je nabízejí buď 
vlastními silami, ale častěji ve spolupráci se zave-
denými externími partnery.

PŘIPRAVENI NA RŮST I POKLES
Zmínili jsme několik benefi tů externího fulfi llmen-
tu, za pozornost ale stojí ještě jeden, který v době 
ekonomické nejistoty získává na důležitosti. Totiž 
škálovatelnost logistické služby. Firmy s vlastními 
skladovými kapacitami většinou nedokážou rychle 
reagovat na růst. A pokud to přesto zvládají, což 
mnohé potvrdily právě během pandemie, pak už 
málokterá společnost počítá s výraznými propady 
poptávky. To se stalo po odeznění pandemie, kdy 
najednou mnoho online obchodníků řešilo, jak 
rychle prodat zásoby a zbavit se přebytečných skla-
dových kapacit. Využít v tomto případě outsourcing 
není určitě levné, ale bývá levnější než nákladně 
budovat, a poté zase eliminovat potřebné kapacity.

TRENDY V EXTERNÍM FULFILLMENTU

Robotický pomocník ve fulfi llmentovém centru. 
FOTO: Stanislav D. Břeň

Jaké máte 
zkušenosti 

s fulfi llmentovými 
providery?
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do více než 41 000 výdejních míst
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S posláním doručit kvalitu
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tice již nastartován.

JINDŘICH KADEŘÁVEK 
jednatel, Element Logic

Do budoucna očekáváme větší zaměření na zkvalitnění a zrychlení fulfi llmentových služeb 
především v omnichannel segmentu. Přesah do plánování skladových zásob, zásob na pro-
dejnách a jejich efektivní doplňování v závislosti na prodejích, marketingových aktivitách 
či sezonních prodejích. Vše bude velmi úzce souviset s efektivním propojením WMS a ERP 
softwarů na obou stranách, nejenom u klientů, ale také poskytovatelů fulfi llmentových služeb.

LIBOR HUDEČEK
CEO, Mailstep

Předpokládám, že trend vzestupu kompletní logistiky pro e-commerce vydrží a při ekonomic-
kém oživení se znovu propojí všechny benefi ty – vyšší vyspělost softwarových řešení fulfi ll-
mentu, nižší investice a úspory provozních nákladů, které kvalitní fulfi llmentový partner umí 
generovat z celkového rozsahu poskytovaných služeb.

PATRIK BABINEC
CMO, Skladon

Fulfi llment umožňuje obchodníkům plynule reagovat na kolísající poptávku, a ušetřit tak 
náklady za zbytečně rozsáhlý skladový prostor s desítkami zaměstnanců. Z průzkumu mezi 
našimi klienty vyplývá, že právě problémy se skladovým personálem jsou tím nejčastějším 
důvodem, který vede fi rmy k outsourcingu. Zároveň je pro ně, obzvlášť nyní, kdy ceny průmy-
slových areálů a energií dosahují rekordních částek, více než kdy jindy žádoucí, aby platili 
pouze za takový prostor a služby, které skutečně využijí. Dále je třeba zmínit technologický 
rozvoj, kterým oblast konstantně prochází. Postupně dochází k pokročilejší automatizaci 
jednotlivých procesů. Skladové systémy, která fulfi llmentová centra využívají, jsou čím dál 
propracovanější a pomáhají poskytovatelům přinášet rychlejší a personalizovanější servis.

Z hlediska péče o zákazníka, který nakupuje on-
line, je klíčová také zvládnutá reverzní logistika. 
„Mezi koncovými zákazníky hraje prim – 92 pro-
cent z nich je ochotno v e-shopu opětovně nakou-
pit, pokud byl pro ně předešlý proces vrácení zboží 
snadný. Obzvlášť u módy a obuvi je pro nakupující 
velmi důležité, aby mohli špatně padnoucí produkt 
rychle a bez problému vrátit či vyměnit,“ uvádí Pa-
trik Babinec. Z toho důvodu je zajištění zpětných 
toků v rámci fulfi llmentu jednou z poptávaných 
doplňkových služeb.

S PODPOROU TRŽIŠŤ
ONLINE PLATFOREM
Jistou akceleraci fulfi llmentovým operacím může 
přinést trend marketplaces, který se v poslední 
době rozvíjí i v českém a slovenském prostředí. 
Tato možnost podporuje start nových e-shopů 
nebo u stávajících integraci do větších tržišť. Obojí 

bude stimulovat další poptávku po fulfi llmento-
vých operacích. Velké online platformy spolupra-
cují s fulfi llmentovými providery a jsou schopny je 
jednoduše (díky API, popř. partnerským portálům) 
napojit na e-shop.

Prvotní motivací e-shopů ke vstupu na tržiště byla 
především snaha diverzifi kovat své prodejní ka-
nály a přizpůsobit se nastalé situaci, dnes však 
do hry vstupují i další faktory, jako je snaha vy-
prázdnit plné sklady nebo urychlit svou zahraniční 
expanzi. „Obchodníci se zpočátku obávají, že pro 
ně bude vstup na online tržiště znamenat spousty 
starostí navíc. Faktem však je, že dnes už je on-
boarding na marketplace díky spolupráci s mnoha 
integračními partnery otázkou několika málo dní, 
a navíc se s ním nepojí téměř žádné náklady či 
potenciální rizika. Obchodník platí provize z reálně 
uskutečněných prodejů, není tedy nijak limitován 
ani pokutován, pokud zájem o jeho produkty po-
klesne. Marketplace mu navíc umožňuje oslovit 
nejen české zákazníky, ale i ostatní světové trhy,” 
komentuje Kateřina Peštuková, head of sales mar-
ketplace v Mall Group. Fulfi llmentové operace lze 
řešit i přes online platformy, které je nabízejí buď 
vlastními silami, ale častěji ve spolupráci se zave-
denými externími partnery.

PŘIPRAVENI NA RŮST I POKLES
Zmínili jsme několik benefi tů externího fulfi llmen-
tu, za pozornost ale stojí ještě jeden, který v době 
ekonomické nejistoty získává na důležitosti. Totiž 
škálovatelnost logistické služby. Firmy s vlastními 
skladovými kapacitami většinou nedokážou rychle 
reagovat na růst. A pokud to přesto zvládají, což 
mnohé potvrdily právě během pandemie, pak už 
málokterá společnost počítá s výraznými propady 
poptávky. To se stalo po odeznění pandemie, kdy 
najednou mnoho online obchodníků řešilo, jak 
rychle prodat zásoby a zbavit se přebytečných skla-
dových kapacit. Využít v tomto případě outsourcing 
není určitě levné, ale bývá levnější než nákladně 
budovat, a poté zase eliminovat potřebné kapacity.

TRENDY V EXTERNÍM FULFILLMENTU

Robotický pomocník ve fulfi llmentovém centru. 
FOTO: Stanislav D. Břeň
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Skladování

K
Reverzní logistika se zabývá zpětnými toky materiálu a informací, které zpravidla putují 
od spotřebitele zpět k výrobci či prodejci. Jak v současnosti ukazují relevantní data, 
podíl vratek meziročně výrazně narůstá a klade stále větší nároky na efektivitu celého 
procesu včetně skladování.

Článek připravil David Čapek

Kromě tradičních procesů, jako jsou doprava 
a skladování, zahrnuje reverzní logistika další spe-
cifi cké kroky. „Patří mezi ně například gatekeeping 
(autorizace vstupu materiálu či výrobku do procesů 
reverzní logistiky), sběr, třídění a další zpracování, 
jež závisí na ekologické a ekonomické výhodnosti. 
Z těchto důvodů klade reverzní logistika výrazně 
vyšší nároky na skladové procesy a vyžaduje více 
úkonů, než je tomu u běžného toku zboží,“ říká Jan 
Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve společ-
nosti Gebrüder Weiss ČR.

Potřeby reverzní logistiky každé fi rmy jsou navíc 
jedinečné. Liší se podle množství přijímaných vý-
robků, jejich specifi ckých vlastností nebo stávají-
cích technologií, které společnosti používají. „Tyto 
okolnosti mohou mít vliv na rychlost a kvalitu 
zpracování vratek, opravy, recyklaci, vrácení peněz 
spotřebiteli, rozhodování o záručních reklamacích 
a další,“ vysvětluje Roman Darius, business deve-
lopment manager ve společnosti GXO. Ten součas-
ně vyzdvihuje pokročilé možnosti využití tzv. datové 
vědy ve spojení s analýzou velkého množství dat 
a strojovým učením. „Soubory dat mohou obsaho-

vat podrobnosti o přijímaných vratkách, informace 
o kontrole produktů, vzorce třídění, druhy oprav, in-
formace o vrácení peněz. Nechybějí také data o vý-
kyvech souvisejících se sezonností nebo měnícím 
se chováním spotřebitelů,“ dodává Roman Darius.

JEDNODUŠE, RYCHLE A EFEKTIVNĚ
Především pro zákazníky e-shopů je možnost jed-
noduchého vrácení zboží jedním z nejdůležitějších 
faktorů při online nákupu. „Trend je tedy jasný, 
možnost vrácení zboží musí být co nejjednodušší, 
rychlá, pohodlná a klient musí mít možnost vybrat 
si tu variantu, která je pro něj nejlepší,“ pozname-
nává Vladimír Horníček, manažer sítě společnosti 
WeDo. V tomto směru podle něj budou mít stále 
větší význam výdejní boxy – klient jednoduše vloží 
zásilku, kterou vrací či reklamuje, do boxu a o vše 
ostatní už se postará dopravce a e-shop.

Ve skladech a distribučních centrech e-shopů vy-
žadují vratky specifi cký přístup. „Zboží nemusí mít 
originální obal, proto to zohledňujeme v rámci ma-

nipulace, nemůžeme na všechny produkty použít 
automatizaci stejně jako na nové zboží,“ konstatu-
je Daniela Chovancová, tisková mluvčí společnos-
ti Alza.cz. V rámci efektivního využití skladovacího 
prostoru dochází k násobnému zvýšení počtu SKU 
(Stock Keeping Unit) na jedné lokaci. V případě zá-
kazníkova odstoupení od kupní smlouvy na dané 
zboží se kladou značné nároky na proškolení pra-
covníků, pozornost směřuje mimo jiné na správ-
nou identifi kaci nepoužitého zboží (např. kontrola 
pečetí, oděrky, správnost sériového čísla).

„Udržení vysokého standardu reverzní logistiky 
vyžaduje především pečlivý přístup ze strany ope-
rátorů, stejně jako praktické rozmístění a uložení 
zboží v samotném distribučním centru,“ potvrzuje 
Tereza Kulhavá, head of RMA ve společnosti Mall 
Group. Na stanovišti určeném vratkám a reklama-
cím totiž pracují operátoři jak s nepoužitým zbožím, 
které zákazník vrátil bez jakéhokoliv opotřebení, 
tak s tím, které bylo vráceno z důvodu konkrétní 
vady. V rámci skladu je tak potřeba striktně dodr-
žovat jasně defi nované značení zboží i celých palet. 
„K tomu, aby bylo možné produkty rozlišit pouhým 
rychlým pohledem, využíváme několik nástrojů – 
od barevných štítků a fólií až po metodu FIFO, díky 
níž dokážeme maximálně efektivně řídit celý tok 
svých skladových zásob,“ doplňuje Tereza Kulhavá.

PRÁCE S REZERVOU I TECHNOLOGIEMI
Z hlediska kapacity skladů je samozřejmě zapo-
třebí s vratkami již předem počítat a využití skla-

VRATKY JAKO FENOMÉN 
A SPECIFICKÁ DISCIPLÍNA

„Skladová kapacita 
je klíčová“

Zásadním předpokladem pro fungování reverzní 
logistiky je respektování povinností vyplývají-
cích ze zákona, partnerská spolupráce s doda-
vateli a fi rmami v oblasti ekologické likvidace 
elektrospotřebičů, dostatečná kapacita skla-
dových prostor a efektivní logistický proces. 
Díky dostatečné kapacitě centrálního skladu 
v logistickém centru v Horních Počernicích 
jsme schopni svážet nepotřebnou elektroniku 
a domácí spotřebiče od našich zákazníků a pře-
dávat je k ekologické likvidaci fi rmě Elektrowin, 
která se na tuto problematiku specializuje. 
V rámci reverzní logistiky svážíme do našich dep 
i obalový materiál, který lisujeme a předáváme 
ke zpracování specializovaným fi rmám.

PAVEL 
MIKOŠKA

ředitel služeb 
zákazníkům

Datart

FOTO: Skladon
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31Automatizace v logistice není o izolovaných procesech, ale zejména 
o schopnosti orchestrace komplexních procesů, technologií a lidí.
Více na www.systemylogistiky.cz.
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dové kapacity jim přizpůsobit. „Snadno by se totiž 
mohlo stát, že se nepředvídatelně, avšak výrazně 
navýší počet vratek a v distribučním centru na ně 
jednoduše nebude dostatek místa. Zodpovědní lo-
gistici by tak vždy měli pracovat s určitou rezervou 
a neplnit své sklady až do maximální kapacity,“ 
doporučuje Patrik Babinec, CMO a spoluzakladatel 
společnosti Skladon. Zároveň je důležité vrácené 
produkty zaskladňovat již na skladové pozice, kde 
jsou uloženy i ostatní kusy tohoto produktu, a vy-
varovat se tak situace, kdy se na více pozicích na-
chází pouze pár kusů stejného zboží.

S vratkovým procesem a jeho efektivitou souvisí 
pochopitelně také nasazení odpovídajících techno-
logií. Běžně se tak ve skladech využívají skenery, 
čárové kódy a vrácené zboží se pečlivě eviduje 
v systému pro řízení skladu (WMS). „Kromě toho 
lze WMS využívat také jako nástroj pro kontrolu 
obsahu vrácené zásilky, kdy se vratka páruje ke 
konkrétní původní objednávce. Systém tak znač-
ně napomáhá tomu, aby byl celý vratkový proces 

co nejrychlejší a zároveň ponechával co nejméně 
prostoru pro chyby,“ pokračuje Patrik Babinec. 
Obecně platí, že je potřeba tuto část procesu maxi-
málně standardizovat – skladový personál má tak 
zafi xovaný jednotný postup a nemusí u každého 
produktu složitě přemýšlet. Optimálním řešením 
je nastavit software tak, aby pracovníka krok po 
kroku navigoval. Využití technologií je podle Patri-
ka Babince nicméně zapotřebí také směrem k zá-
kazníkovi – v ideálním případě by mělo existovat 
systémové napojení na komunikační prostředek 
(e-mail, SMS apod.), jímž bude zákazník informo-
ván o aktuálním stavu vratky.

Proces vracení zboží je vhodné nastavit tak, aby 
byl uživatelsky přívětivý jak pro skladové operáto-
ry, tak pro koncového zákazníka. A to především 

u zboží, kde je podíl vratek obecně vyšší (například 
obuv či textil), a také v sezonních vrcholech (napří-
klad období Vánoc). Je rovněž dobré brát v potaz, 
že vratkový proces je obecně náročnější než pů-
vodní vychystávání zboží.

„Vyšší nároky na tok zboží“

V té části distribučního centra, která slouží k manipulaci s vratkami, je potřeba 
věnovat maximální pozornost stoprocentně spolehlivým a fungujícím techno-
logiím. Zboží je tu totiž neustále v pohybu a nesmí se nikde zdržet, a to z dů-
vodu zvýšeného rizika záměny zboží různé jakosti. Není tedy potřeba zbytečně 
utrácet za spoustu prostoru, stačí chytře investovat do nástrojů, které nám 
s hladkým tokem zboží efektivně pomohou.

TEREZA KULHAVÁ, head of RMA, Mall Group
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od spotřebitele zpět k výrobci či prodejci. Jak v současnosti ukazují relevantní data, 
podíl vratek meziročně výrazně narůstá a klade stále větší nároky na efektivitu celého 
procesu včetně skladování.

Článek připravil David Čapek

Kromě tradičních procesů, jako jsou doprava 
a skladování, zahrnuje reverzní logistika další spe-
cifi cké kroky. „Patří mezi ně například gatekeeping 
(autorizace vstupu materiálu či výrobku do procesů 
reverzní logistiky), sběr, třídění a další zpracování, 
jež závisí na ekologické a ekonomické výhodnosti. 
Z těchto důvodů klade reverzní logistika výrazně 
vyšší nároky na skladové procesy a vyžaduje více 
úkonů, než je tomu u běžného toku zboží,“ říká Jan 
Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve společ-
nosti Gebrüder Weiss ČR.

Potřeby reverzní logistiky každé fi rmy jsou navíc 
jedinečné. Liší se podle množství přijímaných vý-
robků, jejich specifi ckých vlastností nebo stávají-
cích technologií, které společnosti používají. „Tyto 
okolnosti mohou mít vliv na rychlost a kvalitu 
zpracování vratek, opravy, recyklaci, vrácení peněz 
spotřebiteli, rozhodování o záručních reklamacích 
a další,“ vysvětluje Roman Darius, business deve-
lopment manager ve společnosti GXO. Ten součas-
ně vyzdvihuje pokročilé možnosti využití tzv. datové 
vědy ve spojení s analýzou velkého množství dat 
a strojovým učením. „Soubory dat mohou obsaho-

vat podrobnosti o přijímaných vratkách, informace 
o kontrole produktů, vzorce třídění, druhy oprav, in-
formace o vrácení peněz. Nechybějí také data o vý-
kyvech souvisejících se sezonností nebo měnícím 
se chováním spotřebitelů,“ dodává Roman Darius.

JEDNODUŠE, RYCHLE A EFEKTIVNĚ
Především pro zákazníky e-shopů je možnost jed-
noduchého vrácení zboží jedním z nejdůležitějších 
faktorů při online nákupu. „Trend je tedy jasný, 
možnost vrácení zboží musí být co nejjednodušší, 
rychlá, pohodlná a klient musí mít možnost vybrat 
si tu variantu, která je pro něj nejlepší,“ pozname-
nává Vladimír Horníček, manažer sítě společnosti 
WeDo. V tomto směru podle něj budou mít stále 
větší význam výdejní boxy – klient jednoduše vloží 
zásilku, kterou vrací či reklamuje, do boxu a o vše 
ostatní už se postará dopravce a e-shop.

Ve skladech a distribučních centrech e-shopů vy-
žadují vratky specifi cký přístup. „Zboží nemusí mít 
originální obal, proto to zohledňujeme v rámci ma-

nipulace, nemůžeme na všechny produkty použít 
automatizaci stejně jako na nové zboží,“ konstatu-
je Daniela Chovancová, tisková mluvčí společnos-
ti Alza.cz. V rámci efektivního využití skladovacího 
prostoru dochází k násobnému zvýšení počtu SKU 
(Stock Keeping Unit) na jedné lokaci. V případě zá-
kazníkova odstoupení od kupní smlouvy na dané 
zboží se kladou značné nároky na proškolení pra-
covníků, pozornost směřuje mimo jiné na správ-
nou identifi kaci nepoužitého zboží (např. kontrola 
pečetí, oděrky, správnost sériového čísla).

„Udržení vysokého standardu reverzní logistiky 
vyžaduje především pečlivý přístup ze strany ope-
rátorů, stejně jako praktické rozmístění a uložení 
zboží v samotném distribučním centru,“ potvrzuje 
Tereza Kulhavá, head of RMA ve společnosti Mall 
Group. Na stanovišti určeném vratkám a reklama-
cím totiž pracují operátoři jak s nepoužitým zbožím, 
které zákazník vrátil bez jakéhokoliv opotřebení, 
tak s tím, které bylo vráceno z důvodu konkrétní 
vady. V rámci skladu je tak potřeba striktně dodr-
žovat jasně defi nované značení zboží i celých palet. 
„K tomu, aby bylo možné produkty rozlišit pouhým 
rychlým pohledem, využíváme několik nástrojů – 
od barevných štítků a fólií až po metodu FIFO, díky 
níž dokážeme maximálně efektivně řídit celý tok 
svých skladových zásob,“ doplňuje Tereza Kulhavá.

PRÁCE S REZERVOU I TECHNOLOGIEMI
Z hlediska kapacity skladů je samozřejmě zapo-
třebí s vratkami již předem počítat a využití skla-

VRATKY JAKO FENOMÉN 
A SPECIFICKÁ DISCIPLÍNA

„Skladová kapacita 
je klíčová“

Zásadním předpokladem pro fungování reverzní 
logistiky je respektování povinností vyplývají-
cích ze zákona, partnerská spolupráce s doda-
vateli a fi rmami v oblasti ekologické likvidace 
elektrospotřebičů, dostatečná kapacita skla-
dových prostor a efektivní logistický proces. 
Díky dostatečné kapacitě centrálního skladu 
v logistickém centru v Horních Počernicích 
jsme schopni svážet nepotřebnou elektroniku 
a domácí spotřebiče od našich zákazníků a pře-
dávat je k ekologické likvidaci fi rmě Elektrowin, 
která se na tuto problematiku specializuje. 
V rámci reverzní logistiky svážíme do našich dep 
i obalový materiál, který lisujeme a předáváme 
ke zpracování specializovaným fi rmám.

PAVEL 
MIKOŠKA

ředitel služeb 
zákazníkům
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mluvit o zajímavých projektech, tím víc to prospěje 
byznysu a obecně i našemu okolí.

Sustainability Summit nebude povídáním o budou-
cích závazcích fi rem nebo opisováním zpráv o tom, 
jak fi rmy jsou nebo budou dobré. Chceme jít ces-
tou průkaznosti, evidence, důkazů. O tom, zda je 
váš projekt opravdu udržitelný, nerozhoduje, že to 
řeknete. Je velký rozdíl mezi green logistics nebo 
green packagingem a green talkingem či green wa-
shingem. Musíte dokázat, že inovace funguje nebo 
bude fungovat. Zaměříme se na výsledky, nikoliv 
cíle a proklamace.

Jak toho chcete dosáhnout?

Vladimír Kočí: Klíčový je požadavek prezentace 
konkrétních dat, měřitelných výsledků implemen-
tace principů udržitelnosti. Bereme si trochu pří-
klad z vědeckých konferencí, kde se na programo-
vé skladbě podílí odborná rada zajišťující odbornou 
garanci programu konference. Většina dosavad-

V zahraničí i v Česku lze navštívit 
konference zaměřené na téma 
udržitelnosti nebo ESG. Čím bude 
Sustainability Summit jiný?

Kateřina Osterrothová: Sustainability Summit 
se odliší několika věcmi. Zaprvé chceme summit 
postavit tak, že půjde o akci s výrazným mediál-
ním přesahem. Jenom naše časopisy, B2B tituly 
Svět balení, Zboží&Prodej, Tovar&Predaj, Systémy 
Logistiky CZ, Systémy Logistiky SK a Pharma Pro-
fi t, chodí na víc než 43 000 míst a čte je zhruba 
130 000 odborných čtenářů. A k tomu chceme mít 
co nejvíc dalších mediálních partnerů kvůli tomu, 
aby diskutovaná témata a projekty získaly větší 
publicitu. Tím lze inspirovat maximum fi rem nebo 
jednotlivců a je tak možné šířit dobrou praxi v kon-
textu principů udržitelnosti nebo ESG.

Summit se bude konat sice v jeden den, ale chce-
me komunikovat prezentované projekty po celý 
rok. Po akci vydáme tištěný report, který pomůže 
rozšířit informace ze summitu do všech koutů čes-
ké a slovenské odborné komunity. Navíc chceme 
natočit všechny prezentace a postupně je sdílet. 
Zkrátka plánujeme zásah, který z hlediska odbor-
ných konferencí o udržitelnosti nemá na českém 
nebo slovenském trhu obdoby.

Jak konkrétně by měly vypadat 
prezentace v konferenčním programu? 
Co mohou účastníci očekávat od 
konference?

Kateřina Osterrothová: Cílem je poukázat formou 
případových studií nebo prezentací konkrétních 
inovací a investic na to, že všude kolem nás bují 
projekty, jež si nejen zasluhují pozornost, ale také 
mění ekonomiku a jednotlivá průmyslová odvět-
ví. Jsme přesvědčeni o tom, že čím více se bude 

Konference či semináře zaměřené na udržitelnost vyrostly jako houby po dešti, což je 
věc rozhodně dobrá jak pro planetu samotnou, tak pro snahy podpořit udržitelnost na 
lokálních trzích. Přesto zde existuje prostor pro jednu další. Z toho důvodu přichází 
Atoz Group s novou akcí, která podpoří zavádění principů udržitelnosti do praxe: Czech 
and Slovak Sustainability Summit, který se uskuteční 20. dubna 2023 ve WPP Campus 
v Praze. „Chceme prezentovat výsledky, nikoliv závazky, a tím inspirovat další, kteří 
hledají cestu k udržitelnosti,“ říká programová ředitelka nové konference Kateřina 
Osterrothová. Odborným garantem je prof. Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti 
a produktové ekologie VŠCHT Praha a zakladatel LCA studia.

Článek připravila redakce Světa balení

Vzdělávání

PROJEKT NENÍ 
UDRŽITELNÝ TÍM, 

ŽE TO ŘEKNETE. 
UKAŽTE DŮKAZY

ních konferencí a akcí zaměřených na udržitelnost 
nekriticky přijímá jakéhokoli přednášejícího, který 
se odkazuje na udržitelnost. Dosud to bylo v po-
řádku – napomohlo to dostat téma mezi lidi, ale 
nyní nastává čas začít zavádění udržitelnosti tro-
chu kultivovat a postavit na reálný, a pokud možno 
měřitelný základ.

Odborná rada summitu bude složena z členů, kteří 
v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují, 

prof. Vladimír Kočí

 Prof. Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje rozvoji environmentálně 
ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu 
posuzování životního cyklu (LCA), kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje 
v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit 
i ke zvýšení kvality lidského života. Prof. Vladimír Kočí pravidelně přednáší na 
VŠCHT Praha, ČVUT, UMPRUM a na Univerzitě Karlově. Kromě práce na řadě 
vědeckých projektů spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, s nezisko-
vými organizacemi i se samosprávou ČR. Jako vedoucí Ústavu udržitelnosti 
a produktové ekologie VŠCHT Praha se podílí na rozvoji vzdělávání v oblasti 
udržitelnosti průmyslu a oběhového hospodářství.
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například publikují, nepůjde o zaměstnance z pod-
niků samotných. Všechny prezentace musí být před 
zařazením do konferenčního programu summitu 
schváleny odbornou radou. Neznamená to však, 
že komise bude příliš přísná a prezentace na první 
pohled bude vyřazovat. Naopak se vynasnaží po-
radit fi rmám, jež se chtějí prezentovat, aby jejich 
prezentace byly co nejpraktičtější a obsahovaly 
všechna dostupná data, která dokazují, že projekty 
skutečně pomáhají životnímu prostředí, společnos-
ti a hospodářství.

Jedním z nástrojů, které lze 
používat jako důkaz, jsou samozřejmě 
LCA studie. Co vše LCA odhalí?

Vladimír Kočí: LCA je analytická metoda, která do-
káže posuzovat a hodnotit na konkrétních číslech 
a indikátorech surovinovou, materiálovou a ener-
getickou náročnost a také environmentální dopa-
dy různých aktivit a průmyslových procesů. Těžko 
můžeme hovořit o udržitelnosti, kdybychom nevě-
děli, jestli to či ono opatření má vliv na dostupnost 
surovin, energetickou náročnost či zátěž na životní 
prostředí. LCA se dnes začíná aplikovat i v oblasti 
nákladů a sociálních otázek. Pro summit však není 
LCA nutnou vstupenkou pro přednášející. Pro nás 
je důležité, aby se prezentovaná opatření opírala 

o vhodný analytický postup, abychom přešli od přá-
ní k faktům, od slov k činům.

LCA posuzují vždy celý produktový 
systém, takzvaně od kolébky do hrobu, 
nebo se zpracovávají hodnocení pouze 
pro dílčí části řetězce? Pokud platí 
i to druhé, lze pouze parciální 
posouzení považovat za hodnověrný 
zdroj informací o dopadech výrobku 
či obalu na životní prostředí?

Vladimír Kočí: Postupy LCA lze použít jak na vý-
robky, tak na technologie, služby i organizace. 
Například chcete-li korektně určit uhlíkovou sto-
pu své organizace či produktu, tak se bez LCA 
neobejdete. I ti, kteří nabízejí výpočty uhlíkové 
stopy bez LCA, používají někým zveřejněné kon-
verzní faktory určené právě na základě LCA. Vedle 
celých organizací umíme pomocí LCA srovnávat 
i jednotlivé materiály či scénáře jejich použití či 
nakládání s nimi. Například v hodnocení obalů 
nemůžete porovnávat pouze to, z jakého mate-
riálu je obal vyroben, ale také jak se bude od-
straňovat, zda bude skládkován, zda na skládce 
zahoří, nebo jestli se energeticky využije v ZEVO či 
materiálově recykluje. Možných scénářů existuje 
řada a každý z nich obvykle mívá jiné environmen-

tální dopady – a ty dokážeme pomocí LCA dobře 
určit a vyčíslit.

Přinese summit něco jiného 
kromě konference?

Kateřina Osterrothová: Rozhodně ano. Nechceme 
pouze odborné informace a praktické případové 
studie. Prostor pro debaty a výměnu názorů a zku-
šeností bude jak v konferenčním programu, tak 
i v zákulisí. Například bychom rádi zavedli speed-
datingová s etkání, jež jsou oblíbená na našich kon-
gresech. Chceme nabídnout prostor pro vědce, aby 
sdíleli svá zjištění a studie – takzvaný Science Cor-
ner. Zorganizujeme exkurze v den po summitu, aby 
lidé viděli udržitelné projekty na vlastní oči. Uva-
žujeme i o ocenění pro nejlepší projekty, které by 
vybrali odborníci v komisi. A samozřejmě nebude 
chybět networking a zábava na konci dne v podobě 
business mixeru.

To vypadá jako optimální 
platforma pro budování komunity 
udržitelných expertů…

Vladimír Kočí: Ta komunita už víceméně existu-
je. Osobně znám stovky lidí, kteří působí ve svých 
fi rmách na pozicích, kde řeší udržitelnost. Naše 
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mluvit o zajímavých projektech, tím víc to prospěje 
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cích závazcích fi rem nebo opisováním zpráv o tom, 
jak fi rmy jsou nebo budou dobré. Chceme jít ces-
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váš projekt opravdu udržitelný, nerozhoduje, že to 
řeknete. Je velký rozdíl mezi green logistics nebo 
green packagingem a green talkingem či green wa-
shingem. Musíte dokázat, že inovace funguje nebo 
bude fungovat. Zaměříme se na výsledky, nikoliv 
cíle a proklamace.

Jak toho chcete dosáhnout?

Vladimír Kočí: Klíčový je požadavek prezentace 
konkrétních dat, měřitelných výsledků implemen-
tace principů udržitelnosti. Bereme si trochu pří-
klad z vědeckých konferencí, kde se na programo-
vé skladbě podílí odborná rada zajišťující odbornou 
garanci programu konference. Většina dosavad-

V zahraničí i v Česku lze navštívit 
konference zaměřené na téma 
udržitelnosti nebo ESG. Čím bude 
Sustainability Summit jiný?

Kateřina Osterrothová: Sustainability Summit 
se odliší několika věcmi. Zaprvé chceme summit 
postavit tak, že půjde o akci s výrazným mediál-
ním přesahem. Jenom naše časopisy, B2B tituly 
Svět balení, Zboží&Prodej, Tovar&Predaj, Systémy 
Logistiky CZ, Systémy Logistiky SK a Pharma Pro-
fi t, chodí na víc než 43 000 míst a čte je zhruba 
130 000 odborných čtenářů. A k tomu chceme mít 
co nejvíc dalších mediálních partnerů kvůli tomu, 
aby diskutovaná témata a projekty získaly větší 
publicitu. Tím lze inspirovat maximum fi rem nebo 
jednotlivců a je tak možné šířit dobrou praxi v kon-
textu principů udržitelnosti nebo ESG.

Summit se bude konat sice v jeden den, ale chce-
me komunikovat prezentované projekty po celý 
rok. Po akci vydáme tištěný report, který pomůže 
rozšířit informace ze summitu do všech koutů čes-
ké a slovenské odborné komunity. Navíc chceme 
natočit všechny prezentace a postupně je sdílet. 
Zkrátka plánujeme zásah, který z hlediska odbor-
ných konferencí o udržitelnosti nemá na českém 
nebo slovenském trhu obdoby.

Jak konkrétně by měly vypadat 
prezentace v konferenčním programu? 
Co mohou účastníci očekávat od 
konference?

Kateřina Osterrothová: Cílem je poukázat formou 
případových studií nebo prezentací konkrétních 
inovací a investic na to, že všude kolem nás bují 
projekty, jež si nejen zasluhují pozornost, ale také 
mění ekonomiku a jednotlivá průmyslová odvět-
ví. Jsme přesvědčeni o tom, že čím více se bude 

Konference či semináře zaměřené na udržitelnost vyrostly jako houby po dešti, což je 
věc rozhodně dobrá jak pro planetu samotnou, tak pro snahy podpořit udržitelnost na 
lokálních trzích. Přesto zde existuje prostor pro jednu další. Z toho důvodu přichází 
Atoz Group s novou akcí, která podpoří zavádění principů udržitelnosti do praxe: Czech 
and Slovak Sustainability Summit, který se uskuteční 20. dubna 2023 ve WPP Campus 
v Praze. „Chceme prezentovat výsledky, nikoliv závazky, a tím inspirovat další, kteří 
hledají cestu k udržitelnosti,“ říká programová ředitelka nové konference Kateřina 
Osterrothová. Odborným garantem je prof. Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti 
a produktové ekologie VŠCHT Praha a zakladatel LCA studia.
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ních konferencí a akcí zaměřených na udržitelnost 
nekriticky přijímá jakéhokoli přednášejícího, který 
se odkazuje na udržitelnost. Dosud to bylo v po-
řádku – napomohlo to dostat téma mezi lidi, ale 
nyní nastává čas začít zavádění udržitelnosti tro-
chu kultivovat a postavit na reálný, a pokud možno 
měřitelný základ.

Odborná rada summitu bude složena z členů, kteří 
v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují, 

prof. Vladimír Kočí

 Prof. Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje rozvoji environmentálně 
ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu 
posuzování životního cyklu (LCA), kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje 
v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit 
i ke zvýšení kvality lidského života. Prof. Vladimír Kočí pravidelně přednáší na 
VŠCHT Praha, ČVUT, UMPRUM a na Univerzitě Karlově. Kromě práce na řadě 
vědeckých projektů spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, s nezisko-
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a produktové ekologie VŠCHT Praha se podílí na rozvoji vzdělávání v oblasti 
udržitelnosti průmyslu a oběhového hospodářství.



Vzdělávání

kurzy Oběhové hospodářství a Sustainability Ma-
nagement na VŠCHT Praha absolvovaly stovky lidí 
z české a slovenské byznysové komunity. Co jim 
chybí, je místo pro výroční setkání. Myslím si, že 
Sustainability Summit může být takový prostor, 
a proto jsem se rád spojil s Atozem a pomáháme 
s organizací. Bude to ideální setkání pro komuni-
tu profesionálů v oblasti udržitelnosti z ČR a Slo-
venska. A chceme, aby tato komunita rostla a její 
účastníci se navzájem inspirovali. Do této komuni-
ty již začnou přibývat i absolventi našeho nového 
inženýrského studijního programu Udržitelnost 
a oběhové hospodářství, který jsme na VŠCHT Pra-
ha letos akreditovali. Naším cílem je, aby se Sustai-
nability Summit stal takovou „cechovní“ konferencí 
profesionálů v oblasti udržitelnosti.

Na kongresech Atozu se věnujete 
udržitelnosti už dost dlouho. 
To zůstane, nebo posunete všechno 
na Sustainability Summit?

Kateřina Osterrothová: Je důležité zdůraznit jeden 
princip: Pokud máme sekci udržitelnost na kongre-
su Obalko, vezmeme udržitelnost k obalové komu-
nitě. Na Sustainability Summitu to bude opačným 
směrem – vezmeme obalový průmysl na setkání 
profesionálů, kteří se zabývají udržitelností. Skoro 
každá společnost se věnuje udržitelnosti a snaží 
se rozjet udržitelné projekty. Ale stává se, že lidé, 
kteří se zaměřují na udržitelnost ve svých fi rmách, 
nevědí, co se děje v jiných oblastech. Na Sustaina-
bility Summitu se to dozvědí.

Řeknu jeden konkrétní příklad: Můj kolega nedáv-
no mluvil s ředitelem jednoho předního develope-
ra, který se zaměřuje na udržitelné budovy. Ten 
se ptal, jestli si myslí, že se ostatní budou zajímat 
o to, co jeho fi rma dělá. Kolega mu popsal případ 
z obalového průmyslu, jak dvě společnosti spolu 

vyvíjely nový obal, jenž ušetří 40 tun plastu roč-
ně, a díky tomu, že se obal skládá do sebe daleko 
lépe než dřív, je pro jejich přepravu potřeba o 80 
procent kamionů méně. „To je zajímavé,“ zareago-
val. „Přesně tak,“ odpověděl mu kolega. „A jestli 
taková případová studie je zajímavá pro vás, tak 
určitě vaše bude zajímavá pro ředitele té obalové 
fi rmy.“ A hned byl přesvědčený, že na Sustainabi-
lity Summit chce jít. A to je přesně to, o co jde. 
Nabídnout prostor fi rmám, aby ukázaly, jaké mají 
udržitelné projekty. A mít možnost vidět inovace 
ostatních a hledat společné synergie.

A kdo se tedy akce zúčastní?

Kateřina Osterrothová: Dnes má každá střední 
nebo větší společnost z výroby, retailu, packagin-
gu, supply chainu, logistiky či packagingu svého 
odborníka pro tuto oblast. Firmy vnímají, že téma je 
pro ně naprosto nevyhnutelné. Některé už fungují 
v souladu s principy ESG, protože to chtějí samy, 
jiné kvůli fi nančním institucím, další se „pouze“ 
přizpůsobily legislativě. Se všemi se chceme na 
summitu potkat.

ESG má delší historii, naplno se 
o něm v byznysu mluví v posledních 
třech letech. Co bude ESG znamenat 
pro fi rmy?

Vladimír Kočí: Opravil bych vás. Nebude, už zna-
mená. Evropský parlament již schválil směrnici 
CSRD. Již víme, odkdy a které podniky budou mu-

set reportovat informace nad rámec fi nančního re-
portingu. Řada těch dalších informací, například 
uhlíková stopa, bude muset být založena na kon-
krétních postupech měření. Firmy si začnou uvědo-
movat, že jejich dodavatelsko-odběratelské vztahy 
budou ovlivňovat jejich pozici v oblasti ekologie. 
Pro organizace začne být nevýhodné být spojen 
s „ekologicky špinavou“ fi rmou. Začínají se měnit 
pravidla podnikání, bude to velice zajímavé.

Jak se lidé nebo fi rmy mohou 
zapojit do akce Czech and Slovak 
Sustainability Summit?

Kateřina Osterrothová: Jednoduše, stát se part-
nerem summitu a dát všem vědět, že podporují 
udržitelnost. Mohou prezentovat svá udržitelná 
řešení v konferenčním programu, případně se 
ucházet o ocenění Udržitelný projekt roku. Potkají 
lidi, kteří by mohli mít zájem o jejich projekt. Pokud 
chtějí zvolit cestu pasivnější participace, mohou 
se summitu „pouze“ zúčastnit, a tím rozšířit své 
znalosti a pochopení udržitelnosti.

Kateřina Osterrothová

Kateřina Osterrothová je programovou ředitelkou obalového kongresu Obalko 
a nové akce Sustainability Summit, jež podporuje udržitelnost v České republi-
ce a na Slovensku. Intenzivně se věnuje udržitelnosti, působí jako konzultantka 
pro fi rmy v oblasti udržitelnosti a pro časopis Svět balení píše odborné články 
na různá témata v oblasti sustainability. Je vystudovaná geochemička a po 
získání doktorátu působila jako vědecká pracovnice na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy.
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Letos byla v ČR pokořena hranice deseti milionů metrů čtverečních moder-
ních průmyslových prostor. Jak byste dále charakterizoval trh? 
I přes všechny nepříznivé ekonomické a politické okolnosti se letošní rok 
zařadí mezi nejúspěšnější, a to jak z pohledu realizované poptávky, tak i nové 
výstavby. Všichni hráči na trhu jsou však v určitém očekávání, co přinese další 
období. Těch hrozeb, které na nás mohou dolehnout, je řada. Pro oblast výroby 
a logistiky to je především růst cen energií a očekávané ochlazení české, 
evropské i globální ekonomiky.

Na přelomu roku budou aktivovány infl ační doložky u mnoha nájemních 
vztahů. Co to podle vás způsobí na průmyslovém trhu? 
Extrémně vysoká infl ace bude mít negativní dopady na nájemce i celou ekono-
miku. Textace a nastavení infl ační doložky byly většinou předmětem dlouhých 
vyjednávání mezi pronajímateli a nájemci, přičemž požadavky obou stran se 
velmi lišily. Rozdíly v tom, jak se infl ace promítne do nájmu v příštím období, 
mohou být ohromné. V některých nájemních smlouvách najdete nízkou fi xní 
indexaci, jinde jsou nastavené horní limity, v některých případech je sledována 
infl ace v Evropské unii, jinde v eurozóně. V řadě smluv je pak růst nájemného 
propojený s českou infl ací. Může se tak jednoduše stát, že v jednom logistic-
kém parku bude mít jeden nájemce nájem 4,50 eura za metr čtvereční a jiný 
7,50 eura. Pokud tyto dvě fi rmy soupeří o podobné zákazníky, může být dopad 
velmi podstatný. 

Když zájemce zavítá na váš web www.space-brokers.cz, zjistí, že máte 
v nabídce hodně průmyslových nemovitostí. Přitom podle statistik je neob-
sazenost velmi nízká. Mýlí se v něčem statistiky?
Statistiky sledují aktuální stav neobsazenosti prostor. Nezohledňují třeba pro-
story, které jsou rozestavěné. Aktuálně tvoří většinu nemovitostí v naší inzerci 
i na realitních portálech prostory, které se teprve připravují. Můžete zde tak 
nalézt řadu projektů, kde je dokončení v prvním kvartálu 2024. Dále se pak 
objevují nabídky existujících prostor, jež však budou k dispozici za 6–9 měsíců. 
Jinými slovy aktuálně volných ploch je naprosté minimum, širší nabídka je 

u objektů, které jsou ve výstavbě. Zde však platí, že většina prostor je před-
pronajatá a staví se pro konkrétního nájemce. Pokud klient pracuje s delším 
časovým horizontem, dá se nabídnout široké spektrum možností, protože 
developeři stále pracují na nových projektech a lokalitách.

O které typy průmyslových prostor je největší zájem?
Na trhu je stále poptávka po malých, takzvaných small business units, i po 
velkých bigboxech pro logistické i výrobní účely. S kolegy vnímáme, že jsou 
zájemci o prostory podstatně obezřetnější. U nových pronájmů řadu z nich 
odrazuje výše nájmu, panuje i obava z energetické náročnosti budovy. Více se 
řeší otázka indexace nebo možnosti podnájmu.

Jaké transakce se vám letos podařilo realizovat? 
V roce 2022 se nám podařilo v ČR a SR uzavřít 43 transakcí o celkové ploše 
207 000 metrů čtverečních. Jednalo se o nové pronájmy – Emerge v Mladé 
Boleslavi, Linde Material Handling v Ostravě, SAG nebo Maurice Ward v Brně, 
FAST ČR v Holubicích u Brna – i prodlužování stávajících nájemních smluv – 
MD Elektronik v Plzni, Helicar v Divišově a řada dalších. Kolegové na Slovensku 
asistovali například společnosti Kuehne+Nagel při přejednání nájemních pod-
mínek ve stávajícím projektu v Bratislavě a pro islandskou společnost Marel 
procesovali akvizici sousední nemovitosti o rozloze 19 000 metrů čtverečních 
pro rozšíření výroby v Nitře. 

Co nového plánujete? 
Připravujeme se především na určitou změnu prostředí na trhu. Očekáváme, 
že se začnou některé prostory předčasně uvolňovat, nájemci budou hledat na 
část prostor podnájemce, logistické fi rmy budou mít pravděpodobně více vol-
ných kapacit a podobně. Takže i nadále chceme a musíme s klienty zůstávat 
v úzkém kontaktu, abychom jim dokázali pružně pomáhat i s jejich nestan-
dardními potřebami. Dále se chystáme být aktivnější i v sousedních zemích, 
především v Polsku a Maďarsku. Všichni se těšíme na nové výzvy. 

Letošní rok byl opět náročný, ale Space Brokers byli úspěšní. „V roce 2022 se nám podařilo v ČR a SR uzavřít 43 transakcí o celkové 
ploše 207 000 metrů čtverečních,“ říká partner společnosti Martin Šumera. Zároveň upozorňuje, že příští rok přinese mnoho výzev.
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Vzdělávání

kurzy Oběhové hospodářství a Sustainability Ma-
nagement na VŠCHT Praha absolvovaly stovky lidí 
z české a slovenské byznysové komunity. Co jim 
chybí, je místo pro výroční setkání. Myslím si, že 
Sustainability Summit může být takový prostor, 
a proto jsem se rád spojil s Atozem a pomáháme 
s organizací. Bude to ideální setkání pro komuni-
tu profesionálů v oblasti udržitelnosti z ČR a Slo-
venska. A chceme, aby tato komunita rostla a její 
účastníci se navzájem inspirovali. Do této komuni-
ty již začnou přibývat i absolventi našeho nového 
inženýrského studijního programu Udržitelnost 
a oběhové hospodářství, který jsme na VŠCHT Pra-
ha letos akreditovali. Naším cílem je, aby se Sustai-
nability Summit stal takovou „cechovní“ konferencí 
profesionálů v oblasti udržitelnosti.

Na kongresech Atozu se věnujete 
udržitelnosti už dost dlouho. 
To zůstane, nebo posunete všechno 
na Sustainability Summit?

Kateřina Osterrothová: Je důležité zdůraznit jeden 
princip: Pokud máme sekci udržitelnost na kongre-
su Obalko, vezmeme udržitelnost k obalové komu-
nitě. Na Sustainability Summitu to bude opačným 
směrem – vezmeme obalový průmysl na setkání 
profesionálů, kteří se zabývají udržitelností. Skoro 
každá společnost se věnuje udržitelnosti a snaží 
se rozjet udržitelné projekty. Ale stává se, že lidé, 
kteří se zaměřují na udržitelnost ve svých fi rmách, 
nevědí, co se děje v jiných oblastech. Na Sustaina-
bility Summitu se to dozvědí.

Řeknu jeden konkrétní příklad: Můj kolega nedáv-
no mluvil s ředitelem jednoho předního develope-
ra, který se zaměřuje na udržitelné budovy. Ten 
se ptal, jestli si myslí, že se ostatní budou zajímat 
o to, co jeho fi rma dělá. Kolega mu popsal případ 
z obalového průmyslu, jak dvě společnosti spolu 

vyvíjely nový obal, jenž ušetří 40 tun plastu roč-
ně, a díky tomu, že se obal skládá do sebe daleko 
lépe než dřív, je pro jejich přepravu potřeba o 80 
procent kamionů méně. „To je zajímavé,“ zareago-
val. „Přesně tak,“ odpověděl mu kolega. „A jestli 
taková případová studie je zajímavá pro vás, tak 
určitě vaše bude zajímavá pro ředitele té obalové 
fi rmy.“ A hned byl přesvědčený, že na Sustainabi-
lity Summit chce jít. A to je přesně to, o co jde. 
Nabídnout prostor fi rmám, aby ukázaly, jaké mají 
udržitelné projekty. A mít možnost vidět inovace 
ostatních a hledat společné synergie.

A kdo se tedy akce zúčastní?

Kateřina Osterrothová: Dnes má každá střední 
nebo větší společnost z výroby, retailu, packagin-
gu, supply chainu, logistiky či packagingu svého 
odborníka pro tuto oblast. Firmy vnímají, že téma je 
pro ně naprosto nevyhnutelné. Některé už fungují 
v souladu s principy ESG, protože to chtějí samy, 
jiné kvůli fi nančním institucím, další se „pouze“ 
přizpůsobily legislativě. Se všemi se chceme na 
summitu potkat.

ESG má delší historii, naplno se 
o něm v byznysu mluví v posledních 
třech letech. Co bude ESG znamenat 
pro fi rmy?

Vladimír Kočí: Opravil bych vás. Nebude, už zna-
mená. Evropský parlament již schválil směrnici 
CSRD. Již víme, odkdy a které podniky budou mu-

set reportovat informace nad rámec fi nančního re-
portingu. Řada těch dalších informací, například 
uhlíková stopa, bude muset být založena na kon-
krétních postupech měření. Firmy si začnou uvědo-
movat, že jejich dodavatelsko-odběratelské vztahy 
budou ovlivňovat jejich pozici v oblasti ekologie. 
Pro organizace začne být nevýhodné být spojen 
s „ekologicky špinavou“ fi rmou. Začínají se měnit 
pravidla podnikání, bude to velice zajímavé.

Jak se lidé nebo fi rmy mohou 
zapojit do akce Czech and Slovak 
Sustainability Summit?

Kateřina Osterrothová: Jednoduše, stát se part-
nerem summitu a dát všem vědět, že podporují 
udržitelnost. Mohou prezentovat svá udržitelná 
řešení v konferenčním programu, případně se 
ucházet o ocenění Udržitelný projekt roku. Potkají 
lidi, kteří by mohli mít zájem o jejich projekt. Pokud 
chtějí zvolit cestu pasivnější participace, mohou 
se summitu „pouze“ zúčastnit, a tím rozšířit své 
znalosti a pochopení udržitelnosti.

Kateřina Osterrothová

Kateřina Osterrothová je programovou ředitelkou obalového kongresu Obalko 
a nové akce Sustainability Summit, jež podporuje udržitelnost v České republi-
ce a na Slovensku. Intenzivně se věnuje udržitelnosti, působí jako konzultantka 
pro fi rmy v oblasti udržitelnosti a pro časopis Svět balení píše odborné články 
na různá témata v oblasti sustainability. Je vystudovaná geochemička a po 
získání doktorátu působila jako vědecká pracovnice na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy.

Czech & Slovak Sustainability Summit se bude konat v novém kongresovém centru WPP Campus v Praze. 
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Událost

Celkem 480 obalových profesionálů a profesionálek zavítalo na letošní desátý ročník obalového kongre-
su Obalko. Největší hrozby pro obalový trh jsou: 1) vysoké ceny energií; 2) výpadky, nedostatek či vysoké 
ceny materiálů; 3) infl ace a klesající kupní síla obyvatelstva; 4) nedostatek kvalifi kované pracovní síly. 
Zlatými partnery byly společnosti Greiner Packaging Slušovice a Thimm pack’n’display.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

NNejvětší hrozby a příležitosti pro obalový trh a bu-
doucnost obalů. To byla dvě ústřední témata, kterým 
se věnovalo Obalko 10, jubilejní ročník největšího 
obalového kongresu v Česku a na Slovensku. „Na 
jubilejních akcích se běžně vzpomíná na minulost. 
My jsme naopak od začátku chtěli, aby se desátý 
ročník kongresu Obalko zaměřil na budoucnost. 
Proto bylo zvoleno hlavní téma FuturePack. Ruská 
invaze na Ukrajinu nám však jen pár týdnů po ozná-

JUBILEJNÍ OBALKO: 
NA 500 PROFESIONÁLŮ PROBÍRALO 
SOUČASNÉ HROZBY I BUDOUCNOST 
OBALŮ

mení ústředního motivu připomněla, že nemůžeme 
ignorovat současnost, protože posílilo několik již 
tak závažných hrozeb pro obalový trh,“ vysvětluje 
Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, 
proč pořadatelé letos při volbě tématu vsadili na 
„dualismus“. „Myslím, že se nám nakonec podařilo 
najít rovnováhu mezi diskusí o hrozbách současnos-
ti během dopoledního programu a zaměřením na 
budoucí příležitosti na odpoledních workshopech.“

Obalko se konalo 13. a 14. října v Aquapalace 
Hotelu Prague. Kongres navštívilo 480 účast-
níků, bylo předáno 43 trofejí pro nejlepší obaly, 
v 21 programových bodech vystoupilo 43 řečníků 
včetně čtyř klíčových, zaznělo 10 případových stu-
dií, debatovalo se ve dvou panelových diskusích 
a v nabídce byla návštěva tří obalových provozů. 
Akci podpořilo 36 partnerů a 20 médií. V rámci 
speeddatingové platformy proběhlo 84 kontaktů.

FOTO (3×): Obalko 2022



37

SOUČASNÉ A BUDOUCÍ HROZBY 
PRO OBALOVÝ TRH
Hrozby a příležitosti se probíraly během dopolední 
části konference. Nejdříve vystoupili čtyři na slo-
vo vzatí odborníci, kteří jednotlivé problémy vzali 
takříkajíc od podlahy. Z renomované konzultační 
společnosti Smithers s více než 100letou historií 
zavítal Jake Weighell. Ve svém strukturovaném vy-
stoupení naznačil hlavní překážky i šance, které 
se na obalovém trhu otvírají. Postihl pak přede-
vším otázky spojené s dostupností či nedostup-
ností surovin, recyklátů, jejich cenami či dodava-
telskými řetězci. Věnoval se ale také digitalizaci 
či udržitelnosti.

Další blok patřil Josefu Kotrbovi, který byl done-
dávna chairmanem české pobočky společnosti 
Deloitte a jenž se dlouhodobě zaměřuje na ener-
getiku či obnovitelné zdroje. Přednášející nejdříve 
„elektrizoval“ publikum grafy o vývoji cen energií za 
poslední rok a půl. Kdo byl na pochybách, že ener-
gie jsou jedním z největších problémů současnosti, 
rázem pochopil, s čím se průmysl aktuálně vyrov-
nává. Dále se zaměřil na oblast možných úspor, 
obnovitelné zdroje energie či energetické audity.

Kde brát, a nekrást? I tak by mohl znít podtitul 
vystoupení Jaroslavy Rezlerové (ManpowerGroup), 
která při třetím z úvodních příspěvků zaměřila po-
zornost účastníků k personální otázce. Vycházela 
z tvrdých dat průzkumů, které Manpower realizuje 
po světě. Všude se nedostává talentů, postupně 
se pod vlivem automatizace a robotizace promě-
ňují nároky kladené na zaměstnance a na mnoha 
trzích je patrné, že fi rmy musí investovat nejen do 
náboru, ale i do vzdělávání nových pracovníků. 
Tristní situaci pro zaměstnavatele v Česku podtr-
huje už několik let přetrvávající velmi nízká úroveň 
nezaměstnanosti.

Dopolední „blok hrozeb“ završila Linda Straková 
z výzkumné agentury NielsenIQ. Své vystoupení 
také „opřela“ o čísla z výzkumů, tentokrát spotře-
bitelských. Téměř ze všech probíraných výsledků 
bylo při srovnání se staršími daty patrné, že čeští 
i slovenští spotřebitelé jsou v rostoucí míře zasko-
čeni ekonomickými poryvy. Více šetří na nákupech, 
sledují slevové akce a nakupují 
privátní značky. Částečně byla 
prezentována data, která vznikla 
v rámci exkluzivního průzkumu 
provedeného pro kongres Obalko.

Jakmile byly nastíněny hlavní 
hrozby, přišla příležitost pro de-
batu. Do dopolední „velké“ pane-
lové diskuse nazvané Současné 
hrozby, budoucí příležitosti? byli 
přihlášeni Alessandro Pasquale 
(Mattoni 1873), Ivo Benda (Grei-
ner Packaging Slušovice), Jana Stránská (Ryor), 
Martin Hejl (Thimm pack’n’display), Martin Kincl 
(Alimpex Food) a Petr Sloup (Škoda Auto). Skladba 
účastníků poskytla šanci probrat témata ze strany 
dodavatelů i uživatelů obalových řešení. Účastníci 
se shodli na tom, že energie a infl ace jsou největší-
mi „strašáky“, se kterými se aktuálně vypořádávají. 
Zároveň však byla patrná i jistá nepoddajnost vůči 
problémům. Navzdory složité situaci hledají pod-
niky řešení, která mohou znamenat změnu zdroje 

energie, substituci dosud používaných obalových 
materiálů nebo typů obalů či neobvyklé metody re-
cruitmentu. Bohužel se nelze vyhnout zdražování 
produktů, což se pak promítá do celého dodava-
telského řetězce, resp. dopadá až na spotřebitele.

Business speed-dating je oblíbenou formou na-
vazování obchodních vztahů. V rámci kongresu 
Obalko má pevné místo během obědové přestávky 
a v podobě sekce BizPack. Letos se uskutečnilo 84 
předem zorganizovaných schůzek mezi účastníky 
a partnery kongresu.

DESIGN & INOVACE: 
BLÍŽE KE SPOTŘEBITELŮM
Hned první příspěvek odpolední sekce Design & 
inovace směřoval k budoucnosti balení nejen ob-
sahem, ale také názvem – FuturePack vzniká už 
dnes. Josef Žádník (Refork) a Martin Hejl (Thimm 
pack’n’display) představili výsledky spolupráce na 

obalech a displejích, které splňo-
valy tři klíčové aspekty – vysokou 
míru kreativity, udržitelný přístup 
a nezvyklý zážitek pro zákazníky 
díky augmentované realitě.

V další části vystoupili Petr Chvoj-
ka (Rohlik Group) a Jiří Votruba 
(Cocoon). Jejich cílem bylo zamě-
řit se na výzvy obalového designu 
pro online privátní značky. Stavět 
mohli na skutečnosti, že Rohlik.cz 
nedávno uvedl na trh hned několik 

prémiových produktů privátních značek v různých 
kategoriích. Naprosto klíčové je překonat „obra-
zovkový distanc“. Zatímco v kamenném obchodě 
si spotřebitel vezme produkt do ruky a prohlédne 
obal, v případě online supermarketu je třeba sti-
mulovat k nákupu výrazně jinou cestou.

Výplňový materiál je důležitou složkou zasilatel-
ských obalů, zároveň jej ale každý s chutí odstraní, 
pokud je možné najít jiné a dostatečně bezpečné 

Procter & Gamble v Nizozemsku zkouší papírovou láhev pro aviváže značky Lenor. 
Více na www.svetbaleni.cz.

řešení. Toho docílila společnost Prim, která se zba-
vila výplní a fi xací předchozích obalů. Smurfi t Ka-
ppa pro ni vyvinul monomateriálové obaly z vlnité 
lepenky označené VoidFill Killer a All-In-Fix. Nadále 
nejsou třeba bublinkové fólie nebo vzduchové pol-
štářky, a tak prezentace mohla nést hrdé označení 
Sbohem, výplňový materiále!

Jak vytvořit obal, který zásadně změní spotřebitel-
ské vnímání značky? Tuto otázku si kladli v Palírně 
U Zeleného stromu, když přemýšleli o obalovém 
redesignu tradiční značky alkoholu Stará žitná 
myslivecká. Nyní se podle přednášejícího Borise 
Rajdla produkt profi luje zcela odlišně a staví na 
hodnotách, které jsou srozumitelné pro cílového 
konzumenta včetně mladší generace.

TECHNOLOGIE & MATERIÁLY: 
AUTOMATIZACE NA POSTUPU
Zahájení sekce Technologie & materiály si vzal na 
starost nezávislý obalový konzultant Ladislav Hur-
dálek, který poskytl velmi svěží přehled toho, co se 
v obalové branži děje z pohledu aktuálních trendů. 
Zároveň předestřel, co lze očekávat do budoucna, 
a upozornil také na zajímavá obalová řešení či 
start-upy, o nichž „ještě uslyšíme“.

O tom, že automatizace balení představuje jeden 
z klíčových trendů, přesvědčili hned v následují-
cím příspěvku Pavel Coufal (Hügli Food) a Michael 
Ondraschek (M.A. s. Automation). Na konkrétním 
příkladu automatizace skupinového balení do kar-
tonu demonstrovali, jak lze ušetřit materiál, čas 
i personální náklady.

Další příspěvek se věnoval „obalovému fenomé-
nu pandemie“, totiž nápojovým plechovkám. Nej-
dříve Attila Szabó, generální ředitel společnosti 
Canpack, přinesl stručný profi l této fi rmy i nápo-
jové plechovky jako takové. Poté se Michal Matys 
(Pivovar Svijany) zaměřil na to, jak tento středně 
velký výrobce piva pracuje s „plechem“. O tom, že 
plechovkové řešení není určeno pouze pro velké 

„KONGRES NAVŠTÍVILO 
480 ÚČASTNÍKŮ, BYLO 
PŘEDÁNO 43 TROFEJÍ 
PRO NEJLEPŠÍ OBALY 

A V 21 PROGRAMOVÝCH 
BODECH VYSTOUPILO 

43 ŘEČNÍKŮ.“

Více na www.svetbaleni.cz.

Událost

Celkem 480 obalových profesionálů a profesionálek zavítalo na letošní desátý ročník obalového kongre-
su Obalko. Největší hrozby pro obalový trh jsou: 1) vysoké ceny energií; 2) výpadky, nedostatek či vysoké 
ceny materiálů; 3) infl ace a klesající kupní síla obyvatelstva; 4) nedostatek kvalifi kované pracovní síly. 
Zlatými partnery byly společnosti Greiner Packaging Slušovice a Thimm pack’n’display.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

NNejvětší hrozby a příležitosti pro obalový trh a bu-
doucnost obalů. To byla dvě ústřední témata, kterým 
se věnovalo Obalko 10, jubilejní ročník největšího 
obalového kongresu v Česku a na Slovensku. „Na 
jubilejních akcích se běžně vzpomíná na minulost. 
My jsme naopak od začátku chtěli, aby se desátý 
ročník kongresu Obalko zaměřil na budoucnost. 
Proto bylo zvoleno hlavní téma FuturePack. Ruská 
invaze na Ukrajinu nám však jen pár týdnů po ozná-

JUBILEJNÍ OBALKO: 
NA 500 PROFESIONÁLŮ PROBÍRALO 
SOUČASNÉ HROZBY I BUDOUCNOST 
OBALŮ

mení ústředního motivu připomněla, že nemůžeme 
ignorovat současnost, protože posílilo několik již 
tak závažných hrozeb pro obalový trh,“ vysvětluje 
Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, 
proč pořadatelé letos při volbě tématu vsadili na 
„dualismus“. „Myslím, že se nám nakonec podařilo 
najít rovnováhu mezi diskusí o hrozbách současnos-
ti během dopoledního programu a zaměřením na 
budoucí příležitosti na odpoledních workshopech.“

Obalko se konalo 13. a 14. října v Aquapalace 
Hotelu Prague. Kongres navštívilo 480 účast-
níků, bylo předáno 43 trofejí pro nejlepší obaly, 
v 21 programových bodech vystoupilo 43 řečníků 
včetně čtyř klíčových, zaznělo 10 případových stu-
dií, debatovalo se ve dvou panelových diskusích 
a v nabídce byla návštěva tří obalových provozů. 
Akci podpořilo 36 partnerů a 20 médií. V rámci 
speeddatingové platformy proběhlo 84 kontaktů.

FOTO (3×): Obalko 2022



Událost

hráče v nápojářském průmyslu, svědčilo vystoupe-
ní Jitky Froydové z Vinohradského pivovaru, který 
vedle čepovaného piva kompletně přešel pouze na 
tento obalový formát.

Závěr sekce byl interaktivní. V panelové diskusi vy-
stoupili dva zástupci dodavatelů automatizovaných 
obalových řešení – Paweł Juras (Balluff) a Michael 
Ondraschek (M.A. s. Automation) – a dva reprezen-
tanti uživatelů – Pavel Hrdina (Europasta) a Matěj 
Gala (Asahi, Plzeňský Prazdroj). Název debaty Do-
týkat zakázáno, automatizovat povoleno implikoval 
její hlavní motiv. Lidská ruka z procesu balení velmi 
rychle mizí a přibývá automatizovaných a robotizo-
vaných řešení. Panelisté pak probírali, jaké výhody 
i nevýhody to přináší, které postupy se nejlépe au-
tomatizují a jaký dopad má energetická krize na 
poptávku po robotizaci.

UDRŽITELNOST 
Z MNOHA POHLEDŮ
Po odpoledním coffee breaku začala společná od-
polední sekce Udržitelnost. V úvodu prof. Vladimír 
Kočí a Jan Kulhánek (oba VŠCHT) předestřeli, jak 
bude vypadat budoucnost udržitelnosti s přihléd-
nutím k novým předpisům ESG. Představili také 
nový online nástroj pro hodnocení ekologických as-
pektů obalů, nazvaný Envisketch, jenž porovnává 
různé obaly a obalové materiály.

V další části generální ředitelka slovenské organi-
zace zodpovědnosti výrobců Envi-Pak Hana Nová-
ková tematizovala nová pravidla a změny evropské 
legislativy, které se týkají ekodesignu. Není velkým 
překvapením, že návrhy Evropské komise směřují 
např. k jednoduché opravitelnosti výrobků, vyšší 
odolnosti, menší spotřebě energie při výrobě či po-
užívání recyklovatelných materiálů. Obaly uvedené 
na trh EU by měly být opětovně použitelné nebo 
recyklovatelné.

Příspěvek Jiřího Remra (Markent) se zaměřil přede-
vším na vyhodnocení deklarovaného chování vzorku 
Čechů, kteří byli dotazováni na jejich nákupy výrobků 
denní spotřeby v obalech. Pozornost byla věnována 

recyklovatelnosti, ale také dalším charakteristikám 
obalů. Zajímavá data se týkala i litteringu.

Sekce byla zakončena sérií čtyř případových stu-
dií. Lenka Nejedlová (Unilever) představila systém 
znovupoužitelné lahve s pumpičkou ze 100% PCR 
spolu s doplňovacím sáčkem. Díky této inovaci 
ušetřila značka Dove 5‚2 tuny obalového materiá-
lu jen za poslední rok. Martin Krystián (Olma) a Ivo 
Benda (Greiner Packaging) uvedli inovaci v podo-
bě nového kelímku pro výrobek Olma Pierot, který 
charakterizuje nejen výroba tvarováním, ale také 
úspora polypropylenu s návazným snížením uhlíko-
vé stopy. Jiří Klíma ze společnosti Avery Dennison 
a Ewa Mlynarczyk z fi rmy Gold Drop (ve video vstu-
pu) poukázali na novou službu AD Circular, která 
se zabývá sběrem a následným využitím nosných 
podložek od samolepicích etiket. Michaela Berna-
tová (Nestlé Česko), Martin Němec a Jan Karlík 
(oba DS Smith Packaging) informovali o přínosech 
cirkulárního designu displejů nejen pro přírodu, ale 
také pro podnikání.

NEJLEPŠÍ OBALY NA GALEVEČERU 
A RELAX NA BUSINESS MIXERU
Několik desítek trofejí a certifi kátů čekalo na předá-
ní v rámci soutěže Obal roku. Tu pořádá Obalový in-
stitut Syba a kongres Obalko je místem, kde se koná 
slavnostní galavečer. Nahá okurka dekorovaná pou-
ze laserově gravírovaným logem, univerzální krabice 
se třemi inzerty, která pojme 37 různých setů elek-
troinstalačního materiálu, oboustranně potištěný 
zásilkový obal pro svérázný e-shop Angry Beards, 
prodejní displej Carnilove Meat Jerky Sustainable, 
který láká každého psa v okolí k nakousnutí, pes-
trobarevně snová hravost nových etiket Vinařství 
Filip Mlýnek. To byly jen některé z vítězných obalů 
letošního roku. Nejvíc ocenění získaly společnosti 
Smurfi t Kappa, Logik a Etifl ex (kompletní přehled 
přinesl časopis Svět balení 116/2022). Večerem 
provázela moderátorka Marcela Augustová.

Po napětí spojeném s vyhlášením toho nejlepšího 
z obalové branže přišel čas na uvolnění. Večerní 
program patří pravidelně Obalovému Business 

Mixeru. Neformální diskuse, živá hudba, skvělé 
drinky a pokrmy, soutěže nebo Smilebox. Nejen 
to provázelo hosty až do pozdních nočních hodin.

PLASTOVÉ KELÍMKY, 
CHEMICKÁ RECYKLACE NEBO PIVO?
Podívat se do provozů, kde mají zajímavá obalová 
řešení. To je vždy cíl druhého kongresového dne 
a sekce Balení v akci. Letos se účastníci vydali 
dvěma směry a do tří závodů. Severní cesta vedla 
do Litvínova, kde se nachází výroba společnosti 
Greiner Packaging. Produkují zde široce rozšířené 
plastové kelímky označené jako K1. Zájemci se 
seznámili s procesy tvarování (inline) a potisku. 
Bez zajímavosti není, že zde provozují autonomní 
manipulační techniku.

Poté se účastníci přepravili do nedalekého Záluží 
u Litvínova, kde sídlí Orlen Unipetrol RPA. Jde o je-
diné místo v Česku, kde se vyrábí primární polymer 
na etylénové jednotce. V závodě jsou v běhu akti-
vity spojené s chemickou recyklací, která dokáže 
odpadní plastové obaly přeměnit na kapaliny, jež 
mohou sloužit jako vstupní suroviny pro etylénovou 
jednotku za účelem produkce recyklovaných poly-
merů. Ty pak mají totožnou kvalitu při porovnání 
s panenskými polymery.

Skupina účastníků, která má raději pivo a jeho ba-
lení, se vypravila severovýchodní trasou do Svijan. 
Zdejší pivovar stáčí alkoholická i nealkoholická 
piva pro retail i pohostinství. Od roku 2018 tu mají 
novou linku na plnění plechovek a v nedávné době 
fi rma investovala do balení multipacků, jež bylo po-
psáno na loňském kongresu Obalko.

ZÁZNAM DO DIÁŘE
„Letošní kulaté Obalko ukázalo sílu obalové branže 
v Česku i na Slovensku. Téměř pět set účastníků 
značí historicky nejúspěšnější ročník,“ dodává 
Jeffrey Osterroth a nabádá, aby si zájemci pozna-
čili do diáře termín příštího ročníku. Uskuteční se 
19. a 20. října 2023.

Jedenáctý ročník Obalka se uskuteční 
ve dnech 19.–20. října 2023 
v Aquapalace Hotelu Prague.

Obalko 10 v kostce
-  16stránkový speciál 

ve formátu PDF
- projděte si prezentace
-  prohlédněte si fotografi e

www.obalko.cz

Navštívili jste 
Obalko? Napište, 
jak se vám líbilo.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Na návštěvě

AAutoStore v chrášťanském distribučním centru Ro-
hlik.cz skladuje jedenáct vrstev na sobě, každý box 
může být ještě rozdělen inzerty na čtyři prostory. 
Ke vkládání a vychystávání zboží slouží až 50 por-
tů, které mohou být různě konfi gurovány pro vstup 
či výstup. Robotická jednotka dosahuje rychlosti 
až 70 km/h.

Průměrně dokáže za hodinu vychystat 30 000 
kusů zboží, tedy přibližně 1000 nákupů. V čase ná-
vštěvy Systémů Logistiky v polovině listopadu byl 
systém v ostrém provozu, ale stále nedosahoval vr-
cholů náběhové křivky. Podle předpokladů by měl 
expedovat 10 000 až 14 000 objednávek za den.

Většina skladových položek se nachází v suchém 
skladu, 7000 beden je pak v chlazených prosto-
rách. Logika zaskladnění se řídí především ABC 
analýzou, dále principem FEFO, počítat se musí 
také s minimálně 30% lhůtou exspirace. V jedné 
bedně může být zboží o celkové hmotnosti až 35 
kilogramů.

Distribuční centrum v Chrášťanech je třetím skla-
dem Rohlíku v Praze a čtvrtým v ČR. „V manuál-
ních skladech se nám podařilo zvýšit produktivitu 
o 40 procent, ale výš už to nejde. S automatem 
bychom mohli přidat až 50 procent,“ říká CEO In-
ternational pro Rohlik Group Olin Novák. A dodává, 
že díky zefektivnění procesů ve skladech včetně 
toho chrášťanského se fi rmě daří doručit nákup 
ve vybraných lokalitách za 60 minut.

ROHLIK.CZ MÁ PRVNÍ 
„CHLAZENÝ“ AUTOSTORE V EVROPĚ

FOTO (2×): Stanislav D. Břeň

„Plus dodávková vrata“

Chrášťanský sklad Rohlik.cz má plochu 
14 000 m2 a nachází se v logistickém areálu 
fi rmy Prologis. Zbrusu nová hala má světlou 
výšku jen 10‚5 m kvůli nedalekému letišti. 
Sklad pro online supermarket vyžadoval mj. in-
stalaci 20 menších „dodávkových“ vrat, která 
jsou zastřešena.

Systémy Logistiky navštívily distribuční centrum společnosti Rohlik.cz v Chrášťanech, kde dodavatel swisslog instaloval systém kubic-
kého skladování AutoStore. Celkem 265 nasazených robotů ukládá a vyskladňuje zboží ve 44 000 boxech. Jednou z největších inovací 
AutoStoru v Chrášťanech, a zatím evropským unikem, je částečná instalace v chlazeném skladu.

DC Rohlíku navštívil Stanislav D. Břeň

Budete 
automatizovat 

svou logistiku? 
Dejte nám vědět.

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Událost

hráče v nápojářském průmyslu, svědčilo vystoupe-
ní Jitky Froydové z Vinohradského pivovaru, který 
vedle čepovaného piva kompletně přešel pouze na 
tento obalový formát.

Závěr sekce byl interaktivní. V panelové diskusi vy-
stoupili dva zástupci dodavatelů automatizovaných 
obalových řešení – Paweł Juras (Balluff) a Michael 
Ondraschek (M.A. s. Automation) – a dva reprezen-
tanti uživatelů – Pavel Hrdina (Europasta) a Matěj 
Gala (Asahi, Plzeňský Prazdroj). Název debaty Do-
týkat zakázáno, automatizovat povoleno implikoval 
její hlavní motiv. Lidská ruka z procesu balení velmi 
rychle mizí a přibývá automatizovaných a robotizo-
vaných řešení. Panelisté pak probírali, jaké výhody 
i nevýhody to přináší, které postupy se nejlépe au-
tomatizují a jaký dopad má energetická krize na 
poptávku po robotizaci.

UDRŽITELNOST 
Z MNOHA POHLEDŮ
Po odpoledním coffee breaku začala společná od-
polední sekce Udržitelnost. V úvodu prof. Vladimír 
Kočí a Jan Kulhánek (oba VŠCHT) předestřeli, jak 
bude vypadat budoucnost udržitelnosti s přihléd-
nutím k novým předpisům ESG. Představili také 
nový online nástroj pro hodnocení ekologických as-
pektů obalů, nazvaný Envisketch, jenž porovnává 
různé obaly a obalové materiály.

V další části generální ředitelka slovenské organi-
zace zodpovědnosti výrobců Envi-Pak Hana Nová-
ková tematizovala nová pravidla a změny evropské 
legislativy, které se týkají ekodesignu. Není velkým 
překvapením, že návrhy Evropské komise směřují 
např. k jednoduché opravitelnosti výrobků, vyšší 
odolnosti, menší spotřebě energie při výrobě či po-
užívání recyklovatelných materiálů. Obaly uvedené 
na trh EU by měly být opětovně použitelné nebo 
recyklovatelné.

Příspěvek Jiřího Remra (Markent) se zaměřil přede-
vším na vyhodnocení deklarovaného chování vzorku 
Čechů, kteří byli dotazováni na jejich nákupy výrobků 
denní spotřeby v obalech. Pozornost byla věnována 

recyklovatelnosti, ale také dalším charakteristikám 
obalů. Zajímavá data se týkala i litteringu.

Sekce byla zakončena sérií čtyř případových stu-
dií. Lenka Nejedlová (Unilever) představila systém 
znovupoužitelné lahve s pumpičkou ze 100% PCR 
spolu s doplňovacím sáčkem. Díky této inovaci 
ušetřila značka Dove 5‚2 tuny obalového materiá-
lu jen za poslední rok. Martin Krystián (Olma) a Ivo 
Benda (Greiner Packaging) uvedli inovaci v podo-
bě nového kelímku pro výrobek Olma Pierot, který 
charakterizuje nejen výroba tvarováním, ale také 
úspora polypropylenu s návazným snížením uhlíko-
vé stopy. Jiří Klíma ze společnosti Avery Dennison 
a Ewa Mlynarczyk z fi rmy Gold Drop (ve video vstu-
pu) poukázali na novou službu AD Circular, která 
se zabývá sběrem a následným využitím nosných 
podložek od samolepicích etiket. Michaela Berna-
tová (Nestlé Česko), Martin Němec a Jan Karlík 
(oba DS Smith Packaging) informovali o přínosech 
cirkulárního designu displejů nejen pro přírodu, ale 
také pro podnikání.

NEJLEPŠÍ OBALY NA GALEVEČERU 
A RELAX NA BUSINESS MIXERU
Několik desítek trofejí a certifi kátů čekalo na předá-
ní v rámci soutěže Obal roku. Tu pořádá Obalový in-
stitut Syba a kongres Obalko je místem, kde se koná 
slavnostní galavečer. Nahá okurka dekorovaná pou-
ze laserově gravírovaným logem, univerzální krabice 
se třemi inzerty, která pojme 37 různých setů elek-
troinstalačního materiálu, oboustranně potištěný 
zásilkový obal pro svérázný e-shop Angry Beards, 
prodejní displej Carnilove Meat Jerky Sustainable, 
který láká každého psa v okolí k nakousnutí, pes-
trobarevně snová hravost nových etiket Vinařství 
Filip Mlýnek. To byly jen některé z vítězných obalů 
letošního roku. Nejvíc ocenění získaly společnosti 
Smurfi t Kappa, Logik a Etifl ex (kompletní přehled 
přinesl časopis Svět balení 116/2022). Večerem 
provázela moderátorka Marcela Augustová.

Po napětí spojeném s vyhlášením toho nejlepšího 
z obalové branže přišel čas na uvolnění. Večerní 
program patří pravidelně Obalovému Business 

Mixeru. Neformální diskuse, živá hudba, skvělé 
drinky a pokrmy, soutěže nebo Smilebox. Nejen 
to provázelo hosty až do pozdních nočních hodin.

PLASTOVÉ KELÍMKY, 
CHEMICKÁ RECYKLACE NEBO PIVO?
Podívat se do provozů, kde mají zajímavá obalová 
řešení. To je vždy cíl druhého kongresového dne 
a sekce Balení v akci. Letos se účastníci vydali 
dvěma směry a do tří závodů. Severní cesta vedla 
do Litvínova, kde se nachází výroba společnosti 
Greiner Packaging. Produkují zde široce rozšířené 
plastové kelímky označené jako K1. Zájemci se 
seznámili s procesy tvarování (inline) a potisku. 
Bez zajímavosti není, že zde provozují autonomní 
manipulační techniku.

Poté se účastníci přepravili do nedalekého Záluží 
u Litvínova, kde sídlí Orlen Unipetrol RPA. Jde o je-
diné místo v Česku, kde se vyrábí primární polymer 
na etylénové jednotce. V závodě jsou v běhu akti-
vity spojené s chemickou recyklací, která dokáže 
odpadní plastové obaly přeměnit na kapaliny, jež 
mohou sloužit jako vstupní suroviny pro etylénovou 
jednotku za účelem produkce recyklovaných poly-
merů. Ty pak mají totožnou kvalitu při porovnání 
s panenskými polymery.

Skupina účastníků, která má raději pivo a jeho ba-
lení, se vypravila severovýchodní trasou do Svijan. 
Zdejší pivovar stáčí alkoholická i nealkoholická 
piva pro retail i pohostinství. Od roku 2018 tu mají 
novou linku na plnění plechovek a v nedávné době 
fi rma investovala do balení multipacků, jež bylo po-
psáno na loňském kongresu Obalko.

ZÁZNAM DO DIÁŘE
„Letošní kulaté Obalko ukázalo sílu obalové branže 
v Česku i na Slovensku. Téměř pět set účastníků 
značí historicky nejúspěšnější ročník,“ dodává 
Jeffrey Osterroth a nabádá, aby si zájemci pozna-
čili do diáře termín příštího ročníku. Uskuteční se 
19. a 20. října 2023.

Jedenáctý ročník Obalka se uskuteční 
ve dnech 19.–20. října 2023 
v Aquapalace Hotelu Prague.

Obalko 10 v kostce
-  16stránkový speciál 

ve formátu PDF
- projděte si prezentace
-  prohlédněte si fotografi e

www.obalko.cz

Navštívili jste 
Obalko? Napište, 
jak se vám líbilo.
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Doprava

JJak se v poslední době vyvíjí poptávka po pře-
pravách nadměrných nákladů? „Oproti dřívějším 
dobám je poptávka malá a realizace ještě men-
ší,“ říká Lukáš Petránek, ředitel projektového od-
dělení společnosti DSV Air & Sea, a vysvětluje: 
„Přepravy velkých celků jsou plánovány dlouho 
dopředu a jsou značně fi nančně náročné. Ja-
kýkoli globální problém, jako například covid, 
značně omezuje investice a v tom důsledku i po-
ptávku po takových nadrozměrných přepravách.“ 
Do budoucna má ale optimistická očekávání: 
„Doufám, že zvýšená poptávka po obnovitelných 

NADROZMĚRNÉ PŘEPRAVY 
„ŽIJÍ“ HLAVNĚ ZE STAVEBNICTVÍ 
A ENERGETIKY

zdrojích rozhýbe již po dlouhou dobu stagnující 
český trh s větrnými elektrárnami a dalšími s tím 
souvisejícími investičními příležitostmi.“ Svůj ná-
zor k tématu zájmu po přepravách nadrozměrů 
přidává také Filip Limml, logistics manager ve 
společnosti Gois Logistics: „Poptávky ovlivňuje 
více faktorů. Podle mého názoru život výrobních 
fi rem komplikují dražší energie či suroviny na vý-
robu, například železo. V současné době je ale 
nadrozměrných transportů stále dostatek, i když 
je možné, že další období přinese menší objem 
těchto přeprav z důvodu ochlazení trhu.“

Nadrozměrné přepravy, a především přepravy extrémně objemných či těž-
kých předmětů představují jistou logistickou specialitu. Do určité míry také 
odrážejí dění či trendy v oblasti průmyslu, strojírenství či energetiky v daném 
regionu či rovnou zemi. Vzpomeňme např. na jeden čas frekventované pře-
pravy listů rotoru nebo stožárů větrných elektráren.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

„Turbína pro novou spalovnu“

Z našeho závodu Doosan Škoda Power v Plzni jsme nedávno expedo-
vali turbínu pro novou spalovnu v polském Olštýně. Soustrojí o výkonu 
12 megawatt se pro přepravu muselo umístit do dřevěné bedny o roz-
měrech 784 krát 446 krát 368 centimetrů. Celková hmotnost nákladu 
přesáhla 66‚3 tuny. Dopravu zajišťovala polská dopravní společnost 
ESA Logistika.

TOMÁŠ WINKLER, manažer projektu, Doosan Škoda Power

Nelehké zdolávání kruhových křižovatek s nadrozměrnými náklady.
FOTO: Gois

Vyvážení turbíny o hmotnosti 66 tun.
FOTO: Doosan Škoda Power



41Dachser zajistil přepravu nadrozměrného nákladu pro vesmírnou misi.
Více na www.systemylogistiky.cz.

Šmídl Provozní Holding realizuje nadrozměrné 
přepravy zejména díky společnosti Nika Logistics, 
kterou před několika lety převzal. Nika se historic-
ky zaměřovala na přepravu stavebních materiálů 
a k tomu neodmyslitelně patří i doprava prvků, jež 
přesahují rozměry kamionu a pro kterou je třeba si 
opatřit povolení. „Nadrozměrné přepravy realizuje-
me denně a pak záleží jen na typu projektu, jaké 
jsou požadavky na délky, výšky nebo hmotnosti. 
Z toho plyne, že poptávek je stále dost, a dovolím 
si tvrdit, že rok 2022 byl v tomto smyslu rekord-
ní. Letos jsme realizovali několik větších projektů, 
kdy byla zapotřebí technika pro nejdelší či nejvyšší 
kusy,“ řekl Přemysl Podnecký, provozní manažer 
dopravy ve společnosti Nika Logistics. Křivka po-
ptávky je podle něj stále rostoucí či minimálně se 
drží na vysoké úrovni. A dále říká: „Samozřejmě 
všichni sledujeme, co se děje, a každý z nás se 
snaží predikovat, co a jak bude v následujícím 
roce. Velké a již rozjeté projekty budou dokončeny 
a uvidíme, kam se bude ubírat další vývoj. Z logiky 
věci ale dokážeme odhadnout, že plyn či elektřina 
razantně podraží a fi rmy vyrábějící prvky do staveb-
nictví budou nuceny více rozběhnout či podpořit 
implementaci novějších technologií, a to jak na 
vstupu – například v podobně solárních elektrá-
ren – tak i z hlediska profi lu výrobků.“ Budou se tak 
pravděpodobně testovat možnosti, jak třeba posta-
vit budovu s menším objemem materiálu. „Součas-
ná situace donutí stavaře hledat nové technologie 
výstavby. Zrychlení staveb je možné například díky 
dodávkám ucelených prvků, jako jsou prefabriko-
vané stěny,“ doplňuje Přemysl Podnecký. Podobné 
„plošné náklady“ je možné přepravovat na výšku 
se speciálním návěsem Innenlader od společnosti 
Faymonville, který převeze až 3‚7 m vysoké stěny.

PARNÍ ZÁSOBNÍKY, MOSTOVKY, TURBÍNY, 
BETONOVÉ PREFABRIKÁTY…
Podívejme se na některé příklady doprav nadroz-
měrných zásilek. Společnost DSV Air & Sea reali-
zovala pro svého fi nského zákazníka přepravu par-
ního zásobníku z Ostravy do města Kemi, severně 
od Oulu ve Finsku. Zásobník o hmotnosti 165 tun 
s rozměry přes 26 metrů délky, 3‚5 metru šířky 
a 3‚0 metru výšky byl přepravován na speciálním 
víceosém podvozku do přístavu Lovosice. Po přelo-

žení do říční bárky dvěma jeřáby v tandemu plul asi 
10 dní po Labi do Hamburku, kde byl opět přeložen 
do námořní lodi a odplul do místa určení a fi nální 
instalace ve Finsku. „Celá door-to-door přeprava 
byla koordinována spolu s našimi fi nskými kolegy,“ 
doplnil Lukáš Petránek.

Podle Filipa Limmla realizuje Gois Logistics nadroz-
měrné dopravy stále. Upozorňuje např. na zajíma-
vé přepravy mostových konstrukcí, těžké techniky 
nebo strojírenských celků. Společnost Doosan 
Škoda Power zase ze svého plzeňského závodu ex-
pedovala turbínu pro spalovnu v Polsku. Soustrojí 
o výkonu 12 MW muselo být umístěno do dřevěné 
bedny o rozměrech 784 × 446 × 368 cm. Celková 
hmotnost nákladu přesáhla 66‚3 tuny. Dopravu 
dostala na starosti polská dopravní společnost 
ESA Logistika.

Zajímavým projektem, na kterém se podílela Nika 
Logistics a o němž Systémy Logistiky již několikrát 

referovaly, byla výstavba haly pro společnost Ama-
zon v Kojetíně, kterou z pohledu developmentu 
připravila fi rma Panattoni. „Několik měsíců jsme 
tam vyváželi nadrozměrné sloupy, stropní panely 
či střešní vaznice o délce až 25 metrů,“ přibližuje 
projekt Přemysl Podnecký.

NELEHKÝ ROZBĚH PO PANDEMII 
STŘÍDAJÍ DALŠÍ PROBLÉMY
Z vyjádření společností vyplývá, že v oblasti nadroz-
měrných přeprav se projevily koronavirové uzávěry, 
nedostatek nebo vysoké ceny materiálů, globální 
dopravní kongesce i ekonomické turbulence. A za-
sáhla také válka na Ukrajině – neblahým symbo-
lem bylo únorové zničení největšího dopravního 
letadla světa Antonov An−225 Mrija, které se na-
cházelo na letišti Hostomel. Ukrajinci sice hovoří 
o tom, že jej chtějí znovu postavit, ale pro fi rmy 
včetně těch českých, které stroj využívaly pro le-
teckou dopravu nadrozměrných zásilek, se jedná 
o obtížně nahraditelnou ztrátu.

Zájem o nadrozměrnou přepravu bude samozřej-
mě i nadále, ale příští rok, kdy se očekává ekono-
mická r    ecese či krize, bude důležitým testem. Jistý 
potenciál k růstu vychází z oblasti energetiky, kdy 
fi rmy specializující se na nadrozměrné přepravy 
často zajišťovaly transport komponent k větrným 
elektrárnám. S tím, jak v Evropě posiluje tlak k pře-
chodu k obnovitelným zdrojům energie, se zde ot-
vírá další okno příležitosti.

„Nadrozměry do 
zahraničí na základě 

dlouhodobého povolení“

Nejvíce poptávek ze segmentu stavebnictví 
přichází z České republiky. Zahraničí má urči-
tá legislativní úskalí, a proto se nejvíce vyplatí 
zákazníkům v rámci daného státu. Do zahra-
ničí standardně vyvážíme nadrozměry do ve-
likostí, které umožní dlouhodobá povolení jak 
v Německu, tak v Rakousku. Těchto poptávek 
přibývá.

PŘEMYSL 
PODNECKÝ

provozní 
manažer 
dopravy

Nika Logistics

Návěs Innenlader umožňuje dopravovat téměř 
čtyři metry vysoké stěny.
FOTO: Nika Logistics

Multimodální nadrozměrná přeprava parního 
zásobníku z Ostravy do fi nského města Kemi.
FOTO: DSV

Objednáváte 
dopravu 

nadrozměrných 
předmětů?
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JJak se v poslední době vyvíjí poptávka po pře-
pravách nadměrných nákladů? „Oproti dřívějším 
dobám je poptávka malá a realizace ještě men-
ší,“ říká Lukáš Petránek, ředitel projektového od-
dělení společnosti DSV Air & Sea, a vysvětluje: 
„Přepravy velkých celků jsou plánovány dlouho 
dopředu a jsou značně fi nančně náročné. Ja-
kýkoli globální problém, jako například covid, 
značně omezuje investice a v tom důsledku i po-
ptávku po takových nadrozměrných přepravách.“ 
Do budoucna má ale optimistická očekávání: 
„Doufám, že zvýšená poptávka po obnovitelných 
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„ŽIJÍ“ HLAVNĚ ZE STAVEBNICTVÍ 
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zdrojích rozhýbe již po dlouhou dobu stagnující 
český trh s větrnými elektrárnami a dalšími s tím 
souvisejícími investičními příležitostmi.“ Svůj ná-
zor k tématu zájmu po přepravách nadrozměrů 
přidává také Filip Limml, logistics manager ve 
společnosti Gois Logistics: „Poptávky ovlivňuje 
více faktorů. Podle mého názoru život výrobních 
fi rem komplikují dražší energie či suroviny na vý-
robu, například železo. V současné době je ale 
nadrozměrných transportů stále dostatek, i když 
je možné, že další období přinese menší objem 
těchto přeprav z důvodu ochlazení trhu.“

Nadrozměrné přepravy, a především přepravy extrémně objemných či těž-
kých předmětů představují jistou logistickou specialitu. Do určité míry také 
odrážejí dění či trendy v oblasti průmyslu, strojírenství či energetiky v daném 
regionu či rovnou zemi. Vzpomeňme např. na jeden čas frekventované pře-
pravy listů rotoru nebo stožárů větrných elektráren.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

„Turbína pro novou spalovnu“

Z našeho závodu Doosan Škoda Power v Plzni jsme nedávno expedo-
vali turbínu pro novou spalovnu v polském Olštýně. Soustrojí o výkonu 
12 megawatt se pro přepravu muselo umístit do dřevěné bedny o roz-
měrech 784 krát 446 krát 368 centimetrů. Celková hmotnost nákladu 
přesáhla 66‚3 tuny. Dopravu zajišťovala polská dopravní společnost 
ESA Logistika.

TOMÁŠ WINKLER, manažer projektu, Doosan Škoda Power

Nelehké zdolávání kruhových křižovatek s nadrozměrnými náklady.
FOTO: Gois

Vyvážení turbíny o hmotnosti 66 tun.
FOTO: Doosan Škoda Power



Doprava

VV České republice celkový objem kombinované 
dopravy loni zaznamenal mírný nárůst oproti roku 
2020, když výkon dosáhl 16‚6 milionu hrt (hrubá 
tuna) oproti 15‚9 milionu hrt v roce 2020. Podle 
údajů zveřejněných v Ročence dopravy za rok 
2021 se zvýšila přeprava naplněných kontejnerů 
po české železniční síti a také tranzit přes Čes-
kou republiku po železnici v rámci kombinované 
dopravy. Naopak byl zaznamenán pokles přeprav 
výměnných nástaveb a silničních návěsů po želez-
nici. „I v dalších letech předpokládáme postupný 
nárůst kombinované dopravy, neboť tento druh 
přepravy splňuje podmínky udržitelnosti z pohle-
du evropských a českých strategických doprav-
ních cílů,“ říká vedoucí oddělení rozvoje železniční 
a kombinované dopravy na Ministerstvu dopravy 
Pavlína Tomková.

v importu, tak i v exportu, jsou jednoznačně relace 
spojující terminály v České republice s námořními 
přístavy v Severním moři, protože leží geografi cky 

Zatímco v roce 2021 výkony evropské kombinované dopravy podle údajů Mezinárod-
ní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) rekordně meziročně vzrostly 
o 11 procent, ve druhém čtvrtletí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím roku 
2021 stagnovaly, když se snížily o 0‚46 procenta. Skončilo tak šest čtvrtletí oživení po 
propadech v důsledku covidové pandemie.

Článek připravila Martina Vampulová

FOTO: Metrans

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

Element Logic
Logistika a optimalizace výkonnosti skladů
Element Logic - specialista na nejlepší automatizovaná skladová řešení 
založená na systému AutoStore® - Automated Storage a Retrieval 
Systems (ASRS)  

Zajistíme, že splníte – a překonáte – požadavky svých zákazníků  

• Zefektivnění skladových procesů 
• Personalizované řešení na míru vašim potřebám – pro optimální ROI  
• Modulární a škálovatelná řešení pro výkonnost skladů všech velikostí 
• Osvědčený software eManager, který umožňuje systému AutoStore  
 komunikovat s ERP nebo WMS pro optimalizaci pracovních postupů 
 a maximalizaci efektivity skladových procesů

POPTÁVKA PO KOMBINOVANÉ
DOPRAVĚ JE DYNAMICKÁ, KAPACITA
INFRASTRUKTURY ALE NESTAČÍ

FIRMY CHTĚJÍ VÍCE VYUŽÍVAT 
INTERMODÁLNÍ DOPRAVU
Tržní poptávka po kombinované dopravě zůstá-
vá dynamická, neboť stále více hospodářských 
subjektů zkoumá možnost nahradit pouze silnič-
ní dopravu dopravou intermodální. To platí nejen 
v Evropě, ale i v České republice. Potvrzují to slova 
zástupců fi rem provozujících kombinovanou dopra-
vu po české infrastruktuře, ale i provozní výsledky 
jednotlivých fi rem. Například výkony společnosti 
Bohemiakombi v loňském roce v porovnání s před-
chozím rokem významně rostly, přičemž meziroční 
nárůst představoval podle jednatele společnosti 
Vladimíra Fišera více než jednu pětinu. Nejvytíže-
nějšími relacemi kombinované dopravy, a to jak 

„V oboru zatím 
převládá stabilita“

Situace v České republice je zatím i nadále sta-
bilní a kombinovaná doprava v exportu ani im-
portu nezaznamenává pokles. Signály od lod-
ních společností sledujeme a očekáváme, kdy 
a jak se projeví tento negativní trend i u nás.

MARTIN 
HOŘÍNEK

provozní ředitel
Metrans
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nejblíže k našemu území. „Z pohledu operátora 
Bohemiakombi, který se zaměřuje především na 
vnitroevropské kontinentální přepravy, je to hlavně 
spojení Lovosic s terminálem MegaHub v Lehrte. 
Tato relace je jakýmsi mostem mezi českou želez-
niční sítí a evropskou sítí intermodálních vlaků, 
jejímž velmi významným uzlem je právě terminál 
v Lehrte,“ dodává Vladimír Fišer.

Společnost Metrans se v první polovině loňského 
roku stále potýkala s dopady pandemie covidu-19 
a teprve ke konci roku se situace začala zlepšovat. 
„Celkově byl ale rok 2021 i přes uvedené problémy 
uspokojivý,“ říká provozní ředitel Metrans Martin 
Hořínek. Firma vypravuje do severoněmeckých 
přístavů Hamburk a Bremerhaven devět až deset 
ucelených vlaků denně a stejný počet vlaků jezdí 
i v opačném směru z Hamburku a Bremerhavenu 
do Prahy nebo České Třebové. „Od letošního červ-
na provozujeme nově přímé spojení mezi Prahou 
a Wilhelmshavenem, a to dvakrát týdně, od za-
hájení platnosti nového grafi konu v prosinci pak 
nabídneme spoje třikrát týdně, protože tato relace 
je již od prvních vlaků velmi dobře vytížená,“ říká 

Martin Hořínek. Dobré zprávy podle něj přicházejí 
i z východu, protože spoje v rámci Hedvábné stezky 
z Číny do Malaszewicz opět jezdí naplno. „Metrans 
je od ledna letošního roku vlastníkem terminálu 
Europort v Malaszewiczích, proto oživení této rela-
ce vítáme,“ dodává.

Méně optimisticky zní ale slova ředitele oddělení 
námořních přeprav DSV Air & Sea Martina Jukla: 
„Poptávka po přepravě zboží se po dvou letech, 
kdy byl nedostatek místa na lodích, kongesce 
v mnoha přístavech kolem celého světa i nedosta-
tek prázdných kontejnerů, začala v druhé polovině 
tohoto roku snižovat. Tento trend přičítám nastu-
pující recesi a není pouze lokální, ale i celosvěto-
vý. A s velkou pravděpodobností bude pokračovat 
i v následujícím roce.“

S POTÍŽEMI BOJUJE CELÁ EVROPA
I když by se mohlo zdát, že je tedy z hlediska po-
ptávky zatím vše v pořádku, provoz kombinované 
dopravy podkopávají časté provozní problémy, kte-
ré způsobují značná zpoždění, ztráty kapacity a po-
chybnosti o spolehlivosti. Navíc podle odborníků je 
třeba kombinovanou dopravu po českých kolejích 
posuzovat v mezinárodním kontextu, neboť Česká 
republika je pro tento druh přeprav spíše tranzitní 
zemí. Podle Pavlíny Tomkové byla řada překážek 
správně identifi kována v aktuální Dopravní politi-
ce ČR pro období 2021 až 2027 s výhledem do 
roku 2050. Mezi ty nejdůležitější patří především 
nedostatečná kapacita železniční dopravní in-
frastruktury na hlavních evropských tratích, a to 
včetně České republiky. „V denní době na hlavním 
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„Neexistují pouze překážky“

Silný pozitivní vliv na kombinovanou dopravu na našem území mají restrik-
ce uplatňované v sousedních zemích například v podobě nižších celkových 
hmotnostních limitů pro nákladní silniční vozidla a zároveň platné výjimky 
v podobě vyšších hmotnostních limitů pro vozidla v kombinované dopravě. 
Zájem o kombinovanou dopravu je také přímo úměrný nedostatku řidičů v ka-
mionové dopravě.

VLADIMÍR FIŠER, jednatel, Bohemiakombi

Doprava

VV České republice celkový objem kombinované 
dopravy loni zaznamenal mírný nárůst oproti roku 
2020, když výkon dosáhl 16‚6 milionu hrt (hrubá 
tuna) oproti 15‚9 milionu hrt v roce 2020. Podle 
údajů zveřejněných v Ročence dopravy za rok 
2021 se zvýšila přeprava naplněných kontejnerů 
po české železniční síti a také tranzit přes Čes-
kou republiku po železnici v rámci kombinované 
dopravy. Naopak byl zaznamenán pokles přeprav 
výměnných nástaveb a silničních návěsů po želez-
nici. „I v dalších letech předpokládáme postupný 
nárůst kombinované dopravy, neboť tento druh 
přepravy splňuje podmínky udržitelnosti z pohle-
du evropských a českých strategických doprav-
ních cílů,“ říká vedoucí oddělení rozvoje železniční 
a kombinované dopravy na Ministerstvu dopravy 
Pavlína Tomková.

v importu, tak i v exportu, jsou jednoznačně relace 
spojující terminály v České republice s námořními 
přístavy v Severním moři, protože leží geografi cky 

Zatímco v roce 2021 výkony evropské kombinované dopravy podle údajů Mezinárod-
ní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) rekordně meziročně vzrostly 
o 11 procent, ve druhém čtvrtletí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím roku 
2021 stagnovaly, když se snížily o 0‚46 procenta. Skončilo tak šest čtvrtletí oživení po 
propadech v důsledku covidové pandemie.

Článek připravila Martina Vampulová

FOTO: Metrans
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POPTÁVKA PO KOMBINOVANÉ
DOPRAVĚ JE DYNAMICKÁ, KAPACITA
INFRASTRUKTURY ALE NESTAČÍ

FIRMY CHTĚJÍ VÍCE VYUŽÍVAT 
INTERMODÁLNÍ DOPRAVU
Tržní poptávka po kombinované dopravě zůstá-
vá dynamická, neboť stále více hospodářských 
subjektů zkoumá možnost nahradit pouze silnič-
ní dopravu dopravou intermodální. To platí nejen 
v Evropě, ale i v České republice. Potvrzují to slova 
zástupců fi rem provozujících kombinovanou dopra-
vu po české infrastruktuře, ale i provozní výsledky 
jednotlivých fi rem. Například výkony společnosti 
Bohemiakombi v loňském roce v porovnání s před-
chozím rokem významně rostly, přičemž meziroční 
nárůst představoval podle jednatele společnosti 
Vladimíra Fišera více než jednu pětinu. Nejvytíže-
nějšími relacemi kombinované dopravy, a to jak 

„V oboru zatím 
převládá stabilita“

Situace v České republice je zatím i nadále sta-
bilní a kombinovaná doprava v exportu ani im-
portu nezaznamenává pokles. Signály od lod-
ních společností sledujeme a očekáváme, kdy 
a jak se projeví tento negativní trend i u nás.

MARTIN 
HOŘÍNEK

provozní ředitel
Metrans



Doprava

koridoru mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou velmi 
zahuštěná osobní doprava několika dopravců sou-
těžících o zákazníky v nejvytíženější době vyčerpá 
kapacitu pro nákladní vlaky. Problémy vznikají ze-
jména při narušení pravidelného provozu, a to jak 
výlukovou činností, tak i z důvodů neočekávaných 
příčin. Pokud se tak stane, nákladní vlaky vyčkáva-
jí, nejedou, strojvedoucí jsou placeni za čekání bez 
odvedeného výkonu, a hlavně zákazník nedostane 
své kontejnery se zbožím včas k lodi nebo v přípa-
dě importu do svých provozoven,“ popisuje situaci 
Martin Hořínek.

Kromě výluk a provozních omezení vlivem špat-
ného stavu železniční infrastruktury spolehlivost 
železniční nákladní dopravy negativně ovlivňuje 
především nízká stabilita přidělených tras i ne-
dostatečná adaptace železniční infrastruktury na 
výkyvy počasí. Dále je to absence elektrifi kovaných 
odklonových tratí v přeshraničním provozu, která 
má na provozované kontinentální linky kombino-
vané dopravy při stavebních opatřeních na stáva-
jících hlavních tratích doslova likvidační dopady. 
A v neposlední řadě i nedostatečné parametry 
infrastruktury pro nákladní vlaky. „Jde především 
o pomalé přizpůsobování pro vlaky délky alespoň 
740 metrů, místní omezení prostorové průchod-
nosti a traťové třídy zatížení,“ vyjmenovává vedou-
cí oddělení rozvoje železniční a kombinované do-
pravy na ministerstvu dopravy. Situaci nepomáhá 
ani pomalé zavádění ETCS či chybějící informace 
o stavu implementace tohoto systému pro doprav-
ce, jazykové bariéry nebo přetrvávající rozdílnost 
národních předpisů a parametrů infrastruktury.

„Rozvoj kombinované dopravy kromě úzkých míst 
na hlavních železničních koridorech a v blízkosti 
velkých měst brzdí také nedostatečné kapacity 

překládkových míst, které jsou nezbytné pro to, aby 
zboží naložené v kontejnerech, intermodálních ná-
věsech nebo výměnných nástavbách mohlo v bodě 
styku silnice a železnice přejít z jednoho módu na 
druhý,“ říká Vladimír Fišer a dodává, že to samo-
zřejmě není problém jen v České republice, ale 
stejně tak i v Německu a dalších zemích, kde se 
kombinovaná doprava velikostí svých objemů stá-
le více přibližuje k celkovým objemům konvenční 
železniční nákladní dopravy.

PODPORA VÝSTAVBY PŘEKLADIŠŤ 
POKRAČUJE
Pro Českou republiku je alespoň v tomto směru po-
zitivní zprávou, že Evropská komise vydala rozhod-
nutí o možnosti poskytovat veřejnou podporu pro 
výstavbu a modernizaci překladišť kombinované do-
pravy až do konce prosince roku 2027, přičemž pod-
pora bude aplikována v rámci Programu Doprava 
2021 až 2027. „Harmonogram výzev pro Program 
Doprava 2021 až 2027 byl schválen Monitorovacím 
výborem OPD a je uveřejněn na webových strán-
kách OPD. Konkrétní výzva bude vyhlášena v lednu 
příštího roku, protože v důsledku formálních postu-
pů nastavených Národním koordinačním orgánem 
došlo k časovému posunu. Program Doprava je sou-
částí celého balíku programů veřejné podpory pro 
programové období let 2021 až 2027 a musí tedy 
naplňovat všechny formální náležitosti jako ostat-
ní programy schválené pro ČR,“ vysvětluje Pavlína 
Tomková a připomíná, že posun termínu pro vypsá-
ní výzev ministerstvo muselo aplikovat i v minulém 
programovém období 2014 až 2020. „Nicméně 
jako velmi pozitivní vnímám skutečnost, že máme 
schválené rozhodnutí Evropské komise v této ob-
lasti. Dále bych ráda upozornila, že je vhodné podat 
co nejvíce žádostí o podporu už v této první výzvě, 
aby řídící orgán získal povědomí o zájmu o veřejnou 
podporu v oblasti překladišť,“ zdůrazňuje.

Kromě toho až do 18. ledna příštího roku běží vý-
zva v rámci kohezního nástroje CEF2, kde lze žádat 
o podporu na výstavbu a modernizaci překladišť 

včetně pořízení překládacích mechanismů. Posky-
tovatelem podpory je přímo Evropská komise a Mi-
nisterstvo dopravy ČR dává pouze doporučení pro 
subjekty se sídlem v České republice, že podporuje 
tuto jejich iniciativu. „Pro podání žádostí do CEF2 
máme již indikovány zájemce o podporu,“ říká Pav-
lína Tomková.

Důležitý přesun silniční nákladní dopravy na želez-
nici by měl podpořit i v říjnu nově otevřený termi-
nál kombinované dopravy v Mošnově, který by měl 
v budoucnu nabídnout spojení do přístavů v sever-
ní a západní Evropě a u Jaderského moře. Terminál 
je součástí areálu Ostrava Airport Multimodal Park 
a je schopný odbavovat ISO námořní kontejnery, 
výměnné nástavby a intermodální návěsy. Překla-
diště, které zvládne odbavit až dvanáct vlakových 
souprav za den, je trojkolejné s délkou 730 metrů, 
což umožní nakládku i 700 metrů dlouhé soupra-
vy, tedy soupravy s maximální povolenou délkou 
v České republice. V plánu je pak dobudování i tzv. 
portálových jeřábů.

„Také Metrans investuje do výstavby nových termi-
nálů kombinované dopravy v České republice, aby 
podpořil rozvoj tohoto druhu přeprav pro všechny 
zákazníky, kteří chtějí intermodální dopravu využí-
vat. Zahájili jsme práce na novém terminálu Čes-
ká Třebová II, který by se měl spolu s terminálem 
Česká Třebová I stát největším hub terminálem 
ve střední Evropě s přímým napojením do všech 
významných přístavů a průmyslových center v Ev-
ropě,“ uzavírá Martin Hořínek.

„Čtveřice nejdůležitějších faktorů“

Z celosvětového hlediska je asi nejzásadnějším faktorem, který ovlivňuje in-
termodální přepravy, poptávka zákazníků. Ta je úzce propojená s aktuální eko-
nomickou situací. Dalším je cena ropy na burze, protože ropné produkty se 
používají k pohonu většiny dopravních prostředků a ovlivňují výslednou cenu 
přepravného. Neméně důležitý je i světový politický vývoj, který má vliv na svě-
tovou ekonomiku, a v posledních letech s touto dopravou samozřejmě zahýbal 
i covid. Všechny tyto faktory ovlivňují intermodální přepravy oběma směry.

MARTIN JUKL, ředitel oddělení námořních přeprav, DSV Air & Sea

„Revize směrnice 
o společných pravidlech 

je nezbytná“

V příštím roce by mělo dojít k revizi směrnice 
Rady 92/106/EHS o zavedení společných pra-
videl pro určité druhy kombinované přepravy 
zboží mezi členskými státy. K tomu mělo dojít 
už v roce 2017, ale proces byl zastaven, proto-
že tehdy bylo prioritou Evropské komise přije-
tí silničního balíčku. Tentokrát by revize měla 
být součástí balíčku Green freight package, 
který bude zaměřen na oblast zvyšování podí-
lu železničních přeprav v mezinárodní osobní 
a nákladní dopravě a také na revizi směrnice 
o rozměrech a váhách nákladních silničních 
vozidel v mezinárodní přepravě. Věřím, že ten-
tokrát to vyjde.

PAVLÍNA 
TOMKOVÁ

vedoucí 
oddělení rozvoje 

železniční 
a kombinované 

dopravy
Ministerstvo 

dopravy
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Novinky

NOVÉ ZÁVORY, ELEKTRICKÝ TRANSIT 
ČI R-MATIC NA MSV
V rubrice Novinky tentokrát představuje vybavení pro logistické areály, novou elektrickou dodávku nebo robotický retrak. 
Tipy pro tuto rubriku můžete zasílat na systemylogistiky@atoz.cz. Další technické inovace pro logistiku najdete na webu 
www.systemylogistiky.cz.

Sponzorovaná sekce, novinky zpracovala redakce SL

E-TRANSIT COSTUM 
S DOJEZDEM 380 KM

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ KABINY 
DÍKY TEPELNÉMU ČERPADLU 

5G PŘIPOJENÍ V KABINĚ A SKLOPNÝ VOLANT

D O P R A V A Nový E-Transit Custom má nosnost 1,1 tuny. Zákazníci 
mohou vybrat z motorů o výkonu 100 kW nebo 160 kW 
(135 k nebo 217 k), přičemž každý z nich nabízí točivý 
moment 415 Nm. Motor je namontován přímo na zadní 
podlahu vozidla, čímž odpadá potřeba speciálního 
pomocného rámu, a je otočen o 90 stupňů, aby se maxi-
malizoval nákladový prostor a snížila hmotnost a složi-
tost konstrukce. Čtyřsetvoltový akumulátor E-Transitu 
Custom s využitelnou kapacitou 74 kWh využívá 82Ah 
akumulátorové články. Mají mít o 12 % vyšší energetic-
kou hustotu než články použité v E-Transitu. Akumulátor 
je připevněn přímo na karoserii, což podle výrobce zvy-
šuje odolnost a snižuje hmotnost vozu. Cílový dojezd je 
až 380 km.

Více na www.ford.cz

NOVÁ GENERACE 
ZÁVOR

DLOUHÁ ŽIVOTNOST 

INTEGRACE DO JINÝCH SYSTÉMŮ

V Y B A V E N Í Společnost Hörmann představila novou generaci vjezdo-
vých závor. Jsou kompatibilní se systémovým řešením 
ovládání a v nabídce fi rmy Hörmann je zákazníci nalez-
nou pod označením SH 50 a SH 100. Jsou vhodné např. 
pro zemědělské a průmyslové areály. Závora SH 50 
umožňuje až 500 cyklů během 24 hodin a její celková 
životnost je garantována až 1 000 000 otevření. Typ 
SH 100 má garantované cykly až 1000 otevření za den 
a celkovou životnost 2 000 000 otevření. Závory umož-
ňují rozšíření o další moduly jako placené parkování či 
rozpoznávání RZ a dají se integrovat do stávajících sys-
témů včetně požární signalizačních zařízení. 

Více na www.hormann.cz

R-MATIC: PREMIÉRA 
NA MSV

DOSAH VÍCE NEŽ 11 M

AUTOMATIZOVANÉ POUŽITÍ

M A N I P U L A C E Společnost Linde Material Handling Česká republika 
představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně robotický vysokozdvižný vozík typu retrak. R-Ma-
tic je schopný přepravovat, uskladňovat a vyskladňovat 
zboží o hmotnosti až 1,6 tuny a dosáhne do výšky přes 
11 metrů. Pro svou orientaci používá snímač Lidar, jehož 
informace porovnává s elektronickým otiskem okolní rea-
lity ve své paměti. Prostřednictvím 3D kamery rozpozná 
úložný prostor v regálu i paletové otvory. Stroj je vybaven 
bezpečnostním systémem pro automatizované použití. 
Pomocí snímačů vozík „čte“ své okolí. Jakmile systém 
2D laserové clony detekuje překážku, vozík sníží rychlost 
a v případě nouze zastaví. 

Více na www.linde-mh.cz

Doprava

koridoru mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou velmi 
zahuštěná osobní doprava několika dopravců sou-
těžících o zákazníky v nejvytíženější době vyčerpá 
kapacitu pro nákladní vlaky. Problémy vznikají ze-
jména při narušení pravidelného provozu, a to jak 
výlukovou činností, tak i z důvodů neočekávaných 
příčin. Pokud se tak stane, nákladní vlaky vyčkáva-
jí, nejedou, strojvedoucí jsou placeni za čekání bez 
odvedeného výkonu, a hlavně zákazník nedostane 
své kontejnery se zbožím včas k lodi nebo v přípa-
dě importu do svých provozoven,“ popisuje situaci 
Martin Hořínek.

Kromě výluk a provozních omezení vlivem špat-
ného stavu železniční infrastruktury spolehlivost 
železniční nákladní dopravy negativně ovlivňuje 
především nízká stabilita přidělených tras i ne-
dostatečná adaptace železniční infrastruktury na 
výkyvy počasí. Dále je to absence elektrifi kovaných 
odklonových tratí v přeshraničním provozu, která 
má na provozované kontinentální linky kombino-
vané dopravy při stavebních opatřeních na stáva-
jících hlavních tratích doslova likvidační dopady. 
A v neposlední řadě i nedostatečné parametry 
infrastruktury pro nákladní vlaky. „Jde především 
o pomalé přizpůsobování pro vlaky délky alespoň 
740 metrů, místní omezení prostorové průchod-
nosti a traťové třídy zatížení,“ vyjmenovává vedou-
cí oddělení rozvoje železniční a kombinované do-
pravy na ministerstvu dopravy. Situaci nepomáhá 
ani pomalé zavádění ETCS či chybějící informace 
o stavu implementace tohoto systému pro doprav-
ce, jazykové bariéry nebo přetrvávající rozdílnost 
národních předpisů a parametrů infrastruktury.

„Rozvoj kombinované dopravy kromě úzkých míst 
na hlavních železničních koridorech a v blízkosti 
velkých měst brzdí také nedostatečné kapacity 

překládkových míst, které jsou nezbytné pro to, aby 
zboží naložené v kontejnerech, intermodálních ná-
věsech nebo výměnných nástavbách mohlo v bodě 
styku silnice a železnice přejít z jednoho módu na 
druhý,“ říká Vladimír Fišer a dodává, že to samo-
zřejmě není problém jen v České republice, ale 
stejně tak i v Německu a dalších zemích, kde se 
kombinovaná doprava velikostí svých objemů stá-
le více přibližuje k celkovým objemům konvenční 
železniční nákladní dopravy.

PODPORA VÝSTAVBY PŘEKLADIŠŤ 
POKRAČUJE
Pro Českou republiku je alespoň v tomto směru po-
zitivní zprávou, že Evropská komise vydala rozhod-
nutí o možnosti poskytovat veřejnou podporu pro 
výstavbu a modernizaci překladišť kombinované do-
pravy až do konce prosince roku 2027, přičemž pod-
pora bude aplikována v rámci Programu Doprava 
2021 až 2027. „Harmonogram výzev pro Program 
Doprava 2021 až 2027 byl schválen Monitorovacím 
výborem OPD a je uveřejněn na webových strán-
kách OPD. Konkrétní výzva bude vyhlášena v lednu 
příštího roku, protože v důsledku formálních postu-
pů nastavených Národním koordinačním orgánem 
došlo k časovému posunu. Program Doprava je sou-
částí celého balíku programů veřejné podpory pro 
programové období let 2021 až 2027 a musí tedy 
naplňovat všechny formální náležitosti jako ostat-
ní programy schválené pro ČR,“ vysvětluje Pavlína 
Tomková a připomíná, že posun termínu pro vypsá-
ní výzev ministerstvo muselo aplikovat i v minulém 
programovém období 2014 až 2020. „Nicméně 
jako velmi pozitivní vnímám skutečnost, že máme 
schválené rozhodnutí Evropské komise v této ob-
lasti. Dále bych ráda upozornila, že je vhodné podat 
co nejvíce žádostí o podporu už v této první výzvě, 
aby řídící orgán získal povědomí o zájmu o veřejnou 
podporu v oblasti překladišť,“ zdůrazňuje.

Kromě toho až do 18. ledna příštího roku běží vý-
zva v rámci kohezního nástroje CEF2, kde lze žádat 
o podporu na výstavbu a modernizaci překladišť 

včetně pořízení překládacích mechanismů. Posky-
tovatelem podpory je přímo Evropská komise a Mi-
nisterstvo dopravy ČR dává pouze doporučení pro 
subjekty se sídlem v České republice, že podporuje 
tuto jejich iniciativu. „Pro podání žádostí do CEF2 
máme již indikovány zájemce o podporu,“ říká Pav-
lína Tomková.

Důležitý přesun silniční nákladní dopravy na želez-
nici by měl podpořit i v říjnu nově otevřený termi-
nál kombinované dopravy v Mošnově, který by měl 
v budoucnu nabídnout spojení do přístavů v sever-
ní a západní Evropě a u Jaderského moře. Terminál 
je součástí areálu Ostrava Airport Multimodal Park 
a je schopný odbavovat ISO námořní kontejnery, 
výměnné nástavby a intermodální návěsy. Překla-
diště, které zvládne odbavit až dvanáct vlakových 
souprav za den, je trojkolejné s délkou 730 metrů, 
což umožní nakládku i 700 metrů dlouhé soupra-
vy, tedy soupravy s maximální povolenou délkou 
v České republice. V plánu je pak dobudování i tzv. 
portálových jeřábů.

„Také Metrans investuje do výstavby nových termi-
nálů kombinované dopravy v České republice, aby 
podpořil rozvoj tohoto druhu přeprav pro všechny 
zákazníky, kteří chtějí intermodální dopravu využí-
vat. Zahájili jsme práce na novém terminálu Čes-
ká Třebová II, který by se měl spolu s terminálem 
Česká Třebová I stát největším hub terminálem 
ve střední Evropě s přímým napojením do všech 
významných přístavů a průmyslových center v Ev-
ropě,“ uzavírá Martin Hořínek.

„Čtveřice nejdůležitějších faktorů“

Z celosvětového hlediska je asi nejzásadnějším faktorem, který ovlivňuje in-
termodální přepravy, poptávka zákazníků. Ta je úzce propojená s aktuální eko-
nomickou situací. Dalším je cena ropy na burze, protože ropné produkty se 
používají k pohonu většiny dopravních prostředků a ovlivňují výslednou cenu 
přepravného. Neméně důležitý je i světový politický vývoj, který má vliv na svě-
tovou ekonomiku, a v posledních letech s touto dopravou samozřejmě zahýbal 
i covid. Všechny tyto faktory ovlivňují intermodální přepravy oběma směry.

MARTIN JUKL, ředitel oddělení námořních přeprav, DSV Air & Sea

„Revize směrnice 
o společných pravidlech 

je nezbytná“

V příštím roce by mělo dojít k revizi směrnice 
Rady 92/106/EHS o zavedení společných pra-
videl pro určité druhy kombinované přepravy 
zboží mezi členskými státy. K tomu mělo dojít 
už v roce 2017, ale proces byl zastaven, proto-
že tehdy bylo prioritou Evropské komise přije-
tí silničního balíčku. Tentokrát by revize měla 
být součástí balíčku Green freight package, 
který bude zaměřen na oblast zvyšování podí-
lu železničních přeprav v mezinárodní osobní 
a nákladní dopravě a také na revizi směrnice 
o rozměrech a váhách nákladních silničních 
vozidel v mezinárodní přepravě. Věřím, že ten-
tokrát to vyjde.

PAVLÍNA 
TOMKOVÁ

vedoucí 
oddělení rozvoje 

železniční 
a kombinované 

dopravy
Ministerstvo 

dopravy

FOTO: archiv SL
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Při prohlídce distribučního 
centra řetězce Lidl 

v Buštěhradu

dov, které by měly splnit krité-
ria nejvyššího stupně Outstan-
ding. Jde např. o některé haly 
v Panattoni Park Cheb South, 

Panattoni Park Pilsen West 
II či Panattoni Park Stříb-

ro. Pavel Sovička také 
upozornil na „ener-

getický štítek“ s hod-
notou A nového 

distribučního centra 
Amazonu v Kojetíně. 
A přinesl několik tipů 
pro zlepšení úspornos-
ti logistických provozů. 
Jedná se např. o fotovoltaiku 
(i bez dotací) či hospodaře-
ní s pitnou a dešťovou vodou 
(závlaha, splachování, techno-
logické využití). Zmínil i téma 
meliorací.

Závěrečná část prezentace moh-
la být velmi dobrým argumentem, 

proč usilovat o energeticky úspor-
né budovy. Nejdříve byly srovnány 

výhody a nevýhody jednotlivých typů 
energetických zdrojů a padla informa-

ce o cenách elektřiny a zemního plynu 
v uplynulých dvou letech. Následně před-

nášející prezentoval zjednodušený „výpis“ 
konkrétní spotřeby energií a produkce emisí 

v halách, jež jsou úsporné, a v těch „dalších“. Roz-

TTéma prvního říjnového setkání Klubu logistic-
kých manažerů znělo Udržitelnost v logistice 
a dopravě v době úspor. Sponzorem byla společ-
nost Panattoni, která nedávno oslavila 15 let na 
českém trhu.

PROČ STAVĚT UDRŽITELNĚ? 
VYPLATÍ SE TO
Pavel Sovička, generální ředitel Pa-
nattoni pro ČR a Slovensko, vystoupil 
s prezentací na téma Udržitelnost 
v průmyslovém developmentu. Při-
blížil historii a současnost fi rmy, 
kterou lze ve stručnosti vyjádřit čí-
selně takto – 36 let na trhu, 2500 
klientů, 52 milionů m2 průmyslo-
vých prostor a 51 poboček ve svě-
tě. Podle Property EU je Panattoni 
poslední tři roky nejaktivnějším 
průmyslovým stavitelem v Evropě při 
sledování parametru Celkový dodaný 
logistický prostor. Firma má více než 
8‚2 milionu m2 certifi kovaných prostor 
a 5‚5 milionu m2 v procesu certifi kace 
LEED, BREEAM a DGNB. V Česku pak 
více než 650 000 m2 certifi kovaných ploch 
podle BREEAM New Construction a dalších 
655 000 m2 v procesu certifi kace (ve výstavbě).

Na nejvyšší úrovni Outstanding je Panattoni Park 
Cheb South pro fi rmu Real Digital. Mnoho hal od-
povídá stupni Excellent – např. v parcích Brno Ai-
rport Park (pro DHL Express), Panattoni Park 
Stříbro (pro Raben, Kion III, Urban Trans-
porte), Panattoni Park Cheb (pro Ne-
xans, DHL, resp. Estée Lauder 
Companies, T.F.S. Internati-
onal) či Panattoni Prague 
Airport II (pro ViaPhar-
ma). Ve výstavbě je 
hned několik bu-

Dění v klubu…
V říjnu se uskutečnila hned dvě setkání Klubu logistických manažerů. Nejdříve v elegantní 
restauraci se středomořskou kuchyní Turquoise a týden nato v novém distribučním 
centru maloobchodního řetězce Lidl.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

12/10/2022
21/10/2022

UDRŽITELNOST 
V LOGISTICE 

A LOGISTIKA V PRAXI

DISKUSE A EXKURZE

V pražské restauraci Turquoise diskutoval Klub 
logistických manažerů o udržitelnosti, ESG či 
LCA. Týden poté bylo možné zavítat do buštěhrad-
ského distribučního centra společnosti Lidl. 



Debata o udržitelné 
logistice v restauraci 

Turquoise

CO JE KLM
Klub logistických manažerů působí v Česku 
i na Slovensku. V České republice čítá přes 
osmdesát logistických manažerů nebo jed-
natelů fi rem. Dění v klubu můžete sledovat 
v reportážích v časopise Systémy Logistiky 
a na jeho webu či na profesní sociální síti Lin-
kedIn. Tajemníkem klubu je Jeffrey Osterroth 
(jeffrey.osterroth@atoz.cz), jednatel vydava-
telské a eventové společnosti Atoz, Systémy 
Logistiky jsou me diálním partnerem. 

Více než třicítka účastníků měla tři hodiny, aby se 
detailně seznámila s logistikou Lidlu v České re-
publice a fungováním centra. A to především díky 
Romanu Kmecovi, Josefu Loužeckému či Petru 
Mandlochovi, kteří za Lidl prezentovali, prováděli 
a zodpovídali i ty nejvšetečnější dotazy.

Centrum bylo zprovozněno na jaře loňského roku 
a nyní zásobuje 74 prodejen, ale při současném 
nastavení a technice by jich mohlo být až 90. Ve 
skladu pracuje 364 zaměstnanců. Rozlehlá budo-
va pojme 35 000 palet suchého sortimentu, 5000 
chlazeného, přibližně stejný počet mraženého zbo-
ží a asi 3300 palet s ovocem a zeleninou. Expedice 
funguje nonstop a dodání průměrně 2500 palet 
denně na jednotlivé pobočky probíhá až několikrát 
denně, a to v režimech D + 0, D + 1 či D + 2.

Sklad disponuje konvenční skladovou technikou. 
Využívá se několik typů vozíků značky Jungheinrich 
pro výškové zakládání palet, vychystávání objedná-
vek či delší přejezdy. Ve skladu jsou instalovány pa-
letové nebo spádové regály. Zajímavostí je techno-
logie automatického odbavení na příjezdové bráně 
(DSCI – drive self check-in), kdy řidiči vkládají do-
klady do automatu a následně dostávají na mobil 
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díly jsou závrat-
né, což se projevuje 

v celkových nákladech 
na energie. Ty jsou v úsporněj-

ších halách přibližně poloviční, a to byla řeč o jed-
notkách milionů nebo nižších desítkách milionů 
korun ročně na halu.

ESG V LOGISTICE
Speciálním hostem setkání byl prof. Vladimír Kočí 
(Vysoká škola chemicko-technologická, LCA Stu-
dio, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie), 
který představil svůj pohled na udržitelnost v lo-
gistice a dopravě. Připomněl, jaký je aktuální stav 
podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), 
taxonomie EU ve vztahu k ESG, a zdůraznil smě-
řování fi nančních prostředků na Zelenou dohodu 
pro Evropu.

Obecným principem aktuálního usilování o udrži-
telnost je uspokojení potřeb současníků, aniž by 
tím byly omezeny možnosti naplňování potřeb lidí 
v budoucnosti. Green Deal, taxonomie i ESG by 
měly přispět k tomu, aby se předešlo klimatické 
změně (resp. vytvářet předpoklady pro adaptaci), 
účinně podporovat využívání zdrojů (oběhové hos-
podářství), chránit sladkovodní i mořské ekosysté-
my, zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a v ne-
poslední řadě snížit znečištění.

Logistika a její environmentální dopady se „propi-
sují“ do produktů v mnoha částech celého řetězce 
– od vzniku zdrojů až po likvidaci (recyklaci) od-
padu. Dále byla řeč o nutnosti reportování emisí 
distribučních, resp. logistických fi rem vztažených 
k dané službě a významu posouzení životního cyk-
lu výrobků (LCA). Podobně jako při jiných setkáních 
KLM nechyběly v závěru diskuse a networking.

DC LIDLU PRO 90 PRODEJEN
Lidl Česká republika v současnosti provozuje 
pět distribučních center. Jedno z nich, a to 
zatím nejnovější, funguje na bývalém pol-
dovském brownfieldu v katastru města 
Buštěhrad na Kladensku. Zdejší centrum 
s plochou 60 000 metrů čtverečních (na 
délku skoro půl kilometru) navštívil Klub 
logistických manažerů v pátek 21. října. 

Společné 
foto před 
elektrickým 
náklaďákem 
v logistickém 
areálu Lidlu

údaje o konkrét-
ním místě a času 

vykládky. Lidl včet-
ně buštěhradského 

DC nově využívá také 
systém Quintiq pro po-

loautomatické plánování 
dopravy a rozvozů.

V závěru si účastníci mohli zblíz-
ka prohlédnout elektrické nákladní 

auto, které slouží k rozvozům nejčas-
těji na trase mezi Buštěhradem a Prahou. 

Auto patří společnosti C. S. Cargo, jejíž řidič byl 
také přítomen a podělil se o své zkušenosti s pro-
vozem. Společné foto se tak nemohlo odehrát ni-
kde jinde než před elektrickým  náklaďákem.

FOTO (3×): Jeffrey Osterroth

Diskutujete 
s dalšími kolegy 

v logistice? 
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Pavel Sovička, generální ředitel Pa-
nattoni pro ČR a Slovensko, vystoupil 
s prezentací na téma Udržitelnost 
v průmyslovém developmentu. Při-
blížil historii a současnost fi rmy, 
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LEED, BREEAM a DGNB. V Česku pak 
více než 650 000 m2 certifi kovaných ploch 
podle BREEAM New Construction a dalších 
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LCA. Týden poté bylo možné zavítat do buštěhrad-
ského distribučního centra společnosti Lidl. 
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P a fakturace,“ popisuje Jan Polter, obchodní ředitel 
společnosti Dachser Czech Republic. Klíčová je při-
tom kvalita dat, jako jsou adresy, otevírací doby či 
další detaily o místě nakládky a vykládky.

Na důležitost informací týkajících se 
zásilek včetně podrobností o jejich 
doručení poukazuje i Petr Kozel, 
CEO a předseda představen-
stva společnosti VCHD Cargo. 
„Řidič totiž právně odpovídá 
za údaje uvedené v CMR lis-
tu, i když ho vystavuje odesíla-
tel. Musí být tedy dopodrobna 
a aktuálně informován o zbo-
ží a všech náležitostech, které 
má mít k němu se vztahující 
přepravní dokument,“ upozorňuje 
Petr Kozel. Správné informace také 
šetří čas a tím i peníze na nakládkách 
a vykládkách. Výzvou pro řidiče bývá poža-
davek na výměnu palet a nejednotné požadavky 
na jejich kvalitu, jež mohou způsobit na nakládce 
i vykládce nepříjemnosti či zpoždění.

DRAHÉ PALIVO
Kvůli enormnímu nárůstu cen energií a infl aci obec-
ně rostou ceny všech vstupů v logistice. Zvyšující 
se ceny pohonných hmot řeší přepravci obvykle 
smluvně zakotveným palivovým příplatkem. Ten se 

Pro naplnění tohoto cíle je zapotřebí brát v úvahu 
celou řadu faktorů – od správného uložení zboží 
na paletě a jeho rozložení přes vhodné využití lož-
né plochy vozidel až po volbu vozidla a dopravních 
cest. „Vše je primárně závislé na typu zboží, které 
zákazník posílá. Obecně ale platí, že paletizované 
zboží, nikoliv volně stojící, je výhodou a snadněji se 
s ním manipuluje,“ poznamenává Lukáš Novotný, 
obchodní ředitel společnosti Geis CZ.

V daném ohledu záleží na sjednocení balení zbo-
ží. „V případě paletových zásilek můžeme mluvit 
o využívání standardních europalet o rozměru 
120 × 80 cm, bez přesahu zboží. Další zásadou je 
dodržování maximálních hmotnostních limitů. Další 
zásady závisí na tom, co umožňuje povaha zboží 
a další balení. Jednou z nich může být například 
stohovatelnost,“ vysvětluje Jan Bláha, ředitel pře-
prav ve společnosti PST CLC Mitsui-Soko. A dále 
doporučuje konsolidaci zásilek, tedy nevyzvedávat 
po jedné paletě každý den, ale vyzvedávat zásilky 
třeba dvakrát nebo třikrát týdně.

KVALITNÍ DATA JSOU NEZBYTNOSTÍ
Aby bylo možné dosáhnout co nejefektivnější pře-
pravy paletových zásilek, není v dnešní době možné 
obejít se bez digitalizace a automatizace v oblasti 
datových toků. „Ať už jsou to objednávky zadávané 
přes EDI či online platformy nebo digitalizace ad-
ministrativních úkonů, jako je potvrzení o doručení 

I přeprava paletových zásilek čelí různým výzvám a problémům, v poslední době jde ze-
jména o vysoké ceny pohonných hmot. Při dodržení určitých zásad či pravidel lze ovšem 
realizovat kvalitní a současně i nákladově efektivní přepravy.

Článek připravil David Čapek

mění průběžně v závislosti na aktuálních cenách 
pohonných hmot, zpravidla jednou měsíčně, nic-
méně v turbulentním období, jehož svědky jsme 

nedávno byli, se tak někdy dělo i na týdenní bázi.

V každém případě se vyplatí vzájemná 
důvěra a transparentnost mezi po-

skytovatelem přepravních služeb 
a jeho klientem. Pak se náročné 
logistické výzvy dneška, které 
se týkají mimo jiné přeprav 
paletových zásilek, mnohem 
snáze překonávají. 

„EFEKTIVNÍ PŘEPRAVY 
PALETOVÝCH ZÁSILEK 

SE NEOBEJDOU BEZ 
DIGITALIZACE V OBLASTI 

DATOVÝCH TOKŮ.“ 

INZERCE
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Jaký máte recept na 
efektivní přeprav    u 

paletových zásilek?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Eko

RRubriku Eko nelze tentokrát začít jinak než 27. kon-
ferencí OSN o změně klimatu (COP27), která se 
v listopadu konala v egyptském Šarm aš-Šajchu. 
Závěry jsou v zásadě dva. Podařilo se dohodnout 
vznik nového fondu s dobrovolnými příspěvky s šir-
ší skupinou dárců, než by odpovídalo situaci např. 
před dvaceti lety, kdy se o podobném fondu zača-
lo mluvit. „Malé ostrovní státy včetně Malediv, ale 
i Pákistán a další země už nyní tvrdě zasáhly pří-
rodní katastrofy v důsledku globálního oteplování. 
EU, která je největším světovým přispěvatelem na 
fi nancování klimatických opatření, se podařilo do-
hodnout, že by do nového fondu na náhradu škod 
měly přispívat i země, které se dosud hodnotily 
jako rozvojové, ale ve skutečnosti jsou již rozvinu-
té,“ komentuje tento dílčí výsledek Jan Dusík, vlád-
ní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu 
a náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu mi-
nisterstva životního prostředí, který vedl delegaci 
českého předsednictví EU na COP 27.

Druhý, možná zásadnější podnět se ale prosadit 
nepodařilo. Jde o návrh výrazněji celosvětově utlu-
movat využívání všech fosilních paliv včetně uhlí. 
S podobnými cíli přicházely na konferenci vedle 
EU např. Austrálie, Kanada, Japonsko, Velká Bri-
tánie, Švýcarsko nebo Norsko. Mnoho států chtě-
lo v Egyptě naopak snížit cíle a revidovat závazky 
přijaté na poslední konferenci v Glasgow. Rychlejší 
redukce emisí tak nakonec „neprošly“.

BOJ S EMISEMI PŘITVRZUJE
Konference OSN o změně klimatu na několik týdnů vnesla toto ústřední téma opět do 
veřejné debaty. Dveře konferenčních sálů se uzavřely. Stojí za to se podívat, co se vlast-
ně dohodlo a co mohou dělat a často už dělají logistické společnosti. A to především ty 
velké, které jako první ovlivňuje nová legislativa, nebo jejichž závazky a cíle „prosakují“ 
do dodavatelského řetězce.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Samotné Česko na summitu přistoupilo ke glo-
bálnímu závazku snížit kolektivně antropogenní 
emise metanu do roku 2030 nejméně o 30 % ve 
srovnání s rokem 2020. Metan je považován za 
podstatně škodlivější skleníkový plyn než oxid uh-
ličitý a iniciativu Global Methane Pledge podepsalo 
již 150 států světa.

Klimatická konference mj. ukázala, že se nedaří 
naplňovat už uzavřené globální dohody a cíle. Za-
tímco Evropě jako celku nebo jednotlivým státům 
ve světě se daří emise snižovat, nebo se už dostaly 
na hranici či za limit uhlíkové neutrality (Bhútán), 
celosvětové emise dále rostou. Snaha o to, aby se 
planeta na konci století neoteplila o více než 1‚5 
stupně Celsia při srovnání s předindustriální érou, 
vyznívá v tuto chvíli jako velmi obtížně dosažitelná. 
Přitom už nyní, kdy jsme takříkajíc stále ještě na 
začátku, se v Česku, ale především v některých 
částech světa velmi silně projevují změny klimatu 
(zmiňovaný Pákistán je „dobrým“ příkladem).

KOMPENZOVAT, NEBO NEKOMPENZOVAT
V posledních letech se logistické firmy snaží 
kompenzovat emise nákupem certifi kátů, které 
deklarují např. výrobu tzv. zelené elektřiny nebo 
vysazování stromů. Pro logistické fi rmy, zejména 
pak ty globální, jsou kompenzace velmi důležitým 
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„Ekologický 
i ekonomický rozměr“

Snižování emisí rozhodně má smysl pro udr-
žitelnost našeho podnikání. Tato udržitelnost 
musí mít vedle ekologického i ekonomický 
rozměr. V souladu s tímto přístupem tak sni-
žujeme emise tím, že pravidelně obnovujeme 
náš vozový park na vozidla s nejvyšší dostup-
nou emisní třídou a trénujeme naše řidiče na 
co nejvíce ekologický a ekonomický styl jízdy. 
V podobě konkrétních CI projektů pracujeme 
s našimi zákazníky na maximalizaci vytížení 
ložného prostoru, co největším omezení prázd-
ných kilometrů a například i na odstranění 
papírové dokumentace v distribučním toku. 
V oblasti skladové logistiky pak zejména prů-
běžně modernizujeme naše chladicí a mrazicí 
zařízení a instalujeme fotovoltaiku na střechy 
našich logistických hal.

JAN HYŤHA
COO Transport

Hopi Holding

ILUSTRAČNÍ FOTO: Emirates
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nástrojem. Přepravní společnosti nabízejí svým kli-
entům možnost kompenzace uhlíkové stopy jejich 
zásilky, aby mohli vyvážit negativní dopad na ži-
votní prostředí vytvořený dopravou zboží. „Naštěstí 
dochází k neustálému posunu a vývoji technologií 
i biopaliv, které umožňují změnu v přístupu, ale 
není tomu tak dávno, kdy kompenzace byly jednou 
z mála cest, jak udržitelnost v nákladní dopravě 
řešit,“ říká Miroslav Pudil, generální ředitel společ-
nosti Kuehne+Nagel ČR.

Kompenzování emisí je některými vnímáno jako 
alibismus. Emise vznikají při jakékoliv ekonomické 
činnosti. I prostředky, které slouží pro kompenzaci 
a vedou k tzv. klimatické neutralitě, nejsou pocho-
pitelně bez emisí. Za každým solárním panelem je 
uhlíková stopa, která souvisí s těžbou surovin, jejich 
zpracováním, výrobou a montáží, dopravou do cílové 
destinace, instalací, samotným provozem, údržbou 
i recyklací. V jistém momentu a při určité životnosti 
začne panel v absolutním srovnání generovat více 
energie, než do něj bylo vloženo. Tím lze de facto 
začít „odečítat“ emise, ve skutečnosti však emise 
už vznikly. Podobné je to s elektrickými vozy, jež jsou 
označovány jako bezemisní či lokálně bezemisní.

Na druhou stranu jsou kompenzace možností, jak 
emise zapojit do ekonomiky, jak s nimi obchodo-

vat a jak z nich vytvořit nákladovou položku, která 
souvisí s výrobou, obchodem či službami. Do doby 
spuštění systému emisních povolenek, které fun-
gují v rámci EU, ale i jiných částí světa, byly totiž 
emise pouze negativní ekonomickou externalitou, 
která sice zásadně ovlivňova-
la život na této planetě, ale do 
nákladů fi rem, a tedy i spo-
lečnosti byla zakomponována 
jen minimálně.

Kompenzace jsou prospěšné 
na cestě k uhlíkové neutrali-
tě, ale v dlouhodobějším po-
hledu by měly být vyhrazeny 
pouze pro odvětví, která jsou klíčová a jež se bez 
emisí jen velmi těžko obejdou. Typicky jde o výro-
bu betonu či oceli a v následujících letech také 
o dopravu.

ZALOŽENO NA VĚDECKÝCH POZNATCÍCH
Velké logistické fi rmy se stále více hlásí ke globální 
iniciativě Science Based Targets (SBTi). Předsta-
vuje jednu z možností stanovit cíle redukce emisí 
nikoliv nahodile, nýbrž v souladu s nejnovějšími 
vědeckými poznatky. Deklarovaným záměrem je, 

aby podniky po celém světě urychlily snížení emi-
sí na polovinu do roku 2030 a dosáhly nulových 
emisí do roku 2050. SBTi představuje spolupráci 
mezi organizacemi CDP, UN Global Compact, World 
Resources Institute (WRI) a Světovým fondem na 
ochranu přírody (WWF). Z logistických fi rem se při-
pojily např. Deutsche Post DHL Group, Kuehne+ 
Nagel či Raben Group.

Pokud se velké fi rmy přihlásí k podobným iniciati-
vám, nemá to dopady jen pro ně, ale pro celý řetě-
zec. „Stanovení úrovně snižování emisí na základě 
metodologie SBTi je pouhým začátkem. Aby mohly 
být naše cíle zcela splněny, je nutné, abychom se 
zapojili nejen my, ale také všichni partneři z naše-
ho dodavatelského řetězce. Bez spolupráce a dia-
logu na základě sdílených hodnot nebude dosa-
žení globálních cílů a dohod možné,“ říká Ewelina 
Jabłońska-Gryżenia, vedoucí udržitelného rozvoje 
Raben Group. Tomasz Gasiński, ředitel týmu udr-
žitelného rozvoje ve společnosti Deloitte, poskytu-
jící poradenství v oblasti klimatických změn a rizik 

ESG, dodává: „K iniciativě 
SBTi se nyní připojují fi rmy, 
které jsou si vědomy, že je 
potřeba jednat ihned, a vědí, 
že je zapotřebí komplexní pří-
stup ke snižování jejich vlast-
ních emisí, včetně zapojení 
celého dodavatelského řetěz-
ce. K vypracování ambiciózní 
strategie dekarbonizace zalo-

žené na vědeckých poznatcích je zapotřebí zapo-
jení mnoha interních subjektů a velmi často také 
defi nování cílů, které nejsou snadno dosažitelné 
vzhledem k současnému technologickému vývoji.“

Pokud fi rmy opravdu naplní své záměry v sou-
ladu s SBTi, bude to většinou znamenat značné 
investice. Skupina Deutsche Post DHL v polovině 
listopadu oznámila, že do roku 2030 investuje 
do dekarbonizace svého podnikání sedm miliard 
eur. Na základě těchto čísel a záměrů si lze učinit 
 představu, kolik např. tato skupina emituje oxidu 
uhličitého. Už v minulosti DHL oznámilo, že mezi 

UPS dokončila akvizici fi rmy Bomi Group. Více na www.systemylogistiky.cz.
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„Kompenzace jsou až poslední volbou“

 V souladu s inciativou Science Based Targets jsme si stanovili cíle snížit do roku 
2030 naše absolutní emise o 33 % oproti výchozímu roku 2019. Naše digitální 
řešení pro měření emisí přinášejí poznatky založené na datech, díky nimž jsou 
emise transparentní a srovnatelné, a dávají klientům skutečnou možnost volby 
směrem k udržitelným dodavatelským řetězcům. Analýzou dat, provozní optima-
lizací, změnou druhu dopravy, preferencí dopravců a tras dochází k neustálému 
zlepšování a zamezování emisí. Zároveň využitím nových dopravních technologií 
a upřednostňováním nízkouhlíkových paliv (SAF, biopaliva, HVO) dosahujeme 
snížení emisí. Certifi kované kompenzační projekty jsou pro nás pouze doplň-
kovým mechanismem v případě, kdy se snížení emisí nedá dosáhnout žádnou 
z výše jmenovaných cest.

MIROSLAV PUDIL
generální ředitel

Kuehne+Nagel

„POVINNOST ESG REPORTOVÁNÍ 
SE V DŮSLEDKU NOVÉ 

SMĚRNICE CSRD ROZŠIŘUJE 
NA 1500 VELKÝCH FIREM 

V ČESKU.“

Eko

RRubriku Eko nelze tentokrát začít jinak než 27. kon-
ferencí OSN o změně klimatu (COP27), která se 
v listopadu konala v egyptském Šarm aš-Šajchu. 
Závěry jsou v zásadě dva. Podařilo se dohodnout 
vznik nového fondu s dobrovolnými příspěvky s šir-
ší skupinou dárců, než by odpovídalo situaci např. 
před dvaceti lety, kdy se o podobném fondu zača-
lo mluvit. „Malé ostrovní státy včetně Malediv, ale 
i Pákistán a další země už nyní tvrdě zasáhly pří-
rodní katastrofy v důsledku globálního oteplování. 
EU, která je největším světovým přispěvatelem na 
fi nancování klimatických opatření, se podařilo do-
hodnout, že by do nového fondu na náhradu škod 
měly přispívat i země, které se dosud hodnotily 
jako rozvojové, ale ve skutečnosti jsou již rozvinu-
té,“ komentuje tento dílčí výsledek Jan Dusík, vlád-
ní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu 
a náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu mi-
nisterstva životního prostředí, který vedl delegaci 
českého předsednictví EU na COP 27.

Druhý, možná zásadnější podnět se ale prosadit 
nepodařilo. Jde o návrh výrazněji celosvětově utlu-
movat využívání všech fosilních paliv včetně uhlí. 
S podobnými cíli přicházely na konferenci vedle 
EU např. Austrálie, Kanada, Japonsko, Velká Bri-
tánie, Švýcarsko nebo Norsko. Mnoho států chtě-
lo v Egyptě naopak snížit cíle a revidovat závazky 
přijaté na poslední konferenci v Glasgow. Rychlejší 
redukce emisí tak nakonec „neprošly“.

BOJ S EMISEMI PŘITVRZUJE
Konference OSN o změně klimatu na několik týdnů vnesla toto ústřední téma opět do 
veřejné debaty. Dveře konferenčních sálů se uzavřely. Stojí za to se podívat, co se vlast-
ně dohodlo a co mohou dělat a často už dělají logistické společnosti. A to především ty 
velké, které jako první ovlivňuje nová legislativa, nebo jejichž závazky a cíle „prosakují“ 
do dodavatelského řetězce.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Samotné Česko na summitu přistoupilo ke glo-
bálnímu závazku snížit kolektivně antropogenní 
emise metanu do roku 2030 nejméně o 30 % ve 
srovnání s rokem 2020. Metan je považován za 
podstatně škodlivější skleníkový plyn než oxid uh-
ličitý a iniciativu Global Methane Pledge podepsalo 
již 150 států světa.

Klimatická konference mj. ukázala, že se nedaří 
naplňovat už uzavřené globální dohody a cíle. Za-
tímco Evropě jako celku nebo jednotlivým státům 
ve světě se daří emise snižovat, nebo se už dostaly 
na hranici či za limit uhlíkové neutrality (Bhútán), 
celosvětové emise dále rostou. Snaha o to, aby se 
planeta na konci století neoteplila o více než 1‚5 
stupně Celsia při srovnání s předindustriální érou, 
vyznívá v tuto chvíli jako velmi obtížně dosažitelná. 
Přitom už nyní, kdy jsme takříkajíc stále ještě na 
začátku, se v Česku, ale především v některých 
částech světa velmi silně projevují změny klimatu 
(zmiňovaný Pákistán je „dobrým“ příkladem).

KOMPENZOVAT, NEBO NEKOMPENZOVAT
V posledních letech se logistické firmy snaží 
kompenzovat emise nákupem certifi kátů, které 
deklarují např. výrobu tzv. zelené elektřiny nebo 
vysazování stromů. Pro logistické fi rmy, zejména 
pak ty globální, jsou kompenzace velmi důležitým 

www.k2.cz
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„Ekologický 
i ekonomický rozměr“

Snižování emisí rozhodně má smysl pro udr-
žitelnost našeho podnikání. Tato udržitelnost 
musí mít vedle ekologického i ekonomický 
rozměr. V souladu s tímto přístupem tak sni-
žujeme emise tím, že pravidelně obnovujeme 
náš vozový park na vozidla s nejvyšší dostup-
nou emisní třídou a trénujeme naše řidiče na 
co nejvíce ekologický a ekonomický styl jízdy. 
V podobě konkrétních CI projektů pracujeme 
s našimi zákazníky na maximalizaci vytížení 
ložného prostoru, co největším omezení prázd-
ných kilometrů a například i na odstranění 
papírové dokumentace v distribučním toku. 
V oblasti skladové logistiky pak zejména prů-
běžně modernizujeme naše chladicí a mrazicí 
zařízení a instalujeme fotovoltaiku na střechy 
našich logistických hal.

JAN HYŤHA
COO Transport

Hopi Holding

ILUSTRAČNÍ FOTO: Emirates
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lety 2021 a 2030 hodlá snížit emise oxidu uhliči-
tého z 39 milionů tun CO2 na 29 milionů tun CO2.

ESG NEJEN PRO „VELKÉ“
SBTi je dobrovolná iniciativa. Ovšem na evropské 
úrovni se začínají implementovat povinné princi-
py ESG (téma se probíralo např. na listopadovém 
setkání Klubu logistických manažerů; reportáž 
je v jiné části toho vydání). V první vlně se týká 
velkých společností, ovšem dopady „prosáknou“ 
a nepřímo ovlivní i malé a střední fi rmy. Povinnost 
ESG reportování se v důsledku nové směrnice 
CSRD rozšiřuje na 1500 velkých fi rem v Česku, 

a to s účinností v první vlně od roku 2024. Už 
v tomto roce budou muset fi rmy shromažďovat 
data, která poslouží jako podklad reportingu pro 
rok 2025. Ačkoli pro malé a střední podniky vznik-
nou přímé povinnosti nefi nanč-
ního reportingu až později, ESG 
pro „velké“ je už nyní ovlivňuje, 
a to nepřímo. „Malé a střední 
podniky zatím povinnost repor-
tu ESG nemají, ovlivňují je ale 
požadavky jejich obchodních 
partnerů – velkých fi rem. Příkla-
dem může být výběrové řízení 
na dodavatele kávy u našeho klienta, které jsme 
revidovali tak, aby splňovalo principy udržitelnosti. 
Tendr na dodavatele kávy se týkal celého korpo-
rátu a součástí výběrového řízení bylo například 
vybrat takového dodavatele, který eliminuje jedno-
rázové obaly,“ vysvětluje Laura Mitroliosová, spo-
lumajitelka a jednatelka poradenské společnosti 
CIRA Advisory.

Velké fi rmy mají značný vliv na vývoj daného odvět-
ví i celé ekonomiky. Právě nastavením podmínek 
tendrů se tak ESG principy budou postupně pře-
lévat do celé ekonomiky a ovlivní i malé a střední 
fi rmy v Česku. „Z vlastní praxe můžeme potvrdit, že 
velké nadnárodní společnosti už aktivně komuni-
kují téma udržitelnosti do dodavatelského řetězce. 
V tomto směru pomáháme nastavovat adekvátní 
kritéria udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro vel-
ké fi rmy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu 

tak, aby dosáhly závazků svých udržitelných stra-
tegií. Zároveň také pomáháme menším a středním 
podnikům se na tuto změnu a požadavky připravit, 
fi rmy musí umět deklarovat svůj postoj v oblasti 

udržitelnosti například formou 
připravené strategie,“ doplňuje 
Laura Mitroliosová.

Nastavení udržitelné strategie 
tak vyvolává nejen rizika, ale 
také příležitosti. „Podniky, které 
se adaptují na ESG požadavky 
v předstihu, budou mít konku-

renční výhodu v podobě lepší pozice v tendrech 
velkých fi rem nebo veřejných zadavatelů,“ myslí si 
Laura Mitroliosová.

„NASTAVENÍ UDRŽITELNÉ 
STRATEGIE VYVOLÁVÁ 

NEJEN RIZIKA, ALE TAKÉ 
PŘÍLEŽITOSTI.“

INZERCE
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#AdvantageUkraine

EU plánuje zařadit Ukrajinu 
do svého portfolia.

Investiční menu Ukrajiny najdete na AdvantageUkraine.com

„Experimentujeme 
s materiálem hal“

Kromě kompenzace uhlíkové stopy, rozšiřová-
ní fl otily elektrotrucků, používání udržitelných 
paliv a dalších aktivit rovněž budujeme skla-
dovací haly s nízkou uhlíkovou stopou. Ty dis-
ponují solárními panely a produkují tak čistou, 
bezemisní elektřinu, kterou pokrýváme ener-
getickou potřebu hal a zaměstnanců, ale i na-
bíjení elektrických trucků. Experimentujeme 
navíc i s materiálem samotných hal, zkoušíme 
využívat přírodních materiálů, například dřeva 
z lokálních zdrojů.

MIKAEL 
KJELDGAARD

managing 
director

DSV Air & Sea

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň
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Informační technologie

JJde o relativně novou technologii, i když první in-
stalace proběhly již před několika lety. „Jak už to 
bývá u novinek, lidé se na ně dívají spíše skepticky, 
a proto jejich využívání v praxi je zatím spíš ojedině-
lé,“ komentuje dosavadní rozšíření této technolo-
gie Tibor Szekeres, delivery director ve společnosti 
Sluno. Uznává ovšem, že jde o zajímavou inovaci, 
o níž se v logistice hodně mluví, a zejména odbor-
níci v ní vidí značný potenciál.

PRAKTICKY BEZ CHYB
„Použitím technologie vision picking se z větší 
části odstraní nutnost tištění informací, optimali-
zuje se pohyb operátorů po skladu a zároveň se 

BRÝLE A ROZŠÍŘENÁ REALITA 
PRO EFEKTIVNÍ VYCHYSTÁVÁNÍ

„Celkově vyšší kvalita“

Vision picking má velký potenciál na uplatnění v logistice a očekávám jeho 
rychlé rozšíření. Dává vychystávačům další rozměr práce. Nejedná se jen o zvý-
šení produktivity a snížení chybovosti, ale významným přínosem je i zvýšení 
kvality vychystávání. Jiné dostupné technologie tento aspekt pro vychystávače 
nejsou schopny nabídnout. Jedině vision picking společně s dostupným hard-
warovým a softwarovým řešením dokáže pickerům dodat další informace, které 
zvýší kvalitu výsledné práce.

TIBOR SZEKERES, delivery director, Sluno

FOTO: DHL Supply Chain

FOTO: DHL Supply Chain

Zobrazování požadovaných informací do zorného pole uživatele, respektive pickera ve 
skladu, k čemuž slouží rozšířená realita a tzv. chytré brýle, někdy i v kombinací s chytrý-
mi skenovacími rukavicemi. Vítejte ve světě pokročilé technologie vychystávání, známé 
jako vision picking.

Článek připravil David Čapek

minimalizuje riziko chyb při vychystávání, protože 
systém uživatele k dalšímu kroku nepustí, dokud 
není chyba odstraněna,“ vysvětluje Dalibor Ondra, 
který má ve společnosti DHL Supply Chain na sta-
rosti zavádění inovativních technologií ve střední 
a východní Evropě.

K prvním příkladům využití této technologie v tu-
zemské logistické praxi patří její nasazení v cheb-
ském distribučním centru, které provozuje právě 
DHL Supply Chain. Chytré brýle jsou propojeny se 
systémem řízení skladu (WMS) a jednotlivým pra-
covníkům zobrazují přímo do jejich zorného pole 
pokyny pro vychystávání zboží – které zboží a z ja-
kého místa ve skladu mají vzít a kam ho umístit na 
přepravní vozík, včetně toho, po jaké trase se mají 

ve skladu pohybovat. Případná chyba se operáto-
rovi okamžitě zobrazí v brýlích. Do zásilek se tak 
dostane pouze zboží, které si zákazník skutečně 
objednal. Nižší chybovost je spojena s vyšší pro-
duktivitou vychystávání a potažmo i spokojeností 
klienta.

NOŠENÍ BRÝLÍ MŮŽE VADIT
Možným úskalím pro další uplatnění technologie 
vision picking je například samotné nošení chyt-
rých brýlí. „Jedna skupina brýle nenosí a ti mají pro-
blém s nasazenými brýlemi celou pracovní dobu, 
druhá skupina brýle nosí a ti zase řeší problém sla-
dění své vady zraku a těchto brýlí,“ popisuje Tibor 
Szekeres. Zároveň ale podle něj nejde o zásadní 
faktické překážky používání.

„Nyní je potřeba, aby technologie ‚dozrála‘ a lidé 
jí začali věřit,“ pokračuje Tibor Szekeres. A dodá-
vá, že k masivnějšímu rozšíření tohoto způsobu 
vychystávání budou zapotřebí „nadšenci“, které 
uvedená technologie přesvědčí o svých jednoznač-
ných benefi tech a kteří se nebudou bát nasadit ji 
do provozu.

Jaké způsoby 
vychystávání ve 

skladu využíváte? 
Uvažujete 

o nasazení 
technologie vision 

picking?
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lety 2021 a 2030 hodlá snížit emise oxidu uhliči-
tého z 39 milionů tun CO2 na 29 milionů tun CO2.

ESG NEJEN PRO „VELKÉ“
SBTi je dobrovolná iniciativa. Ovšem na evropské 
úrovni se začínají implementovat povinné princi-
py ESG (téma se probíralo např. na listopadovém 
setkání Klubu logistických manažerů; reportáž 
je v jiné části toho vydání). V první vlně se týká 
velkých společností, ovšem dopady „prosáknou“ 
a nepřímo ovlivní i malé a střední fi rmy. Povinnost 
ESG reportování se v důsledku nové směrnice 
CSRD rozšiřuje na 1500 velkých fi rem v Česku, 

a to s účinností v první vlně od roku 2024. Už 
v tomto roce budou muset fi rmy shromažďovat 
data, která poslouží jako podklad reportingu pro 
rok 2025. Ačkoli pro malé a střední podniky vznik-
nou přímé povinnosti nefi nanč-
ního reportingu až později, ESG 
pro „velké“ je už nyní ovlivňuje, 
a to nepřímo. „Malé a střední 
podniky zatím povinnost repor-
tu ESG nemají, ovlivňují je ale 
požadavky jejich obchodních 
partnerů – velkých fi rem. Příkla-
dem může být výběrové řízení 
na dodavatele kávy u našeho klienta, které jsme 
revidovali tak, aby splňovalo principy udržitelnosti. 
Tendr na dodavatele kávy se týkal celého korpo-
rátu a součástí výběrového řízení bylo například 
vybrat takového dodavatele, který eliminuje jedno-
rázové obaly,“ vysvětluje Laura Mitroliosová, spo-
lumajitelka a jednatelka poradenské společnosti 
CIRA Advisory.

Velké fi rmy mají značný vliv na vývoj daného odvět-
ví i celé ekonomiky. Právě nastavením podmínek 
tendrů se tak ESG principy budou postupně pře-
lévat do celé ekonomiky a ovlivní i malé a střední 
fi rmy v Česku. „Z vlastní praxe můžeme potvrdit, že 
velké nadnárodní společnosti už aktivně komuni-
kují téma udržitelnosti do dodavatelského řetězce. 
V tomto směru pomáháme nastavovat adekvátní 
kritéria udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro vel-
ké fi rmy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu 

tak, aby dosáhly závazků svých udržitelných stra-
tegií. Zároveň také pomáháme menším a středním 
podnikům se na tuto změnu a požadavky připravit, 
fi rmy musí umět deklarovat svůj postoj v oblasti 

udržitelnosti například formou 
připravené strategie,“ doplňuje 
Laura Mitroliosová.

Nastavení udržitelné strategie 
tak vyvolává nejen rizika, ale 
také příležitosti. „Podniky, které 
se adaptují na ESG požadavky 
v předstihu, budou mít konku-

renční výhodu v podobě lepší pozice v tendrech 
velkých fi rem nebo veřejných zadavatelů,“ myslí si 
Laura Mitroliosová.

„NASTAVENÍ UDRŽITELNÉ 
STRATEGIE VYVOLÁVÁ 

NEJEN RIZIKA, ALE TAKÉ 
PŘÍLEŽITOSTI.“
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„Experimentujeme 
s materiálem hal“

Kromě kompenzace uhlíkové stopy, rozšiřová-
ní fl otily elektrotrucků, používání udržitelných 
paliv a dalších aktivit rovněž budujeme skla-
dovací haly s nízkou uhlíkovou stopou. Ty dis-
ponují solárními panely a produkují tak čistou, 
bezemisní elektřinu, kterou pokrýváme ener-
getickou potřebu hal a zaměstnanců, ale i na-
bíjení elektrických trucků. Experimentujeme 
navíc i s materiálem samotných hal, zkoušíme 
využívat přírodních materiálů, například dřeva 
z lokálních zdrojů.

MIKAEL 
KJELDGAARD

managing 
director

DSV Air & Sea

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav D. Břeň
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PŘI KONSOLIDACI 
SKLADŮ HRAJE 

ROLI EKONOMIKA, 
EFEKTIVITA I EKOLOGIE

Nezřídka bývá provoz několika menších skladů pro fi rmy nevýhodný, a tak volí cestu 
jejich konsolidace a přesunu „pod jednu střechu“. Za jakých okolností by k takovému 
kroku měly přistoupit a jak mají následně postupovat?

Článek připravil David Čapek

VV obecném smyslu platí, že (dobře využitý a fungu-
jící) velký sklad je s ohledem na efektivitu provozu, 
resp. nákladu na jednu zmanipulovanou jednotku, 
výhodnější variantou než provoz více menších skla-
dů. Zejména pokud se jednotlivé skladové provozy 
nacházejí v podobné lokalitě a jsou určeny k distri-
buci pro stejný trh, je provozně výhodnější operovat 
z jednoho centrálního skladu. „Hlavní nákladové 
synergie vyplývají z možnosti efektivnějšího využití 
pracovní síly i manipulační techniky, informačních 
technologií, větší variability skladového prostoru, 
ale i nižších jednotkových nákladů na řídící a ad-
ministrativní pozice. Úspory lze také nalézt v efek-
tivitě distribuce a v případě konsolidace zboží i 
lepšího využití přepravních kapacit,“ podotýká 
Robert Sgariboldi, director v oddělení pronájmu 
průmyslových nemovitostí společnosti JLL.

Přesto se v některých případech daná fi rma rozhod-
ne neoperovat jen z jednoho skladu, k čemuž může 
mít relevantní důvody. „Například pokud chce diver-
zifi kovat riziko (nedávná situace s covid-19 nahrá-

pacity, personálu, sloučení zásilek do větších celků 
a v neposlední řadě snížení nákladů na dopravu 
a související snížení uhlíkové stopy.

Jak poznamenává Tomáš Novotný, development 
and asset management director skupiny Arete, 
vždy záleží na konkrétním případu – lokacích, po-
ptávce klientů, ceně dopravy v daném místě atd. 
„Ze svého pohledu mohu doporučit být především 
s logistickým partnerem stoprocentně transpa-
rentní a sdělovat informace. Ať už jde o časový rá-
mec či jeho případné odchylky. Pak totiž má klient 
čas reagovat na možná zpoždění, plánovat reloka-
ci stávajících provozů i s ohledem na pracovní sílu 
a podobně,“ dodává Tomáš Novotný.

PROCESY, LOKALITA, 
DOSTUPNÁ PRACOVNÍ SÍLA
Jestliže má společnost více menších skladů, zvýší 
jejich konsolidací efektivitu z metru čtverečního 
skladu. Pro zvýšení této efektivity využívají fi rmy 
v řadě případů automatizované skladové systé-
my nebo maximální možnou výšku skladu. „Při 
konsolidaci skladů je také velmi důležité správně 
nastavit procesy fungování, aby došlo k požadova-

„Analýza toku zboží pomůže 
k výběru lokality“

 Pro výběr lokality centrálního skladu neplatí v zásadě jiná pravidla než pro výběr 
lokality pro jakýkoliv jiný sklad. Nejvhodnější lokalita se dá určit většinou z ana-
lýzy toku zboží (Centre of Gravity) a následně do hry vstupují ostatní faktory, 
jako zmíněná dostupnost pracovní síly, dopravní obslužnost a další standardní 
faktory. Pro projekty centrálních skladů je pak kladen větší důraz právě na 
problematiku dopravy (dopad intenzity dopravy na okolí, dostatečné manipu-
lační, odstavné a parkovací plochy, dobré napojení na silniční infrastrukturu) 
a míru fl exibility dalšího růstu skladu v dané lokalitě, ideálně ve stejné budově.

ROBERT SGARIBOLDI, 
director v oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, JLL

vala provozu více samostatných oddělených skladů) 
nebo je mít více skladů vhodné z pohledu logistické-
ho řetězce (rychlost dodání klientovi, rozdílné toky 
zboží a podobně), může provoz více skladů stále 
dávat smysl,“ upozorňuje Robert Sgariboldi.

BENEFITEM JE I SNÍŽENÍ 
UHLÍKOVÉ STOPY
Nicméně jak jsme již zmínili výše, zpravidla platí 
opak. V rámci konsolidace skladů je významný ne-
jen aspekt ekonomický, ale i hledisko udržitelnosti.

„Jedná se o případy, ve kterých je efektivnější a lev-
nější sloučit více skladů do jedné lokality i přesto, 
že dopravní vzdálenost ke koncovému zákazníkovi 
může být delší,“ vysvětluje Matěj Indra, vedoucí 
oddělení průmyslových a logistických pronájmů ve 
společnosti 108 Agency. Centralizace skladového 
řešení má za cíl maximalizovat využití skladové ka-
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nému zvýšení efektivity a úspoře nákladů, napří-
klad sdružováním objednávek,“ konstatuje Vojtěch 
Peřka, business developer ve společnosti CTP.

Kromě správného plánování a nastavení procesů 
je neméně zásadní vhodná lokalita skladu a také 
dostupnost pracovní síly, a to i s ohledem na bu-
doucí rozvoj a růst. „Mnohdy dochází ke konsoli-
dacím skladů bez použití automatizovaných skla-

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

dových systémů, které by mnohonásobně zvýšily 
efektivitu využití skladu a snížily náklady na pra-
covní sílu. Pořízení takové technologie je nákladná 
záležitost, ale tato investice se může velice rychle 
vrátit zpět,“ pokračuje Vojtěch Peřka. Při součas-
né rekordně nízké neobsazenosti industriálních 
budov a vzhledem k rostoucím cenám nájmů by 
společnosti měly zohlednit všechny okolnosti, aby 
dosáhly co nejefektivnějšího využití skladu.

Je rovněž podstatné, aby fi rma plánující konsoli-
daci skladů vše řešila v dostatečném předstihu, 
a to alespoň 12 až 18 měsíců před kýženým za-
hájením využívání nových prostor, jak doporučuje 
Martin Baláž, viceprezident a country manager 
společnosti Prologis v ČR a na Slovensku. „Vzhle-
dem k situaci na trhu i obecnému nedostatku vol-
ných prostor v České republice dnes totiž samotná 
výstavba nové logistické budovy trvá 11 až 12 mě-
síců,“ konkretizuje Martin Baláž.

„Konsolidace skladů souvisí s růstem � rmy 
či udržitelností“

Bylo by chybou se domnívat, že za konsolidací skladů stojí i jiné důvody než fi nance. Vždy jde buď o růst 
společnosti, nebo o její udržitelnost. Optimalizací provozu totiž můžete dosáhnout jak úspor, tak ale i růstu 
byznysu. Zároveň platí, že obojího dosáhnete jen stěží v případě několika oddělených závodů. Pokud pomineme 
fi nance, motivátorem pro konsolidaci skladů může být modernizace výroby – například její robotizace. Obecně 
platí, že přechod na nové technologie se ne vždy rovná nárůstu potřebných výrobních ploch. Pokud bychom se 
bavili čistě o logistice, domnívám se, že o konsolidaci jde v okamžiku, kdy organicky udržitelný nárůst byznysu 
překročí udržitelnou hranici a není možné operovat z mnoha v tu dobu zrovna dostupných lokalit.

TOMÁŠ NOVOTNÝ, 
development and asset management director, Skupina Arete

Řetězec Sportisimo konsolidoval a relokoval své 
sklady z Rudné u Prahy, kde operoval ve třech 
budovách, do jednoho centrálního skladu v Ostravě.
FOTO: Contera

„Maximální využití 
skladové kapacity“

Ke konsolidaci skladů pod „jednu střechu“ by 
mělo dojít v momentě, kdy provoz více skladů 
v několika lokalitách není efektivní, ekono-
mický. Nezapomínejme v dnešní době ani na 
ekologický aspekt provozu související v přípa-
dě více skladů s vyšší dopravní zátěží. V době 
stále se zvyšujícího nájemného a obecně ná-
kladů souvisejících s provozem je určitě cestou 
co největší optimalizace skladů a maximální 
využití jejich kapacity. V rámci projektu cent-
ralizace skladů musí být zohledněna primárně 
lokalita a dostupnost všech klíčových zákaz-
níků společnosti. Výběr lokality pro centrální 
sklad je složitý proces, který je dnes velmi 
často založen na velkém množství dat, která 
jsou následně algoritmicky vyhodnocována 
a slouží jako jedno z vodítek pro určení mož-
ných lokalit.

MATĚJ INDRA
vedoucí oddělení průmyslových a logistických 

pronájmů
108 Agency

Kdy se vám 
osvědčila 

konsolidace 
skladů? Jaký jste 

zvolili postup?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Development

PŘI KONSOLIDACI 
SKLADŮ HRAJE 

ROLI EKONOMIKA, 
EFEKTIVITA I EKOLOGIE

Nezřídka bývá provoz několika menších skladů pro fi rmy nevýhodný, a tak volí cestu 
jejich konsolidace a přesunu „pod jednu střechu“. Za jakých okolností by k takovému 
kroku měly přistoupit a jak mají následně postupovat?

Článek připravil David Čapek

VV obecném smyslu platí, že (dobře využitý a fungu-
jící) velký sklad je s ohledem na efektivitu provozu, 
resp. nákladu na jednu zmanipulovanou jednotku, 
výhodnější variantou než provoz více menších skla-
dů. Zejména pokud se jednotlivé skladové provozy 
nacházejí v podobné lokalitě a jsou určeny k distri-
buci pro stejný trh, je provozně výhodnější operovat 
z jednoho centrálního skladu. „Hlavní nákladové 
synergie vyplývají z možnosti efektivnějšího využití 
pracovní síly i manipulační techniky, informačních 
technologií, větší variability skladového prostoru, 
ale i nižších jednotkových nákladů na řídící a ad-
ministrativní pozice. Úspory lze také nalézt v efek-
tivitě distribuce a v případě konsolidace zboží i 
lepšího využití přepravních kapacit,“ podotýká 
Robert Sgariboldi, director v oddělení pronájmu 
průmyslových nemovitostí společnosti JLL.

Přesto se v některých případech daná fi rma rozhod-
ne neoperovat jen z jednoho skladu, k čemuž může 
mít relevantní důvody. „Například pokud chce diver-
zifi kovat riziko (nedávná situace s covid-19 nahrá-

pacity, personálu, sloučení zásilek do větších celků 
a v neposlední řadě snížení nákladů na dopravu 
a související snížení uhlíkové stopy.

Jak poznamenává Tomáš Novotný, development 
and asset management director skupiny Arete, 
vždy záleží na konkrétním případu – lokacích, po-
ptávce klientů, ceně dopravy v daném místě atd. 
„Ze svého pohledu mohu doporučit být především 
s logistickým partnerem stoprocentně transpa-
rentní a sdělovat informace. Ať už jde o časový rá-
mec či jeho případné odchylky. Pak totiž má klient 
čas reagovat na možná zpoždění, plánovat reloka-
ci stávajících provozů i s ohledem na pracovní sílu 
a podobně,“ dodává Tomáš Novotný.

PROCESY, LOKALITA, 
DOSTUPNÁ PRACOVNÍ SÍLA
Jestliže má společnost více menších skladů, zvýší 
jejich konsolidací efektivitu z metru čtverečního 
skladu. Pro zvýšení této efektivity využívají fi rmy 
v řadě případů automatizované skladové systé-
my nebo maximální možnou výšku skladu. „Při 
konsolidaci skladů je také velmi důležité správně 
nastavit procesy fungování, aby došlo k požadova-

„Analýza toku zboží pomůže 
k výběru lokality“

 Pro výběr lokality centrálního skladu neplatí v zásadě jiná pravidla než pro výběr 
lokality pro jakýkoliv jiný sklad. Nejvhodnější lokalita se dá určit většinou z ana-
lýzy toku zboží (Centre of Gravity) a následně do hry vstupují ostatní faktory, 
jako zmíněná dostupnost pracovní síly, dopravní obslužnost a další standardní 
faktory. Pro projekty centrálních skladů je pak kladen větší důraz právě na 
problematiku dopravy (dopad intenzity dopravy na okolí, dostatečné manipu-
lační, odstavné a parkovací plochy, dobré napojení na silniční infrastrukturu) 
a míru fl exibility dalšího růstu skladu v dané lokalitě, ideálně ve stejné budově.

ROBERT SGARIBOLDI, 
director v oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, JLL

vala provozu více samostatných oddělených skladů) 
nebo je mít více skladů vhodné z pohledu logistické-
ho řetězce (rychlost dodání klientovi, rozdílné toky 
zboží a podobně), může provoz více skladů stále 
dávat smysl,“ upozorňuje Robert Sgariboldi.

BENEFITEM JE I SNÍŽENÍ 
UHLÍKOVÉ STOPY
Nicméně jak jsme již zmínili výše, zpravidla platí 
opak. V rámci konsolidace skladů je významný ne-
jen aspekt ekonomický, ale i hledisko udržitelnosti.

„Jedná se o případy, ve kterých je efektivnější a lev-
nější sloučit více skladů do jedné lokality i přesto, 
že dopravní vzdálenost ke koncovému zákazníkovi 
může být delší,“ vysvětluje Matěj Indra, vedoucí 
oddělení průmyslových a logistických pronájmů ve 
společnosti 108 Agency. Centralizace skladového 
řešení má za cíl maximalizovat využití skladové ka-
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DOPRAVNÍKY: SPRÁVNĚ UMÍSTIT 
A DIMENZOVAT

DOSTATEČNÝ VÝKON
Požadovaný výkon dopravníku 
souvisí s rychlostí, šířkou či 
zatížením dopravníku.

VÁLEČEK, NEBO PÁS?
Klíčové rozhodnutí při volbě souvisí 
s tím, co se bude dopravovat. 
Podle toho se v logistice či ve 
výrobě obvykle rozhoduje mezi 
válečkovými a pásovými variantami.

RŮST, ČI POKLES DO BUDOUCNA
Instalace dopravníku většinou 
nadlouho předurčí chod celého 
provozu. Je tedy třeba přemýšlet 
o tom, co se stane, pokud bude 
dopravníkové řešení za čas vytíženo 
o polovinu více, či méně.

NNení dopravník jako dopravník a vybrat to správné 
řešení opravdu nelze zakoupením setu z e-shopu. 
„Výběr dopravníků pro aplikaci zákazníka je poměr-
ně obsáhlá problematika,“ potvrzuje Jiří Kuča, ob-
chodní ředitel společnosti Rollcontech. Především 
je důležité zvolit správný typ dopravníku podle 
přepravovaného produktu, prostředí, ve kterém 
je dopravník provozován, a funkce, kterou od sys-
tému zákazník požaduje. „Je potřeba se na celou 
věc podívat podrobně do posledního detailu, aby 
dopravníky splňovaly všechny požadavky na užívá-
ní a byly přitom maximálně efektivní při provozu i 
následné údržbě,“ říká Jiří Kuča. A dodává: „Vyrobit 
dopravník se může zdát být lehké. Nicméně vyrobit 
kvalitní dopravník, který vám práci nepřidává, ale 

Rozhodnout se, zda ve skladu instalovat dopravník, bývá otázka obsáhlého rozboru 
a uvažování. Stacionární dopravníky totiž zpravidla na dlouhou dobu určí pohyb zboží 
nebo komponent či další dopravní trasy. Pokud se fi rma pro dopravníky už rozhodne, 
přichází neméně složitá volba určitého typu.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

naopak vám práci šetří a přináší úspory v čase, 
závisí na kvalitě a dlouholetých zkušenostech do-
davatelů.“ Typ přepravovaného produktu a funkce 
dopravníku je klíčová i pro Michala Nováka, ředitele 
společnosti Logsys: „Lze zvolit více možností řešení 
– například pouze přepravu, kumulaci kontaktní či 
bezkontaktní nebo gravitaci – a každá z nich nabízí 
jiné možnosti a rozdílnou cenu.“

PŘEMÝŠLENÍ O PROCESECH
Karel Krejzar, obchodní konzultant společnosti Ko-
dys, který má na starosti automatizaci, doporučuje 
hned v počátku hlubší zamyšlení nad samotnými 
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Další důležitý bod souvisí s výhledem do budouc-
nosti. Zvolené dopravníkové řešení by mělo být 
škálovatelné a tvořené moduly, jež jsou upravitelné 
v závislosti na růstu nebo poklesu dopravované-
ho objemu. „Je vhodné využít takové řešení, které 
toto splňuje. Pokud zákazník změní charakter vý-
roby či skladu, dojde ke stěhování haly, případně 
je potřeba upravit stávající dopravníkový systém 
o další boční trasu, přidat průjezdnou váhu nebo 
napojit na novou část, jednoduchost instalace 
nebo změny přináší úsporu času a peněz. Týká se 
to i samotného servisu, kdy je modulární řešení při 

změně komponent nejlepší volbou,“ dodává Karel 
Krejzar. Pokud bychom se zaměřili na rizika výběru, 
pak bychom mohli odpovědi otočit. Hrozby souvisejí 
s nedostatečným dimenzováním, volbou neřízené-
ho řešení oproti řízenému či volbou celistvého do-
pravníku oproti modulovému.

Zmiňovali jsme, že v logistice se používají hlavně 
dva typy dopravníků – válečkové a pásové. Některé 
aplikace však zajišťují závěsné dopravní systémy. 
„Měly by být hlavně čisté, tiché, ekologické a s mi-
nimálním nárokem na údržbu,“ říká k jejich výběru 
Vladimír Houdek, business development manager 
společnosti OCS Overhead Conveyor System. To 
znamená bez používání řetězů (časté kontroly a na-
pínání) a maziv (nutné mazat nebo doplňovat ma-
zací stanice), která mohou poškodit přepravovaný 
výrobek. „Dalším kritériem je samozřejmě velikost 
a hmotnost přepravovaného produktu, ne všechny 
systémy jsou vhodné na větší zatížení. Při výběru si 
dát také pozor, do jakého prostředí se má dopravní 
systém instalovat a jestli je například nutný plně 
automatický systém,“ doplňuje Vladimír Houdek.

„KOUZLO“ NEJNIŽŠÍ CENY
Také u dopravníků platí, že nejnižší cena při poří-
zení nemusí znamenat nejnižší cenu při započtení 
nákladů vlastnictví či provozu (TCO). „Často se se-
tkáváme s tím, že zákazníci hledí pouze na nejnižší 
cenovou nabídku a nezajímají se o samotné prove-
dení dopravníků, cenu náhradních dílů a budoucí 
servis. Tím sice pořídí na začátku dopravník za nižší 
cenu, ale v rámci servisu a následných oprav se cel-
ková cena prodraží,“ říká Lukáš Vancl, který má na 
starosti projekty ve společnosti JVM Metal. Např. 
při výběru válečkových dopravníků pro logistická 
centra je důležité zohlednit i samotné technické 
provedení. „Dnešní moderní válečkové dopravníky 
mají pohonnou jednotku integrovanou ve válečku, 
a válce poháněné mikro klínovými řemeny,“ říká 
Lukáš Vancl a upozorňuje, že taková řešení jsou 
bezúdržbová, a eliminují tedy dodatečné výdaje na 
servis.

Michal Novák pak u vybraných aplikací dopravníků 
doporučuje zvolit energeticky méně náročné mo-
tory: „Stejnosměrné motory o napětí 24 voltů jsou 
vhodné například pro dopravu drobných produktů, 
a v omezené míře i pro palety.“

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA 
PŘI VÝBĚRU DOPRAVNÍKU
-  Typ přepravovaného materiálu, od kterého se 

určuje zvolení vhodného typu dopravníku.

-  Požadovaný výkon, který má vliv na stano-
vení šířky a rychlosti pásu.

-  Zda se jedná o nepřetržitý provoz, či pouze 
nárazový – toto je velmi důležité kritérium, 
kterému se uzpůsobí celý návrh technologie.

-  Umístění technologie – venku nebo uvnitř 
v hale, tzn. zástavbové rozměry pro pří-
padnou stavbu kanálu či haly, kde bude 
dopravník umístěn, případně zakrytování 
dopravníku.

-  Horizontální provedení či náklon a stoupání 
celé technologie, do jaké výšky, případné 
podpěrné konstrukce.

-  Požadavek elektroinstalace – pokud ano, 
jaký typ a de facto celý systém řízení techno-
logie – ovládání separátní nebo zapojení do 
linky a řízení automatem nebo ovládání ro-
botem. Tento požadavek je velmi specifi cký, 
jelikož každý zákazník má různé požadavky 
a standardy a musí být přesně komunikován 
mezi dodavatelem a zákazníkem.

-  Požadavek na povrchovou úpravu – lakování 
(barva) nebo zinkování. Tento požadavek 
se jeví jako méně relevantní, ale jsou fi rmy, 
které mají své standardy, jež musí být dodr-
ženy.

-  Zda zařízení má být mobilní (do určité veli-
kosti), či stacionární.

-  Přísun materiálu – jakým způsobem a odkud 
bude provedeno plnění dopravníku.

ZDROJ: STANISLAV JIŘÍČEK,
JEDNATEL, GLENOWELL

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:  
DODÁVKY DO 3,5 TUNY

Dopravník v nově otevřeném skladu společnosti 
Rohlík.cz v Chrášťanech u Prahy.

FOTO: Stanislav D. Břeň

procesy toku materiálu nebo zboží ve výrobě či ve 
skladu: „Týká se to hlavně toho, jak má dopravník 
pomoci, co se na něm bude přepravovat a jaká je 
návratnost investice. Podle typu přepravovaného 
výrobku se volí válečková nebo pásová varianta.“ 
Válečková varianta představuje možnost transpor-
tu většinou ve skupinovém balení (KLT, KPT, pale-
ty) nebo v balících, kterým nevadí mezery. „Pásová 
varianta se navrhuje, pokud jsou předměty jem-
nějšího charakteru, případně pokud jejich způsob 
transportu pás potřebuje, například u dopravy se 
sklonem,“ vysvětluje Karel Krejzar.

„USPOŘIT AŽ 50 PROCENT ENERGIE“

RADEK SELOUCKÝ, SALES ACCOUNT MANAGER, INTERROLL CZ

 Firmy by se při výběru dopravníků měly rozhodovat zejména podle charakteru dopra-
vovaného materiálu a vlastních potřeb. Je vhodné pracovat s predikcí vývoje daného 
provozu a vybírat technologie tak, aby vyhovovaly i budoucím potřebám. Velmi dobrou 
volbou jsou modulární systémy, které se vyznačují snadnou škálovatelností a přestavi-
telností. Lze tak pružně reagovat na nastalé změny v toku materiálu. Dalším důležitým 
aspektem dnešní doby je také energetická náročnost. Dopravník samotný může být 
vybaven kvalitními a efektivními pohony a ve spolupráci s chytrým řízením dokáže 
uspořit až 50 % energie.

Používáte ve svém 
skladu dopravníky?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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DOPRAVNÍKY: SPRÁVNĚ UMÍSTIT 
A DIMENZOVAT

DOSTATEČNÝ VÝKON
Požadovaný výkon dopravníku 
souvisí s rychlostí, šířkou či 
zatížením dopravníku.

VÁLEČEK, NEBO PÁS?
Klíčové rozhodnutí při volbě souvisí 
s tím, co se bude dopravovat. 
Podle toho se v logistice či ve 
výrobě obvykle rozhoduje mezi 
válečkovými a pásovými variantami.

RŮST, ČI POKLES DO BUDOUCNA
Instalace dopravníku většinou 
nadlouho předurčí chod celého 
provozu. Je tedy třeba přemýšlet 
o tom, co se stane, pokud bude 
dopravníkové řešení za čas vytíženo 
o polovinu více, či méně.

NNení dopravník jako dopravník a vybrat to správné 
řešení opravdu nelze zakoupením setu z e-shopu. 
„Výběr dopravníků pro aplikaci zákazníka je poměr-
ně obsáhlá problematika,“ potvrzuje Jiří Kuča, ob-
chodní ředitel společnosti Rollcontech. Především 
je důležité zvolit správný typ dopravníku podle 
přepravovaného produktu, prostředí, ve kterém 
je dopravník provozován, a funkce, kterou od sys-
tému zákazník požaduje. „Je potřeba se na celou 
věc podívat podrobně do posledního detailu, aby 
dopravníky splňovaly všechny požadavky na užívá-
ní a byly přitom maximálně efektivní při provozu i 
následné údržbě,“ říká Jiří Kuča. A dodává: „Vyrobit 
dopravník se může zdát být lehké. Nicméně vyrobit 
kvalitní dopravník, který vám práci nepřidává, ale 

Rozhodnout se, zda ve skladu instalovat dopravník, bývá otázka obsáhlého rozboru 
a uvažování. Stacionární dopravníky totiž zpravidla na dlouhou dobu určí pohyb zboží 
nebo komponent či další dopravní trasy. Pokud se fi rma pro dopravníky už rozhodne, 
přichází neméně složitá volba určitého typu.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

naopak vám práci šetří a přináší úspory v čase, 
závisí na kvalitě a dlouholetých zkušenostech do-
davatelů.“ Typ přepravovaného produktu a funkce 
dopravníku je klíčová i pro Michala Nováka, ředitele 
společnosti Logsys: „Lze zvolit více možností řešení 
– například pouze přepravu, kumulaci kontaktní či 
bezkontaktní nebo gravitaci – a každá z nich nabízí 
jiné možnosti a rozdílnou cenu.“

PŘEMÝŠLENÍ O PROCESECH
Karel Krejzar, obchodní konzultant společnosti Ko-
dys, který má na starosti automatizaci, doporučuje 
hned v počátku hlubší zamyšlení nad samotnými 
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Když před šesti lety přijala Eva Vaňková nabídku na 
práci v dm drogerii, rovnýma nohama skočila do lo-
gistiky. „Můj vstup do tohoto oboru je spojen právě se 
společností dm, která má své hlavní logistické centrum 

v Jihlavě, mém rodném městě,“ vzpomíná na rok 2016 dnes vedoucí 
oddělení logistických procesů.

Článek připravila Martina Vampulová

Společnost působící na českém drogistickém 
trhu od roku 1993, která ale svou první prodejnu 
otevřela už v roce 1973 v německém Karlsruhe, 
vnímala Eva Vaňková jako zákaznice vždy velmi 
pozitivně. Rozhodla se proto využít nabídky práce 
a vyzkoušet si do té doby pro ni zcela neznámý 
obor. Teoretické znalosti logistiky měla sice už jako 
absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, 
od té doby ale sbírala zkušenosti spíše v oblasti 
fi nancí nebo v zahraničí. „Přilákala mě vlastně 
fi rma dm, nikoli logistika jako taková,“ říká dnes, 
ale svého rozhodnutí vydat se do neklidných vod 
logistiky rozhodně nelituje.

Na začátku její kariéry u dm jí velmi pomohli kole-
gyně a kolegové, kteří se s ní trpělivě a ochotně 
podělili o svoje znalosti a zkušenosti. Důležitá byla 
i možnost si vše samostatně zkusit a stát se plat-
ným členem týmu. „V určité fázi mého působení 
v logistice mi hodně dalo i ono příslovečné ‚skoč do 
vody a plav‘. Právě to posouvá člověka nejdál. Tím 
mám na mysli hlavně své působení na předchozí 
pozici, kdy jsem měla na starosti část provozu 
skladu. Tehdy se čísla, tabulky a tlačítko enter změ-
nily v reálné zboží, které někdo na začátku řetězce 
musel vzít do ruky, aby se na konci dostalo ke spo-
kojenému zákazníkovi,“ vzpomíná.

Aktuálně má Eva Vaňková na pozici vedoucí oddě-
lení logistických procesů na starosti především 
spolupráci s kolegy z Rakouska, Německa a dal-
ších zemí při plánování a realizaci projektů. Ty při-
nášejí zefektivnění nejrůznějších procesů či lepší 
organizaci práce v logistických centrech. Zároveň 
ještě zodpovídá za práci personalistek v logistice 
a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Společnost dm drogerie markt Česká republika 
je jednou z dceřiných společností dm Rakousko 
(spolu s dm Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Chor-
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„Zajímavosti z praxe“
První prodejna dm v České republice 
byla otevřena v roce 1993 v Českých 
Budějovicích
Rok 2006: V Jihlavě, Červeném Kříži, je 
zahájen provoz nového centrálního skladu 
společnosti
V roce 2011 se otevírá jubilejní 
200. prodejna v České republice
Dnes dm působí ve 14 zemích v Evropě, 
kde provozuje 3945 prodejen
Po celé Evropě zaměstnává přes 71 000 
spolupracovníků
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– muži jsou u nás v menšině,“ dodává s úsmě-
vem. S pracovními problémy se snaží vypořádat 
s nadhledem, pomáhají jí také diskuse s ostatními 
kolegy, když se snaží hledat tu nejlepší cestu, jak 
situaci vyřešit. „Hlavně se učím, že na všechny pro-
blémy je třeba se nejdřív vyspat a pak až konat. 
Přesvědčila jsem se, že přísloví ‚ráno moudřejší 
večera’ a ‚nic se nejí tak horké, jak se uvaří’ roz-
hodně platí,“ říká.

S DCERAMI DO ASIE
Udržet si ten správný nadhled pomáhá Evě Vaň-
kové i snaha dobře vybalancovat pracovní čas 
a odpočinek. Pravidelně hraje volejbal, v zimě 
v tělocvičně a v létě na písku. Každý den chodí se 
psem na procházku a ráda čte. Nejraději prý v zimě 
u krbu se sklenkou dobrého vína. Několikrát do 
roka tráví společný čas s rodinou horskou turisti-
kou. Během dovolených ráda cestuje a postupně 
začíná dcerám ve věku 11 a 12 let představovat 
krásy Asie.

vatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, 
Bulharsko, Severní Makedonie a Itálie). Společnost 
dm dále tvoří dm Německo a dm Polsko. „S ostat-
ními zeměmi jsme ve velké míře provázaní a sna-
žíme se v mnoha směrech postupovat jednotně, 
logistiku nevyjímaje,“ vysvětluje Eva Vaňková.

NEZŮSTAT ODTRŽENÁ 
OD REALITY
Při plánování i realizaci projektů jsou jí k dispozici tři 
kolegyně, se kterými tvoří sehraný tým. Zároveň ale 
zajišťují i zázemí a podporu v personálních otázkách 
pro ostatní kolegy z logistiky. Navíc složení některých 
pracovních a projektových týmů se průběžně mění 
vždy podle zaměření a odbornosti, kterou si konečný 
výsledek žádá. Aby vše fungovalo tak, jak má, tráví 
Eva Vaňková hodně pracovního času poslední 
dobou zejména na online projektových schůzkách, 
při kterých se s kolegy z ostatních zemí průběžně 
informují o pokrocích v probíhajících projektech 
a defi nují si další úkoly, na kterých budou v mezi-
dobí pracovat. „Ráno se vždy snažím projít všechny 
nové zprávy, ať už v e-mailu či jiných komunikačních 
kanálech, které ve společnosti využíváme. A pak už 
něco jako typický pracovní den neexistuje. Je to 
souhrn schůzek – osobních či online, příprava pod-
kladů na jednání, konzultace s kolegy,“ vypočítává 
Eva Vaňková s tím, že se snaží v nabitém pracovním 
diáři také pravidelně navštěvovat provoz skladu, aby 
nezůstala odtržená od reality. „Kromě toho, že zís-
kám mnoho podnětů, mohu navíc otestovat, jak se 
zaváděné novinky líbí a osvědčují v praxi,“ dodává.

Ve své práci klade největší důraz na otevřenost, 
důvěru a schopnost si vždy najít čas na lidi, které 
má kolem sebe. Líbí se jí, že během každého pra-
covního dne může hovořit s lidmi, poslouchat 
jejich nápady i připomínky a ráda je jim průvodcem 
v jejich práci i rozvoji. Zároveň ji těší, že pomáhá 
tvořit něco nového, co společnost, v níž pracuje, 
posouvá do úspěšné budoucnosti. Oceňuje, že ke 
všemu novému, nejen k produktům, ale i postupům, 
se dm snaží s maximální měrou přistupovat i s ohle-
dem na trvalou udržitelnost. „Chtěla bych, aby to, 
co děláme, mělo význam a smysl. A aby to věděli 
i všichni moji spolupracovníci. Mám ráda, když jsem 
já i ostatní na setkání připravena a věnujeme spo-
lečně tématu plnou pozornost,“ říká Eva Vaňková.

NA SKOK DO UČENÍ
Stejně jako ostatní manažerské pozice v logistice 
je i práce vedoucí oddělení logistických procesů 

hodně různorodá. „I když někdy při přemíře komu-
nikace v německém jazyce mám pocit, že tomu 
tak není,“ říká s úsměvem. Proto je ráda, že má 
možnost se někdy s logistikou na chvíli rozloučit. Je 
totiž členem interního vzdělávacího týmu a občas 
kývne i na nabídku dalšího vzdělávání a rozvoje. 
Aktuálně tak s několika dalšími kolegy zahájila stu-
dium ročního akreditovaného programu koučinku. 
„Jsem moc ráda za tuto šanci. Každý kariérní 
posun, který mi v dm nabídli, považuji za pracovní 
úspěch a ocenění mé práce,“ říká Eva Vaňková. 
Podle vlastních slov kdysi dávno, po ukončení 
vysoké školy, považovala za svůj největší pracovní 
úspěch přijetí do poradenské fi rmy Ernst & Young. 
„To byla skvělá škola života s důrazem na podání 
maximálního výkonu. Hlavně jsem tam potkala lidi, 
které dodnes mohu pyšně nazývat svými kama-
rády,“ vzpomíná. Na své aktuální pozici by pak ráda 
dotáhla do zdárného konce největší projekt, který 
momentálně s kolegy řeší. „Jsme zatím na začátku 
a je to práce na několik dalších let. Uvidíme, jakým 
směrem se náš projekt bude vyvíjet,“ uvedla Eva 
Vaňková s tím, že další podrobnosti zatím nechce 
prozrazovat.

MUŽI JSOU V MENŠINĚ
Ačkoli je logistika vnímána spíše jako mužský 
obor, stále více se v této atraktivní oblasti prosa-
zují i ženy. A shodně většinou tvrdí, že logistika 
není ryze mužským oborem. Výjimkou není ani Eva 
Vaňková, která říká: „Nemám pocit, že by logistika 
byla mužskou záležitostí, ač vlastně mými kolegy 
na stejné pracovní úrovni jsou jen muži.“ Spolupra-
cuje se jí s nimi dobře a necítí se vyčleněná z kolek-
tivu. „Navíc v dm to máme obecně trochu naopak 

„Eva Vaňková v datech“

2006  ukončila studium Vysoké školy 
ekonomické, obor Mezinárodní 
obchod

2006–07 působila v poradenské 
společnosti Ernst&Young

2007–10   pracovala na Velvyslanectví 
České republiky v indickém 
Dillí

2016 příchod do dm drogerie markt
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Evy Vaňkové
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Aktuálně má Eva Vaňková na pozici vedoucí oddě-
lení logistických procesů na starosti především 
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Obaly

JJeden z dlouhodobých trendů, který je patrný 
v automobilové branži, souvisí se změnou vlast-
níka obalů. „Dekádu zpátky bylo 70 procent obalů 
majetkem DMCZ, zbylý 30procentní objem pat-
řil našim zákazníkům. Dnes je poměr opačný,“ 
říká Lukáš Bonček, který více než 15 let působí 
na pozici logistik/obalový technik společnosti 
Denso Manufacturing Czech (DMCZ). Naznače-
ná skutečnost podle něj ztěžuje intralogistiku: 
„V oběhu je velké množství různých typů obalů 
a tomuto rozmanitému portfoliu jsme nuceni při-
způsobit naše procesy. Dříve byla většina DMCZ 
obalů konstruována na společné platformě, nyní 
má každý zákazník něco svého – specifi ckého. 
Naše možnost ovlivnění designu zákaznického 
obalu je omezená, každý používá koncept vhod-
ný pro svůj vlastní proces.“ Zejména u projektů 
globálního rozsahu se proto nezřídka stává, že 
identický produkt je balen do několika různých, 

AUTOMOTIVE: ZÁKAZNICKÉ OBALY 
NĚKDY KOMPLIKUJÍ LOGISTIKU 
DODAVATELŮ Automobilový průmysl patří mezi nejinovativnější odvětví. Platí to i v České republi-

ce, která z hlediska počtu vyrobených vozů na obyvatele patří na špičku světových 
statistik. Inovace, ale i zajímavé trendy se projevují také v oblasti obalů. Mezi hlavní 
trendy patří důraz na kvalitní provedení, zvýšení efektivity, snížení uhlíkové stopy, 
zapojování recyklovaných surovin, vícecestné používání či zpravidla vlastnictví obalů 
ze strany zákazníka.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

„Plně využít paletu 
i ložnou plochu“

V současnosti máme ve fi rmě z hlediska obalů 
dva hlavní trendy: Za prvé co nejvíce optima-
lizovat balení z pohledu transportu. To zname-
ná maximální využití palety v množství dílů 
a optimalizovat palety, abychom plně vytížili 
LKW. Pokud se nám toto daří, šetříme náklady 
a samozřejmě také produkujeme méně oxidu 
uhličitého. Druhým trendem je náhrada jed-
norázových plastových prokladů, které chrání 
díly před poškozením. Ideální je vůbec je nepo-
užívat nebo nahradit z ekologičtějšího materi-
álu, například z kartonu. V dlouhodobém plánu 
máme společně s kolegy z VW používat jen je-
den typ plastových jednorázových ochranných 
obalů. To by nám mohlo pomoci při recyklaci 
a nemuseli bychom přemýšlet, z jakého materi-
álu je daný proklad nebo sáček vyrobený.

PETR SLOUP
vývoj 

a plánování 
obalů

Škoda Auto

FOTO: Stanislav D. Břeň
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i když velmi podobných obalů. „Všechny zmíněné 
aspekty s sebou nesou vyšší nároky na manage-
ment obalů, skladovací prostory, případně použití 
rozdílné manipulační techniky. Daná situace není 
jednoduchá ani pro pracovníky logistiky. Složitou 
situaci se snažíme řešit vizuálními pracovními in-
strukcemi přímo ve čtečce nebo v tabletu,“ uvádí 
Lukáš Bonček.

České závody společnosti Rehau Automotive za-
stávají v dodavatelských řetězcích různé pozice od 
Tier 1 po Tier 2. I na této úrovni je z hlediska vlast-
nictví obalů situace podobná. „Balení a trendy pro 
pozici Tier 1 jsou většinou v režii OEM a máme na 
ně poradní vliv, tedy přenášíme na zákazníka naše 
zkušenosti, ale nejsme zodpovědní za vývoj. Interní 
vývoj se převážně podílí na výrobě mezizávodové-
ho balení a balení mezioperačního,“ říká obalový 
vývojář Pavel Fronc.

O tom, že obaly v automotive jsou dnes většinou 
zákaznické, vypovídá také praxe ve skupině Forvia. 
„Většina projektů zahrnuje balení jako již součást 
celkového řešení od klienta. V některých případech 
ale dochází k synergii, kdy se mohou navrhnout 
úpravy pro lepší manipulaci, popřípadě předchá-
zení možným kosmetickým vadám vznikajícím na-
příklad při transportu nebo špatnou manipulací. 
Většinou se jedná o lepší fi xaci, ochranu vnitřní-
ho balení a jiné uspořádání, neboť specifi ka pro 
odolnost, transport, logistickou optimalizaci jsou 
striktně defi nována a vyžadována klientem,“ infor-
muje Lenka Nyklová, logistics director mohelnické 
společnosti Hella Autotechnik Nova, která spadá 
do uskupení Forvia.

VÍCE OBALŮ SMĚŘUJE 
DO AUTOMATŮ
Lenka Nyklová dále uvádí, že vedle zmiňované-
ho vývoje obalů v autoprůmyslu je patrný směr 
k unifi kaci a možnosti automatizované nebo robo-
tizované manipulace či zaskladnění. To potvrzuje 
i Pavel Fronc: „V současnosti pozoruji větší snahu 
předělávat staré obaly na nové 
z důvodu vysoké ceny vstupních 
komodit a zvyšování kompatibili-
ty s automatickými linkami.“

„V automotive už před časem na-
stoupil trend robotizace. Napří-
klad traye, blistry či paletky jsou 
připravovány častěji s ohledem 
na robotické linky,“ přitakává 
Tomáš Pavelka, jednatel spo-
lečnosti Vyva Plast, která se na 
automotive zaměřuje ze zhruba 
70 % (kromě logistického balení dodává i hotové 
díly, ty především do autobusů a karavanů). Podle 
něj je také více projektů v provedení ESD, kdy obaly 
nebo proložky odvádějí elektrostatický náboj. To 
souvisí s tím, jak původní mechanické součástky 
nahrazují elektronické. „Hlavními trendy jsou tedy 
robotizace či automatizace výroby a přesměrová-
vání na elektromobilitu,“ dodává Tomáš Pavelka.

LEPŠÍ MATERIÁLY A NIŽŠÍ DOPAD 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Další trend v autoprůmyslu souvisí s odlehčová-
ním obalových konstrukcí. Protože se v mnoha 
aplikacích používají kovové obaly, hledají se lehčí 
slitiny a taková designová řešení, jež stále posky-
tují dostatečnou pevnost, odolnost, ochranu či 
stabilitu přepravované součástky. Zároveň je však 
patrná tendence k využívání plastu nebo většímu 
podílu plastových komponent u složitějších obalo-
vých celků. „Vnímáme patrný odklon od dřívějšího 
konceptu železných přepravních klecí k plastovým 
materiálům. Většinou se jedná o velké plastové 
boxy, které je možno po vyprázdnění skládat. Ten-
to efekt má samozřejmě pozitivní vliv na snížení 
skladovacích a transportních nákladů,“ vysvětluje 
Lukáš Bonček.

S problematikou materiálů souvisí i nahrazování 
ekologicky méně příznivých obalů. Někdy je obtížné 
rozhodnout, o které se vlastně jedná. Leccos může 
napovědět analýza životního cyklu obalu, ale pře-
devším v průmyslu a u vratných obalů velmi záleží 
na odolnosti a schopnosti obalů absolvovat velký 
počet cyklů v náročném prostředí. Typickým adep-
tem na vyloučení z obalů je pěnový, a někdy i ex-

trudovaný polystyren. „Zákazníci 
z oboru automotive v západní Ev-
ropě jsou pod velkým tlakem, aby 
balili ekologicky. Nahrazují proto 
například polystyren jinými mate-
riály, jejichž recyklace je snazší. 
Často to je vlnitá lepenka,“ říká 
Dalibor Vrba, marketingový spe-
cialista společnosti Servisbal 
Obaly. A dále vysvětluje okolnos-
ti a motivace podobných rozhod-
nutí: „Proces recyklace papíru je 
v EU dobře zvládnutý, 85 procent 

vyrobeného papíru včetně vlnité lepenky je recyklo-
váno. Naproti tomu recyklace polystyrenu vyžaduje 
drahé technologické vybavení recyklační linky.“

Na vlnitou lepenku nedá dopustit ani Martin Bína, 
vedoucí engineeringu a strategického nákupu spo-
lečnosti Unipap: „Vlnitá lepenka je pro mne top 
materiál současnosti s neskutečnými možnostmi 

využití v packagingu a možná nás ještě překvapí 
svým potenciálem v budoucnosti.“ Z hlediska vý-
roby obalů lze podle něj z lepenky vyrobit obalové 
řešení pro malé a lehké, ale i velké nebo těžké 
produkty. „Co se dříve pro svou vysokou hmotnost 
muselo z výrobních hal transportovat v dřevěných 
bednách, dnes zákazník balí do kompletů z těž-
kých vlnitých lepenek,“ podotýká Martin Bína. Po-
dobně jako v případě jiných typů materiálu je třeba 
u obalů z vlnité lepenky vzít v potaz mnoho as-
pektů. „Při návrhu průmyslového obalu zohledňu-
je konstruktér všechny důležité okolnosti provozu 
zákazníka, které laik většinou vnímá pouze okra-
jově, jestli vůbec. Zamýšlí se nad ergonomickými 
potřebami operátorů na lince zákazníka, adekvátní 
ochranou baleného výrobku, dostatečným pracov-
ním výkonem použité lepenky ve spojení s účelo-
vou konstrukcí obalu i nad vykládkou zabaleného 
zboží v cílové destinaci,“ dodává Martin Bína.

ČÍM VÍCE OBĚHŮ, TÍM LÉPE
V rámci určitého projektu, který v autoprůmyslu 
trvá většinou čtyři až šest let, probíhají standard-
ní dodávky na základě dlouhodobých a průběžně 
zpřesňovaných odvolávek. Určitá komponenta 
přichází z jednoho, nebo několika mála závodů, 
na – pomineme-li covidové období – víceméně 
předvídatelné bázi. Pravidelnost a doprava mezi 
body A a B umožňují plánovat a vytěžovat zpětné 
dopravní toky v podobě např. svozu obalů. Proto 
se v automotive zabydlely vratné obaly a používají 
se ve vysokém počtu (výjimku tvoří zámořské zá-
silky, opravdu vzdálené nebo jinak komplikované 
destinace). „Motivací je především úsilí ušetřit 
a částečně i snaha neprodukovat odpad z ekolo-
gických důvodů. V rámci dodávek po Evropě se 
fi rmy více snaží využívat obaly opakovaně až do 
konce jejich životního cyklu. Jedná se například 
o gitterboxy. V praxi to vypadá tak, že je kamiony 
vozí při zpátečních cestách od zákazníků,“ říká 
Dalibor Vrba.

Využívání vratných obalů většinou podporuje také 
zásadní funkce složitelnosti nebo stohovatelnos-
ti prázdných obalů. Složené obaly se na ložnou 
plochu návěsu vejdou v násobcích. Otázkou pro 

„Obal nevlastníme, ale podléhá 
přísnému schvalování“

 Aktuálně se připravujeme na výrobu nového modelu, který začneme vyrábět 
ve druhé polovině příštího roku. S tím je spojena spousta aktivit týkajících se 
balení. Na rozdíl od jiných automobilek je u nás vlastníkem přepravního bale-
ní dodavatel, i tak ale podléhá přísnému schvalovacímu procesu, ve kterém 
zohledňujeme mimo jiné dopad na přepravní kapacity či objem odpadového 
materiálu. Hodně se dbá také na ergonomii, bezpečnost práce a udržitelnost. 
Na trhu se stále objevují nové materiály a technologie při výrobě balení.

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

„S PROBLEMATIKOU 
MATERIÁLŮ SOUVISÍ 

NAHRAZOVÁNÍ EKOLOGICKY 
NEPŘÍZNIVÝCH OBALŮ. 
NĚKDY JE ALE OBTÍŽNÉ 

ROZHODNOUT, O KTERÉ SE 
VLASTNĚ JEDNÁ.“

Obaly

JJeden z dlouhodobých trendů, který je patrný 
v automobilové branži, souvisí se změnou vlast-
níka obalů. „Dekádu zpátky bylo 70 procent obalů 
majetkem DMCZ, zbylý 30procentní objem pat-
řil našim zákazníkům. Dnes je poměr opačný,“ 
říká Lukáš Bonček, který více než 15 let působí 
na pozici logistik/obalový technik společnosti 
Denso Manufacturing Czech (DMCZ). Naznače-
ná skutečnost podle něj ztěžuje intralogistiku: 
„V oběhu je velké množství různých typů obalů 
a tomuto rozmanitému portfoliu jsme nuceni při-
způsobit naše procesy. Dříve byla většina DMCZ 
obalů konstruována na společné platformě, nyní 
má každý zákazník něco svého – specifi ckého. 
Naše možnost ovlivnění designu zákaznického 
obalu je omezená, každý používá koncept vhod-
ný pro svůj vlastní proces.“ Zejména u projektů 
globálního rozsahu se proto nezřídka stává, že 
identický produkt je balen do několika různých, 

AUTOMOTIVE: ZÁKAZNICKÉ OBALY 
NĚKDY KOMPLIKUJÍ LOGISTIKU 
DODAVATELŮ Automobilový průmysl patří mezi nejinovativnější odvětví. Platí to i v České republi-

ce, která z hlediska počtu vyrobených vozů na obyvatele patří na špičku světových 
statistik. Inovace, ale i zajímavé trendy se projevují také v oblasti obalů. Mezi hlavní 
trendy patří důraz na kvalitní provedení, zvýšení efektivity, snížení uhlíkové stopy, 
zapojování recyklovaných surovin, vícecestné používání či zpravidla vlastnictví obalů 
ze strany zákazníka.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

„Plně využít paletu 
i ložnou plochu“

V současnosti máme ve fi rmě z hlediska obalů 
dva hlavní trendy: Za prvé co nejvíce optima-
lizovat balení z pohledu transportu. To zname-
ná maximální využití palety v množství dílů 
a optimalizovat palety, abychom plně vytížili 
LKW. Pokud se nám toto daří, šetříme náklady 
a samozřejmě také produkujeme méně oxidu 
uhličitého. Druhým trendem je náhrada jed-
norázových plastových prokladů, které chrání 
díly před poškozením. Ideální je vůbec je nepo-
užívat nebo nahradit z ekologičtějšího materi-
álu, například z kartonu. V dlouhodobém plánu 
máme společně s kolegy z VW používat jen je-
den typ plastových jednorázových ochranných 
obalů. To by nám mohlo pomoci při recyklaci 
a nemuseli bychom přemýšlet, z jakého materi-
álu je daný proklad nebo sáček vyrobený.

PETR SLOUP
vývoj 

a plánování 
obalů

Škoda Auto

FOTO: Stanislav D. Břeň



Obaly

dopravce či dispečery je samozřejmě, jak  reverzní 
logistiku „nechat pracovat“ ve svůj prospěch a jak 
na pravidelných linkách vytěžit ušetřenou ložnou 
plochu.

I když jsou vratné obaly v autoprůmyslu jedním 
ze silných trendů, neznamená to, že by nebyl pro-
stor např. pro obaly z vlnité lepenky. „Jednorázové 
obaly z vlnitých lepenek se nasazují často v rámci 
zámořské dopravy, kdy se vratné obaly nevyplatí 
vozit nazpět. Výrobci v automotive také často vyu-
žívají obaly z vlnité lepenky jako pojistnou zásobu 
pro situaci, kdy zrovna není k dispozici dostatek 
vratných obalů,“ uvádí Dalibor Vrba. I na kratších 
vzdálenostech někdy putují obaly z vlnité lepenky, 
ovšem snahou je zapojit je do obrátky. Jedná se 
většinou o robustní mnohavrstvé nebo konstrukč-
ně komplikované obaly, které zvládnou několik oto-
ček. Pro automobilky nebo subdodavatele na úrov-
ních Tier 1 či Tier 2 většinou poskytují příležitost 
započítat si sníženou uhlíkovou stopu v důsledku 
vyloučení plastových obalů.

EFEKTIVITA RUKU V RUCE 
S INOVATIVNOSTÍ
I když v poslední době lze získat dojem, že vše se 
točí kolem udržitelnosti obalů, pravdou zůstává, 
že obaly jsou nákladem a v případě vratných va-
riant vážou značné množství fi nancí. Proto i pou-
ze jednouché úpravy obalů, které ušetří materiál, 
zbytečnou proložku nebo část fi xace, či umožní 
vložit jeden díl navíc, mohou při velkých objemech 
znamenat obrovské úspory. „Firmy v automotive se 
rozhodně snaží balit efektivněji. V praxi se to pro-
jevuje požadavky na úpravu obalů tak, aby do něj 
bylo možné zabalit více kusů produktu. Výsledkem 
jsou pak úspory v nákladech, což znamená méně 
cest kamionů, i v benefi tech pro životní prostředí 
v podobě menšího množství obalového odpadu 
a méně vyprodukovaného oxidu uhličitého,“ kon-
statuje Dalibor Vrba.

Pokud bychom měli zmínit některé inovace, které 
v nedávné době uskutečnily společnosti z autoprů-
myslu, můžeme zmínit např. Rehau Automotive. 
Firma aktuálně realizovala změnu stohovatelného 
vnějšího rámu, což vedlo ke snížení portfolia vari-
ant, nebo úpravu vnitřního rámu pro jednoúčelové 
vyložení. Společnost Benteler ČR zase v jednom ze 
svých závodů vyvíjí ve spolupráci s dodavatelem 

koncept bonboniérových proložek z kartonplastu. 
„Tyto speciální proložky budou používány v kom-
binaci s univerzálními vratnými obaly. Jedná se 
o nový způsob balení pro lisované komponenty po 
lakování, kterým chceme maximalizovat ochranu 
dílu a zaručit určitou fl exibilitu v rámci vnitřního 
toku materiálu,“ vysvětluje Barbora Kouřilová, re-
gional packaging manager Northern Europe spo-
lečnosti Benteler ČR.

Lukáš Bonček sdílí zkušenosti z firmy Denso: 
„S ohledem na fakt, že většina nových obalů již 
není ve vlastnictví fi rmy, dochází i k útlumu našich 
vývojových aktivit v oblasti balení. Nicméně v pří-
padě nového majoritního projektu pro zákazníka 
BMW jsme za tuto část businessu zodpovědní. 
Na základech existujícího konceptu jsme vyvinuli 
speciální kovový přepravník (stillage) vhodný pro 
automatický robotický zakladač. Jedná se o první 
projekt tohoto druhu v rámci DMCZ.“ Aktuálně se 
projekt nachází ve fázi krátce po SOP, kdy probíhá 
ladění posledních detailů. Zajímavý projekt s oba-

ly automobilky Volvo realizovala také společnost 
 Brose Cz. Popisujeme jej v rubrice Případová stu-
die tohoto vydání.

Pokud jde o materiálové inovace, často se týkají 
nasazení recyklátů. Jeden takový projekt popisuje 
Petr Sloup, který má na starosti vývoj a plánování 
obalů ve společnosti Škoda Auto: „Nově jsme se 
domluvili s dodavateli plastových palet, že musí 
používat minimálně 25 procent recyklovaného 
materiálu. I když se tento materiál použije, stále 
bude mít srovnatelné technické vlastnosti. Od toho 
záměru si slibujeme, že dodavatelé budou více vy-
užívat recykláty, a tím snížíme naši ekologickou 
stopu.“ Automobilka nově testuje také uzavřené 
palety, které zamezují průniku nečistot k dílům. 
V tomto případě je záměrem eliminovat používá-
ní jednorázových fólií přes palety nebo strečových 
fólií. „Je to sice na začátku dražší, ale z dlouhodo-
bého hlediska ekologičtější a fi nančně výhodnější,“ 
doplňuje Petr Sloup a upozorňuje, že v rámci VW 
i automobilky Škoda Auto běží mnoho zajímavých 
projektů s cílem minimalizovat dopady balení na 
životní prostředí.

ÚSPĚŠNÝ OBAL ZE SPRÁVNÉ INFORMACE
Automotive představuje průmysl specifi cký spleti-
tou provázaností subdodavatelských linií. „Výrob-
ce každého dílu musí na výstupu své výrobní linky 
zboží optimálně ergonomicky, bezpečně a efektiv-
ně ekonomicky zabalit k expedici dalšímu zpraco-
vateli, respektive zákazníkovi. Sami o sobě i tito 
další zpracovatelé mají specifi cké nároky na pro-
vedení obalů, ve kterých jim polotovary do výroby 
chodí, a snaží se své dodavatele v tomto smyslu ří-
dit,“ charakterizuje současné dění v autoprůmyslu 
Martin Bína, vedoucí engineeringu a strategického 
nákupu společnosti Unipap. Tato idea se posouvá 
z jednoho článku na druhý, od výrobce gumového 
těsnění nebo třeba světlometů až k výrobcům fi nál-
ních celků uváděných na trh. „Ve hře je tedy více 
než jindy důležité sdílení informací mezi jednotli-
vými výrobci a dodavatelem obalů. V podstatě se 
dá říci, že úspěšný obal je vyroben z velké části ze 
správných informací a pak také i z dalších mate-
riálů,“ dodává Martin Bína.

„Vratné, sklopné, odolné“

Obecně je v automobilovém průmyslu snaha zacílit na udržitelnost a efektivitu, 
nejinak je tomu tedy i v naší společnosti. Při vývoji či nákupu obalů se vždy 
zaměřujeme na jejich optimální využití z pohledu objemu, množství použitého 
materiálu k jejich výrobě, stejně jako i na co nejvyšší podíl recyklovatelného ma-
teriálu. Upřednostňujeme obaly vratné, ideálně také sklopné, s dlouhodobým 
potenciálem životnosti a zároveň co nejmenším dopadem na životní prostředí.

BARBORA KOUŘILOVÁ, regional packaging manager, Benteler ČR

„Nevyhneme se 
speci� ckému balení“

Trend, který se pokoušíme zavádět, je snížení 
množství variant typů obalů na nejmenší mož-
nou míru. Bohužel v 90 procentech případů 
se nevyhneme specifi ckému balení pro jeden 
druh výrobku, proto se hlavní snaha soustředí 
na sjednocení a snížení variant vnějších lož-
ných jednotek.

PAVEL FRONC
vývoj obalů

Rehau 
Automotive

FOTO: Stanislav D. Břeň

Jaké máte 
zkušenosti 

s dodávkami pro 
autoprůmysl?
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Z obalů předchozích
projektů nezůstalo
 skoro nic

Dohledatelnost a využívání moderních technologií, unifi kace balení a obaly s maximál-
ním využitím recyklovaných a recyklovatelných materiálů. To jsou hlavní trendy, které 
v autoprůmyslu vidí Jakub Tykal, vedoucí oddělení balení komponent v kolínské auto-
mobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

Rozhovor vedl Stanislav D. Břeň

V uplynulých dvou letech nabíhaly 
do výroby dva nové modely Toyota 
Yaris a Toyota Aygo. Co se změnilo 
z hlediska obalů?

S projektem Yarisu jsme začali v dubnu 2019 a za-
čátek výroby byl na podzim 2021, pro Aygo pak 
leden 2022. Obecně nám trvá přibližně dva až tři 
roky připravit nový model včetně obalů. Oba vozy 
jsou podstatně větší než dřívější modely, počet dílů 
se zvýšil o přibližně třicet procent. Proto jsme z de-
vadesáti procent obměnili obalové konto. Vzhle-
dem k tomu, že máme v oběhu 650 000 obalových 
jednotek, byla změna opravdu velká.

Co vše jste měnili?

Příprava a schvalování probíhá napříč továrnou 
i celým obalovým řetězcem. Do vývoje vstupuje 
spousta aspektů a oddělení – montáž, svařovna, 
kvalita, logistika a bezpečnost. Všechny požadav-
ky propojujeme jak s dodavateli dílů, tak interními 
skupinami Toyoty, které na obalech pracují, včetně 
těch v Belgii či Japonsku. Protože v Kolíně vyrábě-
ná vozidla už nejsou unikátní pouze pro nás, bylo 
teď nové, že jsme hodně spolupracovali s továrnou 
ve Francii, abychom maximálně harmonizovali oba-
lové portfolio.

Bylo možné použít některé obaly 
z předchozích projektů?

Speciální balení až na výjimky prakticky žádné. 
Když jsme začali nový model, museli jsme vyvinout 
skoro vše nové. Standardních boxů a ocelových pa-
let se vzhledem k jejich životnímu cyklu, kdy stáří 
velké části obalů bylo asi 15 let, převedlo jen asi 
20 procent s tím, že balení bylo potřeba strojově 
vyčistit a část palet prošla generální opravou.

Jak byste ze svého pohledu defi noval 
ideální obal pro automobilku?

Ideální balení neexistuje, vždy jde o průnik různých 
pohledů. Balení musí být bezpečné pro manipula-
ci a transport a je třeba zajistit prvotřídní kvalitu 
dílů. Dále je nutné, aby lidé s obalem jednoduše 
nakládali. Optimální rozměr je co nejmenší bale-
ní, do kterého se díl vejde. Velká paleta sice vyjde 
efektivněji na kubíky, ale my ji potřebujeme dostat 

na  linku. Když to šlo, využili jsme co nejmenší boxy. 
Dále jsme se snažili unifi kovat. I když se kompo-
nenty liší, typicky jiné zrcátko pro Yaris a jiné pro 
Aygo, balení je stejné. Vykrývá to určitou fl uktua-
ci obalů a nemusíme jich držet tolik. Pokud je díl 
identický a od stejného dodavatele, pak chceme 
totožné balení jako závod ve Francii nebo Anglii, 
abychom dokázali sdílet balení podle potřeby.

Co dalšího rozhoduje?

Pochopitelně efektivita pro externí i interní logisti-
ku. To se jasně projeví v počtu obalů nutných k po-
řízení nebo frekvenci kamionových cest. Balení 
musí být levné a jednoduché na údržbu. Z hledis-
ka celého koncernu má optimální přepravní balení 
základnu 1200 × 800 milimetrů, případně dvojná-
sobek. V poslední době se stále více zaměřujeme 
také na výšku palet tak, abychom co nejlépe vytě-
žovali návěsy nebo kontejnery.

Jak postupujete, když hledáte 
nový obal?

Ze začátku připravujeme obalové koncepty, kdy si 
říkáme, jestli díl půjde na paletu nebo do boxu, jak 
bude řešena fi xace a podobně. Proběhne schválení 
uvnitř fi rmy včetně interních shopů a pak vyvíjíme 
3D návrh a vytváříme prototypy. Následně testu-
jeme v praxi, některé díly se musí testovat více, 
jindy se objeví komplikace a vše přepracujeme. 
Když úspěšně odzkoušíme a schválíme balení, při-
chází fáze nákupu. Standardně začíná s půlročním 
předstihem, kdy dlouhodobě spolupracujeme s asi 
dvaceti dodavateli obalů.

Kolik typů obalů máte 
na jeden model?

Nyní jsme už nerozdělovali mezi oběma modely, 
ale celkově se jedná o asi 400 druhů. Základních 
velikostí přepravních boxů je dvacet pět a sedmde-
sát velkých palet, ale hodně záleží, jak jsou boxy 
vnitřně děleny. Počet variant roste s fi xacemi, in-
zerty a proložkami. U velkých dílů platí, že se hůře 
daří nacházet univerzální varianty palet shodných 
pro Aygo i Yaris.

Doba je turbulentní. Objevily se nějaké 
problémy s dodávkami obalů?

Měli jsme štěstí, že jsme s dodavateli začali komu-
nikovat hned na počátku, tedy před pandemií. Vě-
děli, že za dva roky bude česká Toyota nakupovat, 
a proto objednali materiál ještě za rozumné ceny. 
V některých případech nastaly problémy s dostup-
ností materiálu nebo při zavření výrob z důvodu 
onemocnění zaměstnanců covidem. V rámci re-
zerv jsme ale vše vykryli.

Jsou všechny obaly recyklovatelné 
při vybíhání projektu?

Poslední tři roky jsme především u plastových boxů 
testovali recyklát, který je nyní použit ve všech oba-
lech. Jeho podíl se ale liší podle velikosti obalu. 
Zjistili jsme, že s velikostí boxu klesá pevnost. 
Může se promáčknout bok nebo propadnout dno. 
U nejmenších beden máme tedy sto procent, 
u středních padesát procent a u větších 25 procent 
recyklátu. Současně platí, že veškeré naše obaly 
jsou recyklovatelné a nepoužíváme žádné mate-
riály, jež by nešlo dále zpracovat.

FOTO: Toyota Motor Manufacturing Czech Republic

Celý rozhovor najdete ve Světě 
balení 117/2022, který je také 
na webu svetbaleni.cz.

Obaly

dopravce či dispečery je samozřejmě, jak  reverzní 
logistiku „nechat pracovat“ ve svůj prospěch a jak 
na pravidelných linkách vytěžit ušetřenou ložnou 
plochu.

I když jsou vratné obaly v autoprůmyslu jedním 
ze silných trendů, neznamená to, že by nebyl pro-
stor např. pro obaly z vlnité lepenky. „Jednorázové 
obaly z vlnitých lepenek se nasazují často v rámci 
zámořské dopravy, kdy se vratné obaly nevyplatí 
vozit nazpět. Výrobci v automotive také často vyu-
žívají obaly z vlnité lepenky jako pojistnou zásobu 
pro situaci, kdy zrovna není k dispozici dostatek 
vratných obalů,“ uvádí Dalibor Vrba. I na kratších 
vzdálenostech někdy putují obaly z vlnité lepenky, 
ovšem snahou je zapojit je do obrátky. Jedná se 
většinou o robustní mnohavrstvé nebo konstrukč-
ně komplikované obaly, které zvládnou několik oto-
ček. Pro automobilky nebo subdodavatele na úrov-
ních Tier 1 či Tier 2 většinou poskytují příležitost 
započítat si sníženou uhlíkovou stopu v důsledku 
vyloučení plastových obalů.

EFEKTIVITA RUKU V RUCE 
S INOVATIVNOSTÍ
I když v poslední době lze získat dojem, že vše se 
točí kolem udržitelnosti obalů, pravdou zůstává, 
že obaly jsou nákladem a v případě vratných va-
riant vážou značné množství fi nancí. Proto i pou-
ze jednouché úpravy obalů, které ušetří materiál, 
zbytečnou proložku nebo část fi xace, či umožní 
vložit jeden díl navíc, mohou při velkých objemech 
znamenat obrovské úspory. „Firmy v automotive se 
rozhodně snaží balit efektivněji. V praxi se to pro-
jevuje požadavky na úpravu obalů tak, aby do něj 
bylo možné zabalit více kusů produktu. Výsledkem 
jsou pak úspory v nákladech, což znamená méně 
cest kamionů, i v benefi tech pro životní prostředí 
v podobě menšího množství obalového odpadu 
a méně vyprodukovaného oxidu uhličitého,“ kon-
statuje Dalibor Vrba.

Pokud bychom měli zmínit některé inovace, které 
v nedávné době uskutečnily společnosti z autoprů-
myslu, můžeme zmínit např. Rehau Automotive. 
Firma aktuálně realizovala změnu stohovatelného 
vnějšího rámu, což vedlo ke snížení portfolia vari-
ant, nebo úpravu vnitřního rámu pro jednoúčelové 
vyložení. Společnost Benteler ČR zase v jednom ze 
svých závodů vyvíjí ve spolupráci s dodavatelem 

koncept bonboniérových proložek z kartonplastu. 
„Tyto speciální proložky budou používány v kom-
binaci s univerzálními vratnými obaly. Jedná se 
o nový způsob balení pro lisované komponenty po 
lakování, kterým chceme maximalizovat ochranu 
dílu a zaručit určitou fl exibilitu v rámci vnitřního 
toku materiálu,“ vysvětluje Barbora Kouřilová, re-
gional packaging manager Northern Europe spo-
lečnosti Benteler ČR.

Lukáš Bonček sdílí zkušenosti z firmy Denso: 
„S ohledem na fakt, že většina nových obalů již 
není ve vlastnictví fi rmy, dochází i k útlumu našich 
vývojových aktivit v oblasti balení. Nicméně v pří-
padě nového majoritního projektu pro zákazníka 
BMW jsme za tuto část businessu zodpovědní. 
Na základech existujícího konceptu jsme vyvinuli 
speciální kovový přepravník (stillage) vhodný pro 
automatický robotický zakladač. Jedná se o první 
projekt tohoto druhu v rámci DMCZ.“ Aktuálně se 
projekt nachází ve fázi krátce po SOP, kdy probíhá 
ladění posledních detailů. Zajímavý projekt s oba-

ly automobilky Volvo realizovala také společnost 
 Brose Cz. Popisujeme jej v rubrice Případová stu-
die tohoto vydání.

Pokud jde o materiálové inovace, často se týkají 
nasazení recyklátů. Jeden takový projekt popisuje 
Petr Sloup, který má na starosti vývoj a plánování 
obalů ve společnosti Škoda Auto: „Nově jsme se 
domluvili s dodavateli plastových palet, že musí 
používat minimálně 25 procent recyklovaného 
materiálu. I když se tento materiál použije, stále 
bude mít srovnatelné technické vlastnosti. Od toho 
záměru si slibujeme, že dodavatelé budou více vy-
užívat recykláty, a tím snížíme naši ekologickou 
stopu.“ Automobilka nově testuje také uzavřené 
palety, které zamezují průniku nečistot k dílům. 
V tomto případě je záměrem eliminovat používá-
ní jednorázových fólií přes palety nebo strečových 
fólií. „Je to sice na začátku dražší, ale z dlouhodo-
bého hlediska ekologičtější a fi nančně výhodnější,“ 
doplňuje Petr Sloup a upozorňuje, že v rámci VW 
i automobilky Škoda Auto běží mnoho zajímavých 
projektů s cílem minimalizovat dopady balení na 
životní prostředí.

ÚSPĚŠNÝ OBAL ZE SPRÁVNÉ INFORMACE
Automotive představuje průmysl specifi cký spleti-
tou provázaností subdodavatelských linií. „Výrob-
ce každého dílu musí na výstupu své výrobní linky 
zboží optimálně ergonomicky, bezpečně a efektiv-
ně ekonomicky zabalit k expedici dalšímu zpraco-
vateli, respektive zákazníkovi. Sami o sobě i tito 
další zpracovatelé mají specifi cké nároky na pro-
vedení obalů, ve kterých jim polotovary do výroby 
chodí, a snaží se své dodavatele v tomto smyslu ří-
dit,“ charakterizuje současné dění v autoprůmyslu 
Martin Bína, vedoucí engineeringu a strategického 
nákupu společnosti Unipap. Tato idea se posouvá 
z jednoho článku na druhý, od výrobce gumového 
těsnění nebo třeba světlometů až k výrobcům fi nál-
ních celků uváděných na trh. „Ve hře je tedy více 
než jindy důležité sdílení informací mezi jednotli-
vými výrobci a dodavatelem obalů. V podstatě se 
dá říci, že úspěšný obal je vyroben z velké části ze 
správných informací a pak také i z dalších mate-
riálů,“ dodává Martin Bína.

„Vratné, sklopné, odolné“

Obecně je v automobilovém průmyslu snaha zacílit na udržitelnost a efektivitu, 
nejinak je tomu tedy i v naší společnosti. Při vývoji či nákupu obalů se vždy 
zaměřujeme na jejich optimální využití z pohledu objemu, množství použitého 
materiálu k jejich výrobě, stejně jako i na co nejvyšší podíl recyklovatelného ma-
teriálu. Upřednostňujeme obaly vratné, ideálně také sklopné, s dlouhodobým 
potenciálem životnosti a zároveň co nejmenším dopadem na životní prostředí.

BARBORA KOUŘILOVÁ, regional packaging manager, Benteler ČR

„Nevyhneme se 
speci� ckému balení“

Trend, který se pokoušíme zavádět, je snížení 
množství variant typů obalů na nejmenší mož-
nou míru. Bohužel v 90 procentech případů 
se nevyhneme specifi ckému balení pro jeden 
druh výrobku, proto se hlavní snaha soustředí 
na sjednocení a snížení variant vnějších lož-
ných jednotek.

PAVEL FRONC
vývoj obalů

Rehau 
Automotive

FOTO: Stanislav D. Břeň

Jaké máte 
zkušenosti 
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26. ROČNÍK KONGRESU EASTLOG PŘEDSTAVUJE...

Logistika bez limitů aneb návrat logistiky a dopravy do pozice oboru s neomezeným potenciálem. 
To bude hlavním tématem 26. ročníku největšího setkání logistických a dopravních profesionálů 
v České republice, kongresu EASTLOG 2023. Postpandemické napětí a válka na Ukrajině přinášejí 
problémy a nedostatky. Zmiňme vysoké náklady na pohonné hmoty, nárůst cen energií, omezení 
v přeshraniční a globální dopravě, nedostatek pracovních sil mimo jiné z Ukrajiny, obavy firem z dalšího 
vývoje a odkládání potřebných investic. EASTLOG 2023 bude ideální platformou pro diskuzi s kolegy 

z oboru a hledání řešení obtížných situací včetně odemčení nyní limitovaného potenciálu logistiky.

LOGISTICS UNLIMITED
HLAVNÍ TÉMA:

24–26/05/2023, O2 UNIVERSUM, PRAHA

www.eastlog.cz UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY
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SPONZOROVANÁ SEKCE

KDY, KOMU A JAK 
SE VYPLATÍ 
IMPLEMENTOVAT EDI

covat. Dále je to samotný přenos EDI zpráv 
a konečně s tím související správa a archivace 
transakcí, dokladů a událostí.

Co je zapotřebí při implementaci EDI? Zde 
záleží na úrovni využívaných služeb, ovšem 
poskytovatelé služeb v oblasti elektronické 
výměny dokladů (EDI provideři) nezřídka 
poskytují cloudové služby, které prakticky 
žádné hardwarové ani softwarové nároky 
nemají. tedy s výjimkou internetového prohlí-
žeče. „Procesní změny se ale často promítají 
do ERP, které je třeba upravit. Řešení Orion 
EDI pro elektronickou výměnu dokladů se poté 
s pomocí jednoduché aplikace na toto předpři-
pravené ERP napojí,“ popisuje David Reichel. 
V České republice a na Slovensku je podle něj 
na dodavatelskou stranu EDI již většina ERP 
připravena a nejde o nic komplikovaného. 

O nasazení EDI komunikace mohou v zásadě 
uvažovat všechny fi rmy, které vnímají, že proces 
zpracování dokladů u nich má rezervy, například 
z hlediska chybovosti, pomalosti a nepružnosti 
či přemíry „manuální“ práce s doklady. Celý 
tento proces je díky EDI možné zpřesnit, zrych-
lit a zpřehlednit. V dnešní době kybernetických 
hrozeb je významnou předností i skutečnost, že 
EDI představuje bezpečné prostředí pro přenos 
citlivých dat obchodního charakteru.

〉 PROVÁZANÉ OBCHODNÍ 
A LOGISTICKÉ PROCESY
„EDI komunikace je výhodná všude tam, kde 
existuje pravidelný obchodní vztah a s ním 
související výměna dokladů mezi odběrateli 
a jejich dodavateli. Úmyslně uvádím množné 
číslo, neboť čím je v daném prostředí podob-
ných odběratelů více a čím více mají dodava-
telů, tím je EDI komunikace smysluplnější,“ 
vysvětluje David Reichel, solution architect ve 
společnosti Grit. Z hlediska procesů jdou spolu 
ruku v ruce obchod (nákup, prodej, fakturace) 
a logistika (avizování dodávek, rychlejší a přes-
nější příjem zboží).

EDI je vhodné především pro fi rmy, které mají 
hodně dokladů a standardizované výrobky či 
zboží. Firma, která vystavuje doklady vždy za 
různé služby (plnění je vždy unikátní), EDI nevy-
užije. Podobně pak EDI nedocení fi rmy, které 
měsíčně zpracují jednotky či desítky dokladů. 
Jakmile jde ale měsíční počet zpracovaných 
dokladů do stovek, jsou úvahy o EDI na místě.

〉 SPRÁVNÝ FORMÁT, PŘENOS A SPRÁVA 
VČETNĚ ARCHIVACE
Každé EDI řešení by mělo zajišťovat tři hlavní 
oblasti. První z nich je překlad zasílaných zpráv 
do formátu, který umí podnikový systém zpra-

Objednávky, dodací listy a faktury. Právě tyto 
doklady ve strukturované elektronické formě si 
prostřednictvím EDI komunikace nejčastěji vymě-
ňují odběratelé, například e-shopy nebo retai-
lové řetězce, se svými dodavateli. Nasazení EDI je 
vhodné zejména u společností, které zpracovávají 
velké množství dokladů. A zároveň platí, že při zapojení 
co nejvíce fi rem do této standardizované elektronické 
výměny dat se benefi ty EDI komunikace maximalizují.

Článek připravila redakce SL

?PŘÍŠTÍ OTÁZKA?

V dalším vydání:
JAK ZVLÁDNOUT 

INVENTARIZACI SKLADŮ?

Navrhněte téma 
pro tuto rubriku.

V případě nejjednodušší úrovně EDI řešení 
v podobě webového EDI tak uživatel potřebuje 
pouze běžné kancelářské PC vybavení, přístup 
k internetu a webový prohlížeč.

Nicméně aby řešení plnilo svůj účel, musí ho 
zavést odběratelé i dodavatelé. Čím více doda-
vatelů na EDI přejde, tím je EDI pro odběra-
tele efektivnější. Proto společnost Grit u svého 
řešení Orion EDI nabízí odběratelům službu 
Roll-out. „Funguje to tak, že klientovy doda-
vatele řízeně oslovíme a přechod na EDI jim 
usnadníme. Tato služba má jasně stanovené 
KPI včetně harmonogramu. Odběratel nemusí 
využívat vlastní kapacity a zapojování dodava-
telů za něj odřídí profesionálové,“ pozname-
nává David Reichel. Zmíněné zapojování doda-
vatelů urychlí návratnost (ROI) celého projektu 
nasazení EDI komunikace.

Které EDI zprávy 
ve fi rmě využíváte 

a v čem jsou pro 
vás přínosné?
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ATOZ Group vás zve na novou akci na podporu udržitelnosti:

Czech and Slovak 
Sustainability Summit 

čtvrtek 20. dubna 2023, WPP Campus, Praha

Konference, semináře a další akce zaměřené na udržitelnost vyrostly v poslední době jako houby 
po dešti, což je věc rozhodně dobrá, jak pro planetu samotnou, tak pro snahy podpořit udržitelnost 
na lokálních trzích. Ve společnosti ATOZ Group (přední poskytovatel B2B informací a organizátor 

odborných akcí v ČR a SR) jsme nicméně přesvědčeni, že je zde prostor minimálně pro jednu další.

Czech and Slovak Sustainability Summit nabídne trhu několik klíčových věcí:
•  silné zaměření na praktickou udržitelnost – žádný greenwashing, žádné plané řeči
•  široký záběr: výroba, stavebnictví, retail, pharma, packaging, supply chain, logistika a doprava
•  spolupráci se špičkovými odborníky na udržitelnost
•  pořadatele s 30letou zkušeností s organizací odborných akcí
•  rozsáhlou, celoroční medializaci summitu
•  prostor pro diskuzi, výměnu informací a nápadů a networking
•  kompletní pokrytí českého i slovenského trhu

Jak se můžete zapojit do akce Czech and Slovak Sustainability Summit?
•  Staňte se partnerem summitu a dejte všem vědět, že podporujete udržitelnost
•  Prezentujte svá udržitelná řešení v programu konference Udržitelnost v praxi
•  Ucházejte se o ocenění „Udržitelný projekt roku“
•  Potkejte lidi, kteří by mohli mít zájem o váš projekt
•  Zúčastněte se této unikátní akce a rozšiřte své znalosti a pochopení udržitelnosti

Odborný garant:

Zaregistrujte se k odběru newsletteru summitu a buďte první, 
kteří dostanou novinky o akci a pozvánku!

atozregistrace.cz/sustainability-summit

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT 
pod vedením prof. Vladimíra Kočího

Kontakty:

Kateřina Osterrothová
program director
Tel.: +420 604 105 229
katerina.osterrothova@atoz.cz

Pavel Kotrbáček
sales manager
Tel.: +420 605 296 739
pavel.kotrbacek@atoz.cz

V příštím čísle najdete
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