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CELÉ VIDEO A DALŠÍ INFORMACE O EASTLOGU 
NA WWW.EASTLOG.CZ. 

Roboti už jdou, roboti už tady jsou!
Ne, že bych chtěl skupinu Olympic stavět do role kdovíjakých proroků, ale jejich skladba Roboti už jdou 
z roku 1984 začala být znenadání více než aktuální (nemyslím samozřejmě hudebním stylem, ale svým 
poselstvím). Ano, roboti, vlastně lépe roboty, už tady jsou a budeme je vídat stále častěji. I v logistice. 
Otázka zní, jak moc nebo možná kdy nahradí lidi. Aspoň tedy v logistice. A o tom byl EASTLOG 2016.

...

Myslí myslí umělou,
ale nadanou.
Takže nás tu zanedlouho
ve všem zastanou.

...

Doba, kdy humanoidní roboty zcela zastoupí lidské ruce ve skladech, je sice ještě daleko, ale 
už dnes se v logistice uplatňují roboty ve formě paletizérů a depaletizérů. Samozřejmostí 
jsou už dnes automatické třídicí linky nebo vychystávací systémy, objevuje se mani-
pulační technika zcela bez obsluhy – automatizace prostě postupuje nezadržitelným 
tempem. A nejen ve fi lmech nebo katalozích technologických fi rem, ale v reálné praxi. 
TRENDLOG tak řešil automatizaci a robotizaci logistiky, PRODLOG se intenzivně zabý-
val automatizací výroby, zintenzivňujícími datovými toky a nevyhnutelností, aby na to 
výrobní logistika přiměřeně reagovala. E-SHOPLOG ovládla fascinující případová stu-
die nového DC MALL.CZ s úrovní automatizace, jaká 
prostě bere dech.

...

Netrpí žádnými zlozvyky,
mluví světovými jazyky.
Chodí a myslí a pracuje,
nejí a nespí a nežije.

...

... na rozdíl od leckterého člověka. Tedy když vůbec někoho 
bez zaměstnání a s chutí do práce najdete. Problém dostup-
nosti lidských zdrojů byl nejen předmětem diskusí panelistů, 
ale také asi nejčastějším tématem v debatách mimo pro-
gram. Specializovaný workshop HRLOG pak neměl nikdy 
tak velkou obsazenost jako letos.

Tedy znovu to vyšlo. A než nás v organizaci konferenč-
ních akcí nahradí nějaký robotický asistent – to asi ještě 
pár let potrvá – makáme na přípravě říjnového fóra 
LOG-IN a už intenzivně přemýšlíme o kongresu 
EASTLOG 2017.

20. 10. se těšíme znovu na setkání!

J A R O S L A V  S M Í Š E K
G R O U P  M A N A G E R
A T O Z  L O G I S T I C S

Diskutujte o tom, co vás 
na EASTLOGu zaujalo, na kongreseastlog
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ročník logistického kongresu 
s mezinárodní účastí měl několik tematicky 
zaměřených sekcí – TRENDLOG, TRANSLOG, 
E-SHOPLOG, HRLOG, PACKLOG, PRODLOG, 
BUSINESSLOG a SEELOG.

zapsaných účastníků 

z České republiky i zahraničí. 

exkurze v rámci Seelogu směřovaly do provozů společností DHL Express, 
KIEKERT-CS a THIMM Packaging. 

panelových diskusí 
s atraktivními tématy 
z různých oblastí 
logistiky a dopravy. 

5 ročník Logistického Business Mixeru 

se nesl v duchu sci-fi .22.
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Kongres EASTLOG 2016 byl zahájen konferenční částí TREND- 
LOG věnované trendům v logistice a supply chain manage-
mentu, kterou lze výstižně shrnout, stejně jako celou akci, 
několika slovy: nabitý program plný zajímavých, přínosných 
a inspirativních informací. 

Úvodní konferenční blok zahájil ekonom Tomáš Sedláček, který 
hovořil na téma Velké stěhování národů – into the digital. Zamýš-
lel se nad tím, jak bude logistika vypadat za sto let. Upozorňoval 
na neustálý technologický pokrok: podotkl, že zatímco ve stře-
dověku se nosil meč, dnes se nosí mobil, a že dříve společnost 
potřebovala koně, zatímco dnes už tolik ne. Jak se budoucí vývoj 
projeví v logistice, například v oblasti lidských zdrojů? „Při pro-
gnózách je dobré si uvědomit, jak vypadala práce před sto lety 
a jak vypadá dnes. To si vynásobte deseti, a tak třeba bude vypa-
dat práce za sto let. Kdyby nás třeba Aristoteles viděl, jak dnes 
pracujeme, povídáme si pohádky, kterým říkáme jednání, nebo 
si hrajeme na proroky a používáme k tomu někdy čísla, protože 
někteří dospělí mají rádi pohádky s čísly…“ zahájil vtipnou for-
mou tuto část Tomáš Sedláček. 

Účastníci kongresu jeho názory se zaujetím poslouchali. Uvedl 
dále: „Už teď se mluví o samoříditelných autech. A nástup umělé 
inteligence? Tomu nikdo nedává víc než osmdesát let. Měli 
bychom vymyslet morální pravidla přeložitelná do matematic-
kého jazyka, a to tak, aby s nimi umělá inteligence sama ze své 
vůle souhlasila. Představte si, že jste umělá inteligence a máte 
přístup ke všem lidmi natočeným fi lmům, v nichž umělá inteli-
gence vždy prohraje. Na základě toho umělá inteligence třeba 
dospěje k tomu, že to bude bez lidí lepší. Po dinosaurech taky 
dnes nikdo nepláče. A kdyby se nás umělá inteligence rozhodla 
zničit, tak co uděláme? Kde vypneme internet?“ 

ZATÍM CHYBÍ OCHOTA ČECHŮ CESTOVAT ZA PRACÍ
Následná panelová diskuse byla zaměřena na rozvoj logistických 
parků při fakticky nulové nezaměstnanosti. Řečníci Ferdinand Hlo-
bil (Cushman & Wakefi eld), Jakub Holec (108 AGENCY), Tomáš 
Míček (P3 Logistic Parks), Pavel Sovička (Panattoni Europe), 

Radek Čermák (KION Group) 
a Marek Muller (Prologis) 
se zabývali tím, jaké jsou 
ještě možnosti rozvoje 
logistických zón z pohledu 
dostupnosti pracovních sil, 
dále se věnovali dopadu 
na poptávku, možnostem 
developerů a vlivu automa-
tizace na parametry budov. 
Bylo uvedeno, že celková 
plocha průmyslových nemo-

vitostí třídy A v ČR je asi šest milionů čtverečních metrů. To je 
dobrá zpráva. Klesá však míra neobsazenosti (nyní je asi 4,5 %). 

To vede ke spekulativní výstavbě. Pro předem neznámé nájemce 
se teď staví 142 000 m2. „V celé Evropě je pro zaměstnance 
situace skvělá, pro zaměstnavatele už méně. Ekonomice se daří, 
platy půjdou nahoru. V České republice chybí lokace zaměst-
nanců. Na Ostravsko nepřichází tolik nových zaměstnavatelů, je 
potřeba se zamyslet nad tím, jestli by neměli lidé jít za prací, 
ne práce za lidmi,“ uvádí Pavel Sovička. S jeho slovy souhlasí 
i Tomáš Míček, který podotýká, že nevůle ke stěhování není jen 
v případě stěhování do vzdálených měst, ale i třeba do města 
vzdáleného např. pouze 60 kilometrů. „Nesouvisí to jen s ne- 
ochotou cestovat, ale také s trhem s byty a vzdělaností. Vyplatí 
se investovat do předvýběru zaměstnanců. Využíváme personální 
agenturu, lidé před přijetím plní různé úkoly. Máme tříprocentní 
a většinou chtěnou fl uktuaci,“ uvádí Radek Čermák. „Česko bylo 
průmyslovým srdcem monarchie a bylo by škoda v této tradici 
nepokračovat. Nemělo by být vnímáno jako ostuda studovat tech-
nickou střední školu,“ otevřel další téma Tomáš Míček.

ČR NENÍ HYBNOU SILOU REVOLUCE, 
ALE NESMÍ ZŮSTAT POZADU
Po diskusi přišla na řadu prezentace profesora Vladimíra 
Maříka, ředitele Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky ČVUT v Praze, která byla věnována tématu Prů-
mysl 4.0 neklepe na dveře, už je totiž tady. „Česká republika 
není hybnou silou této revoluce, ale nesmí zůstat pozadu. Je 
nutně potřeba připravit infrastrukturu – vysokorychlostní širo-
kopásmový internet, ale i legislativu a lidské zdroje,“ říká Vla-
dimír Mařík. Doplňuje, že existuje inteligentní plánování a roz-
vrhování, stroje se napojují na internet, mnoho věcí už probíhá. 
Revoluce bude mít i sociální dopady. Vědu, výzkum a inovace 

ÉRA HUMANOIDNÍCH ROBOTŮ VE SKLADECH    SE BLÍŽÍ
TRENDLOG O BUDOUCNOSTI ČLOVĚKA V LOGISTICE

 „MENŠÍ DOSTUPNOST 
PRACOVNÍCH SIL 

PŘINÁŠÍ VĚTŠÍ MOŽNOST 
PRO AUTOMATIZACI.“



R E P O R T

již nebude možné izolovat v jednom podniku. Jak řekl, výzkum 
bude nutné provádět na sdílených, investičně velmi náročných 
testbedech. V Německu jsou tři. „Domnívám se, že Česko musí 
mít alespoň jeden. Začínáme ho budovat na ČVUT,“ prozrazuje 
profesor. Testbedy jsou výrobní poloprovozy otevřené mnoha 
fi rmám. 

Poté Tomáš Chromý, vedoucí interní logistiky MB 1 společnosti 
ŠKODA AUTO, účastníkům kongresu přiblížil, jak se Průmysl 
4.0 promítá do logistiky a lidských zdrojů v automotive. Upo-
zornil na neustálý vývoj a demonstroval to na konkrétním pří-
kladu: „Automatizovaný FTS vozík naše společnost používala 
původně pouze k převozu materiálu. Ve druhé fázi už bylo 
potřeba, aby vozíky spolu pomocí systému komunikovaly. Třetí 
aktuální fází je propojování vozíků s halou, například s EPS sys-
témem, a montážní linkou, aby vyrazily právě ve chvíli, kdy je 
požadavek na dodání materiálu – tedy ne dříve, ne později. 
Přijde však další fáze, kdy vozík nebude závislý na pásce, která 
ho nutí jet po dané trase a zastavit na daném místě.“

ZÁKLAD AUTOMATIZACE: NÁVRATNOST INVESTICE
Následovala podnětná panelová diskuse. Zde hovořili Karel 
Laube (SSI Schäfer), Aleš Hušek (Toyota Material Handling CZ) 
a Petr Kuchyňa (KIEKERT-CS), který mluvil detailně o automati-
zaci ve fi rmě KIEKERT-CS. Potvrdil, že základem pro automatizaci 
je skutečně návratnost investice. Hlavním důvodem pro změny 
v logistice bývá vždy zefektivnění logistických procesů. „Kdo se 
pohybuje v logistice, ví, že nejdražší součástkou je člověk,“ říká 
Aleš Hušek. 

Velmi zajímavou součástí odpoledního navazujícího programu 
byla sekce PRODLOG, která představovala workshop o logistické 
podpoře výroby. Martin Řehák z Linde Material Handling ČR zde 
například mluvil o robotizaci manipulace pro Průmysl 4.0. Velmi 
poučná byla rovněž prezentace Petra Altmanna z fi rmy KASYS, 
jehož tématem bylo efektivní využití výšky skladu pomocí auto-
matizovaného systému. O roli IT v optimalizaci osy výroba-logis-
tika poté diskutovali Pavel Motan (K2 Atmitec), Jakub Unucka 
(GABEN) a Josef Černý (ICZ).

ÉRA HUMANOIDNÍCH ROBOTŮ VE SKLADECH    SE BLÍŽÍ
TRENDLOG O BUDOUCNOSTI ČLOVĚKA V LOGISTICE

INZERCE

ZNÁTE SVÉ MOŽNOSTI?

Vhodným prostorem pro vaši výrobu, logistiku 
či skladování můžete výrazně dosáhnout 
optimalizace svého provozu. Přesvědčte se 
o tom s námi. Zajistíme vám prostor pro váš 
ekonomický a efektivní provoz za nejlepších 
tržních podmínek.

Kontaktujte nás:
+420 234 603 603

czech-industrial.cz

ÚSPORA NÁKLADŮ, VAŠEHO ČASU A DOBRÁ DOSTUPNOST

ŘEŠENÍ ŠITÉ NA MÍRU A KOMPLEXNÍ PRŮZKUM TRHU

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE NA TRHU
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REPORT

Z PRODLOGU

HLAVNÍ PARTNEŘI PRODLOGU:

SPECIÁLNÍ PARTNER PRODLOGU:
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HLAVNÍ PARTNER TRANSLOGU:

R E P O R T

ZACÍLENO NA DOPRAVU
TRANSLOG: SPEDICE A DOPRAVA

REPORT

Z TRANSLOGU

„TRH NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY 
JE PŘEZÁSOBEN KAPACITOU.“

V NÁMOŘNÍ PŘEPRAVĚ KLESAJÍ 
CENY A ROSTOU KAPACITY
To, že nejdražší převáženou komoditou je vzduch a nejdražší 
auto je to, které stojí, si manažeři uvědomují; každopádně je 
nutné neustále dbát na maximální efektivitu. Právě aktuálním 
problémům dopravy a spedice se věnovala konference Translog. 

Vzrůstající objemy v leteckých přepravách, pokles cen a růst kapacity v námoř-
ních přepravách i rostoucí obliba železničního spojení mezi Čínou a Evropou. 
S těmito a dalšími trendy v mezikontinentální dopravě seznámil Ondřej Jašek 
z DB Schenker účastníky konference. Ve svém vystoupení Horečka v mezikon-
tinentální přepravě porovnal trendy u jednotlivých způsobů dálkové přepravy 
a objemy zboží, které se jimi přepravují do Evropy nebo v opačném směru. Uvedl 
mimo jiné, že v oblasti námořní přepravy export z Evropy a Asie v posledním kvar-
tálu stabilně rostl pouze do Spojených států amerických a Kanady. 

DŮRAZ NA CENU A RYCHLOST
Na Translogu zaznělo, že logistické společnosti a jejich klienti musí reagovat na 
převis nabídky kapacit ze strany námořních rejdařů. „Trh námořní přepravy je 
přezásoben kapacitou, kdy se po moři pohybují lodě s celkovou kapacitou asi 
20,6 milionu TEU. Odhady pro rok 2016 přitom předpokládají růst trhu přibližně 
o 2 %, avšak kapacitně vzroste o 4 %; podobný scénář očekáváme i v roce 2017. 
Převis nabídky pak způsobuje pokles cen na jedné straně, reorganizaci servisů, 
umělé parkování lodí a zpomalování rychlosti na straně druhé,“ říká Ondřej 

Jašek. Ve své prezentaci dále hovořil 
o vývoji provozu v největších světových 
přístavech, současné situaci na trase 
Evropa–Asie nebo o vzrůstajících obje-
mech přepraveného zboží leteckou 
cestou a s tím spojenými požadavky 

uživatelů přepravních služeb, kteří kladou důraz jak na cenu a rychlost přepravy, 
tak stále častěji i na minimální environmentální stopu.

Následná prezentace byla zaměřena na satelitní navigační systém Galileo, který 
poskytuje zcela nové možnosti pro optimalizaci dopravy. Jaké to jsou a co pro celý 
dopravní systém i pro jednotlivé dopravce přinesou? O tom hovořil Daniel Lopour, 
market development offi cer European GNSS Agency. 

PŘESNÉ A VČASNÉ INFORMACE
Posluchače zaujala také panelová diskuse, která se zabývala optimalizací využití 
dopravních prostředků ve FMCG. O tomto tématu mluvili Tomáš Martoch (ECR 
CZ a SK), Karel Zozulák (Procter & Gamble Czech Republic), Pavel Černý (Jaguar 
Advanced Planning Services), Daniel Peterka (Nagel Česko), Marek Cvačka (ESA) 
a Petra Jelínková (FONTEA). „Plánování promocí je vyšší dívčí, nutnost spolupráce 
je zjevná. Řetězce začínají sdílet agregovaná data týkající se prodejních forecastů 
a vyhodnocování promocí a dat o dostupnosti zboží. S daty lze efektivně praco-
vat v rámci realizace promocí,“ konstatuje Tomáš Martoch. Kvalitní logistik má 
informace jak od prodeje, tak od marketingu, takže je schopen dopravní fi rmě 
s předstihem říci, jaké akce jsou plánovány a co to bude znamenat pro dopravce. 

Ř E K L I  O  A K C I :

V letošním roce jsme se zúčastnili kon-
ference EASTLOG jako stříbrný partner 
a rovněž jsme se již poosmé  v řadě stali 
partnerem večerního Logistického Busi-
ness Mixeru. Oceňujeme především mož-
nost setkat se s potenciálními partnery na 
našem stánku a prezentovat tak P3 i naše 
nové projekty v příjemné a neformální 
atmosféře. Odborná úroveň konference 
i její společenská část tedy zcela splnily 
naše očekávání. V P3 si zakládáme na 
dlouhodobých dobrých a osobních vztazích 
s našimi zákazníky a pravidelně se zúčast-
ňujeme průzkumu spokojenosti uživatelů 
průmyslových parků. Tyto výstupy nám 
následně slouží jako jeden z podkladů 
pro kontinuální zlepšování služeb v našich 
parcích. 

Tomáš Míček
ředitel P3 Logistic Parks pro ČR

EASTLOG je výborně zorganizovaná akce, 
které jsme se zúčastnili již poněkolikáté. 
Vždy nás odborný program něčím obohatí 
a účast na této konferenci tedy považuji za 
efektivně strávený čas. Na akci EASTLOG 
můžeme i my sami vidět vývoj naší spo-
lečnosti. Před sedmi lety jsme byli spíše 
pozorovatelé, ale dnes se zde potkáváme 
s řadou partnerů a zákazníků. Osobní 
setkání je a bude tou nejlepší formou 
komunikace, obzvláště v této příjemné 
neformální atmosféře.

Jiří Janouš
jednatel a majitel J.A. CLEAN



PARTNER HRLOGU:

R E P O R T

Také v části HRLOG byla komunikována aktuální témata, s nimiž se manažeři skladů 
při své práci potýkají. Jindřich Hodek z INDEX NOSLUŠ tuto část zahájil tématem Bez 
lidí to nejde a nepůjde. Lektorka a konzultantka Hana Čipera Janská účastníkům 
kongresu řekla, jak najít toho nejideálnějšího zaměstnance. Michal Kankrlík z fi rmy 
IVITERA se zaměřil na téma budování image fi rmy jako dobrého zaměstnavatele. 
Poté lektorka a konzultantka Soňa Dóžová hovořila o tom, jak si vychovat vlastního 
kvalifi kovaného zaměstnance.

Jindřich Hodek z INDEX NOSLUŠ hovořil o významu lidské práce. Zmínil i téma Prů-
mysl 4.0 ve vztahu k realitě dneška. Zaměřil se i na otázku, zda práce, kterou mohou 
dělat stroje, dělají vždy stroje. Hovořil mimo jiné i o důležitosti PR a image společ-
nosti a také o výchově a zvyšování kvalifi kace stávajících zaměstnanců versus výběru 

nových s potřebnou kvalifi kací. 

IDEÁLNÍ STAV? EFEKTIVNĚ OSLOVIT 
SPRÁVNOU CÍLOVOU SKUPINU!

Hana Čipera Janská konstatovala, že nabídka 
pracovních míst je vyšší než poptávka. Poten-
ciální zaměstnanci mají vyšší požadavky a nižší 
loajalitu. Než se fi rma pustí do výběru kandidáta 

na jakoukoliv pozici, musí si jasně specifi kovat, jaké na něj má požadavky. Musí defi -
novat, co má umět, jaké se očekávají vlastnosti, jakou praxi musí mít, také kdy bude 
potřeba a kolik fi rmu může stát. Hana Čipera Janská podotýká, že nové zaměstnance 
lze hledat přes pracovní portály, ty jsou placené i neplacené, dále přes vlastní webové 
stránky, regionální deníky, veletrhy, využívána je také spolupráce se školami, kdy si 
fi rma může vytipovat budoucí absolventy. Například pořádáním různých soutěží pro 
studenty nebo praxí. Významnou roli při výběru zaměstnanců může hrát také osobní 
doporučení stávajících zaměstnanců. Možností je samozřejmě více. Jmenujme ještě 
například sociální sítě – především Facebook a LinkedIn.

REPORT

Z HRLOGU

JAK NAJÍT A UDRŽET SI ZAMĚSTNANCE?
HRLOG: O PRACOVNÍCÍCH V LOGISTICE

JSOU JEŠTĚ POTŘEBA LIDÉ?

Ř E K L I  O  A K C I :

Logistická konference EASTLOG 2016 
přinesla spoustu nových a zajímavých 
informací věnujících se oblasti automa-
tizace a digitalizace průmyslu a logistiky. 
Zároveň zdůraznila nutnost trvalé a sou-
stavné práce se zaměstnanci, protože 
v současné nízké nezaměstnanosti není 
snadné nové zaměstnance sehnat. Velmi 
dobré propojení odborníků z různých 
oborů s fi losofi cko-ekonomickým pohle-
dem Tomáše Sedláčka bylo osvěžující 
a přineslo již tak skvělé akci další půvab. 
EASTLOG si tradičně drží vysokou odbor-
nou úroveň, stejně jako organizační celé 
akce i návštěv fi rem.

Tomáš Naňka
logistics & planning manager East 

Europe 
ASSA ABLOY

„NEJKVALITNĚJŠÍ 
KANDIDÁTI JSOU VĚTŠINOU 

PASIVNÍ – SAMI PRÁCI 
NEHLEDAJÍ.“

Kongresu EASTLOG se pravidelně účast-
níme. Je to vynikající příležitost setkat 
se zajímavými lidmi i přáteli a dozvě-
dět se novinky z oboru logistiky. Vždy si 
osobně rád poslechnu panelové diskuze. 
Letos už z podtitulu kongresu byly dis-
kuze bohaté na otázku automatizace 
v průmyslovém sektoru, což se stává 
velmi aktuálním tématem a úzce sou-
visí i s naší činností. Letošní ročník jsme 
také podpořili jako jeden z partnerů den-
ního programu i večerního Logistického 
Business Mixeru. Odborná jako i spo-
lečenská část splnila naše očekávání.

Jakub Holec
majitel 108 AGENCY
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PACKLOG, workshop zaměřený na obalová řešení a technologie, 
představil pět příspěvků. Eva Vrzalová ze společnosti Expense 
Reduction Analysts (ERA) mluvila o procesním zvládnutí optimali-
zace obalů. Tou lze dosáhnout 10–30% úspory. Podle ní má opti-
malizace obalů (primárních, transportních a sekundárního obalo-
vého materiálu) čtyři fáze: analýzu, průzkum, výběr a monitoring. 
Vždy je potřeba pracovat s relevantními daty, jasně defi novat 
kritéria na dodavatele a seznámit se s budoucími plány zákaz-
níka. Často není známa cena jednotlivých druhů obalů a nesle-
duje se dostatečně kvalita dodávek, například kvalita sušení 
dřeva u palet, váha fólie bez dutinek nebo materiál u vlnité 
lepenky. V průzkumu trhu je třeba sledovat tržní trendy jednot-
livých druhů obalů, indexy EUWID, cykly v průběhu roku a jejich 

dopad na cenu či zkuše-
nosti fi rem s podobným 
rozsahem nákladů na 
obalový materiál. Při 
výběru dodavatele je 
vhodné srovnat aspoň 
4–6 nabídek a trvat na 
co nejrychlejším náběhu. 
„Dodavatelé znají mnoho 
způsobů, jak se dostat na 
původní marže, když dali 

slevu,“ řekla Eva Vrzalová. Cílem ale není dodavatele „vyšťavit“, 
dobrých dodavatelů by si měla fi rma vážit. Přednášející zakon-
čila myšlenkou Abrahama Lincolna: „Kdybych měl devět hodin 
na poražení stromu, věnoval bych šest hodin broušení sekery.“

Jaroslav Turnhofer z umělecké sklárny Ajeto mluvil o bezpečném 
exportním, často zámořském balení křehkého a drahého umě-

leckého skla. Pro fi xaci využívají pěnu Sealed air od Instapaku, 
v ČR dodávanou společností TART. Je ale poměrně drahá, vteřina 
pěnění stojí více než jedno euro. Stalo se jim také, že příjemkyně 
v Benátkách zaplatila více za ekologickou likvidaci pěny než za 
samotnou zásilku – proto využívají rovněž molitanové desky, 
které lze navíc využít i opakovaně. Problémy s fumigací a další 
nutnou úpravou dřevěných palet pro export je vedl k využívání 
palet Inka z již upraveného lisovaného drceného dřeva. Pro spo-
lečnost Lasvit vyvinuli obal, který vydržel výrazně více než obal 
s frézovaným vnitřkem od americké společnosti UPS. Dokonce jej 
v USA začali posílat poštou pouze s přelepkou bez dalšího zaba-
lení, což vedlo ovšem k problémům. Podle Jaroslava Turnhofera 
jsou tamní pracovníci na letištích a poštách manipulující s obaly 
profesně nevzdělaní a příliš nerespektují ani značku Křehké. 
Ajeto rovněž naučilo české i zahraniční sklárny používat proložky 
z Technoplastu Chropyně pro menší a rotační typy skel. Používají 
také jako náhradu dřeva pětivrstvou vlnitou lepenku Forag, které 
přezdívají „pancíř“. 

Kristian Kambiraža ze společnosti CHEP mluvil o poolingu ve 
vztahu k synergiím v logistice. Pooling je schopen zabezpečit 
výrazně lepší dostupnost výrobku v regálu (tzv. OSA), jejíž 3% 
zlepšení vede podle statistik ke vzrůstu prodeje o 1 %. Špatná 
dostupnost zboží je nejčastěji způsobena mezi regálem a zadním 
skladem prodejny, kde jde o 5–8% rozdíl. To lze vhodně řešit dis-
play paletami CHEP, kdy práce s nimi trvá pracovníkům prodejny 
jen pětinu času oproti běžným paletám a vyskladňování. Použí-
vání přepravních modrých dřevěných palet CHEP v poolingu zase 
vede k nižším emisím než paletová logistika bez využití poolingu 
a ušetří 71 % dřeva. Odpadají spory o množství palet nebo inves-
tice kapitálu do palet. Přes 30 % světových zplodin CO2 pochází 
z dopravy a z ní 60 % tvoří nákladní doprava. V ČR si zatím téměř 
90 % podniků palety řeší samo a jen něco přes 10 % využívá poo-
ling, ve Velké Británii je to přitom již opačně.

Karel Tisoň ze společnosti Schoeller Allibert mluvil o rozměrové 
nefl exibilitě vratných obalů a jejím řešení. Vratné obaly jsou 
obecně žádoucí a často i rychle návratné, například v automo-
tive činí jejich fi nanční návratnost oproti jednorázovým obalům 
pouhých 4–5 měsíců. Zároveň je ale jejich změna poměrně zdlou-
havá a drahá, přitom ve zmíněném automobilovém průmyslu 
se obsah balení mění velmi často. Nejčastěji jde o změnu veli-
kosti dílu, hmotnosti, počtu dílů v balení nebo způsobu ukládání 
(fi xace, proložky). 
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OPTIMALIZACÍ OBALŮ LZE UŠETŘIT 10–30 % 
PACKLOG: PĚTKRÁT O OBALECH
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„PŘES 30 % SVĚTOVÝCH 
ZPLODIN CO2 POCHÁZÍ 

Z DOPRAVY A Z NÍ 60 % 
TVOŘÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA.“

V ČR VYUŽÍVÁ PALETOVÝ POOLING 10 % PODNIKŮ, V BRITÁNII 90 %

HLAVNÍ PARTNEŘI PACKLOGU:

„AUTOMATIZACE PŘINÁŠÍ 
NOVÉ PROCESY A NOVÉ 

POŽADAVKY NA OBALY.“



OPTIMALIZACÍ OBALŮ LZE UŠETŘIT 10–30 % 
PACKLOG: PĚTKRÁT O OBALECH
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Na E-SHOPLOGu zaznělo, že trend v obalech pro e-shopy míří 
k daleko větší efektivitě. Bude se využívat univerzálních obalů, 
aby se snižovala skladová zásoba. Trh bude směřovat k tomu, 
aby obaly šetřily i místo a byly ekologicky zlikvidovatelné. Důle-
žitou roli hrají také správně nastavené procesy a automatizace. 
Jedním z témat Eshoplogu bylo to, jak lze optimalizovat obal, aby 
byl správně dimenzován pro přepravu; o obalech se hovořilo z růz-
ných hledisek. 

Na konferenci zaznělo, že e-shop 
díky širokému portfoliu nemůže 
mít krabici na všechno. Řešením 
je používání fólií. Hodně inten-
zivně se řeší ne snížení nákladů 
na obaly, ale na lidi, kteří je balí. 
V e-shopech je důležité správné 
nastavení procesů.  

Jedním z témat bylo i to, zda se obal do budoucna stane mar-
ketingovým nástrojem. „Lidé si často sdílejí videa, na kterých je 
natočeno, jak si rozbalují dárek. To ale neudělají ve chvíli, není-li 
obal zajímavý,“ řekla Eva Vrzalová.

Antonín Štětina (Feedo.cz) uvedl, že vývoj vede k minimalizaci 
lidské práce. Automatizace je jednoznačný trend, což s sebou 
přinese nové procesy a nové požadavky na obaly – třeba aby se 
krabice co nejrychleji složila nebo seřízla do požadované veli-
kosti, aby vše bylo rychlejší a levnější.

Po panelové diskusi byl účastníkům kongresu detailně předsta-
ven systém, kterým MALL.CZ vyřešil vybavení nového distribuč-
ního centra v Prologis Parku Jirny. Podrobně jsme se tomuto 
tématu věnovali v případové studii v květnovém vydání Systémů 
Logistiky.

VÝVOJ SMĚŘUJE K MINIMALIZACI LIDSKÉ PRÁCE
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Účastníci kongresu EASTLOG 2016 měli možnost navštívit 
i skladové a výrobní prostory společnosti KIEKERT-CS. Mohli se 
detailně seznámit s logistickými procesy v přeloučském závodě 
uvedené společnosti, který je největší továrnou na výrobu auto-
mobilových zamykacích systémů na světě. 

Aby byla výroba efektivní, musí být v první řadě efektivní logis-
tika. Proto fi rma cíleně dbá na logistické koncepty, zajímá se 
o inovace a ty nejpřínosnější aplikuje do praxe. Za svůj nový 

automatizovaný sklad, jenž 
podstatně zvýšil efektivitu 
logistiky a o kterém jsme vás 
již dříve podrobně informo-
vali na stránkách časopisu 
Systémy Logistiky, fi rma byla 
nominována na  prestižní oce-
nění Project of the Year 2016.

Návštěvníky kongresu zaujala 
jak výroba, tak skladové pro-

story – například sklad hotové výroby, odkud je denně vyexpe-
dováno zhruba 1500–1800 palet. Tento sklad je dimenzován 
na 2500 paletových míst. Ve skladu hotové výroby fi rma v rámci 

chaotického systému zaskladňování používá mimo jiné mobilní 
regály, kde je možno stohovat do výše 5,5 m.

Chloubou závodu z hlediska logistiky je zejména nový logistický 
koncept zásobování výroby. Ve skladu určeném pro zásobování 
výroby, kde je implementován i nový automatizovaný systém, 
tzv. miniload, tedy automatický zakladačový sklad (dodavate-
lem celého automatizovaného systému byla polská společnost 
Logzact), jsou rovněž mobilní regály, v nichž se stohuje až do výšky 

12 m. Posuvné regály maximalizují využití vol-
ného místa. Díky automatizovanému systému 
zakládání v miniloadu došlo k podstatnému zvý-
šení efektivity logistiky, zmiňme i snížení počtu 
retraků z pěti na tři, následovat bude snížení jen 
na dva. Firma mimo jiné využívá také tři tažné 
soupravy. Součástí nového logistického kon-
ceptu byla i další změna v oblasti manipulační 
techniky: společnost je maximálně spokojena 
s přechodem venkovní dieselové manipulační 
techniky na techniku značky Linde s pohonem 
CNG (byla instalována i vlastní plnička), což zna-
menalo investici s návratností dvou let. 

Přestože je v Kiekertu zaveden v rámci skla-
dování vysoký stupeň automatizace, všichni si 
uvědomují, že logistika závisí na lidech. Zaměst-
nanci fi rmy dokonce sami mohou přicházet 
s návrhy inovací, a zaměstnavatel ty, které 
zrealizuje, dokonce odmění. „Někdy se jedná 
o nápady, které fi rmě ušetří desítky tisíc eur. 
Jen od začátku letošního roku do konání kon-
gresu EASTLOG bylo ve fi rmě podáno celkem 
367 zlepšovacích návrhů. Jeden z nich nám 
ušetřil dokonce 300 000 eur. Nejenže ty realizo-
vané odměňujeme fi nančně až do výše sto tisíc 
korun, ale také všechny návrhy čtvrtletně slo-
sujeme o různé odměny, vylosovaní například 
získávají tablety, víkendové pobyty a podobně,“ 
popisuje Lucie Brklová, která ve společnosti 
KIEKERT-CS působí na pozici logistics manager. 

MINILOAD ZVÝŠIL EFEKTIVITU

V KIEKERT-CS S NOVÝM KONCEPTEM 
SEELOG: NA NÁVŠTĚVĚ V PROVOZU
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Kombinace těch nejlepších komponentů
Nová modulární platforma pro 
dopravníky

„Plug-and-play“ modulární konstrukce zjednodušuje systémovým integrátorům 
projekční práce a instalaci na místě.

Komponenty špičkové kvality - včetně 
dopravníkových válečků, 24 V motorových 
válečků a bubnových motorů - zajišťují 
maximální výkon a energetickou účinnost. 

Nová platforma obdržela ocenění iF 
Design Award a používá otevřené 
interface standardy pro snadné napojení 
na nadřazené systémy.

Kontakt:
Tel.: +420 519 330 210 
E-mail: cz.sales@interroll.com interroll.cz
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Další cesty směřovaly do areálů fi rem DHL Express a THIMM Pac-
kaging. V prvním se zájemci mohli seznámit s moderním třídicím 
terminálem v parku P3 Prague D8, kudy každý rok projde asi 
60 procent z celkových tří milionů zásilek, jež fi rma odbaví v ČR. 
Hala je vybavena moderními technologiemi pro automatizované 
třídění a odbavování zásilek. Budova je označena jako duální, pro-
tože se tu provádějí operace se zásilkami, které putují z nebo do 
Lipska, kde se nachází mezikontinentální překladiště fi rmy. Hala 
byla uvedena do provozu v dubnu 2014 a tehdy zde začal fungo-
vat jeden z nejmodernějších sorterů nejen v ČR. Plně automatická 
třídička vyžaduje zásah člověka jen při vykládce z nákladního vozu 
a při přebírání zásilek jednotlivými kurýry. Až 70 % zásilek prochází 
linkou přímo, zbytek putuje na zvláštní celní odbavení. Naprostá 
většina zásilek je zpracována automaticky, součástí linky je kromě 
váhy také laserový skener, který načítá informace z nákladových 
listů zásilek. Zpracování funguje stejně v obou směrech. Při ranní 
směně jsou sortovány importní zásilky, které jsou zpravidla přivá-
ženy z Lipska, odpolední směna zpracovává zásilky exportní. 

Vizi Průmyslu 4.0 se snaží naplňovat v závodu společnosti THIMM 
Packaging, která se zaměřuje na výrobu obalového materiálu. 
Účastníci SEELOGu nejdříve získali základní informace o histo-
rii i současnosti závodu a poté se mohli v praxi seznámit s tím, 
jak se připravují obalová řešení šitá na míru konkrétním zákaz-
níkům. Základem je vlnitá lepenka, která celým závodem pro-
chází prakticky bez dotyku lidské ruky. Výrobu a potisk zajišťují 
moderní a výkonné stroje a manipulaci mají na starosti robotická 
ramena nebo automatické tramvaje. Účastníci se mohli seznámit 
s celým procesem výroby a manipulace od zvlňovacích strojů až 
po balení a expedici. Většina strojů a robotů až na výjimky pra-
cuje bez zásahu člověka, neplatí ale, že by zde nebyl potřeba. Vět-
šina zaměstnanců byla přeškolena na operátory strojů. Firma tak 
stále nutně potřebuje kvalifi kované zaměstnance jako mecha-
niky, strojníky nebo elektrikáře, u kterých je zároveň lepší, pokud 
jsou schopni pracovat s počítačem. 
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Každá práce musí (naštěstí) jednou skončit, a pak je tu příležitost pro zábavu. Nejinak tomu bylo 
i na kongresu EASTLOG. Po uplynutí odborného programu a workshopů se po prvním dni konal 
22. ročník Logistického Business Mixeru s programem her, soutěží a zábavy. Vzhledem k zamě-
ření celodenního programu si tentokrát přišli na své všichni, kteří mají rádi sci-fi  a rozmanité vize 
budoucnosti. 

ZÁBAVA NENÍ ŽÁDNÉ SCI-FI

XXII. LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Kromě bohaté tomboly, kdy se v průběhu večera předá-

valy tematické dárky (například kniha Já, robot), došlo 

také na předání významného ocenění. Cenu nájemců – 

nejlepší logistický park historicky poprvé získala develo-

perská společnost SEGRO Czech Republic za logistický 

park SEGRO Logistics Park Prague. S pořádající skupinou 

ATOZ Logistics na soutěži spolupracuje nezávislá agen-

tura STEM/MARK, pověřená realizací výzkumu spokoje-

nosti nájemců, a odborný garant soutěže, realitní agen-

tura Cushman & Wakefi eld.

Každý si našel svého kamaráda. Chewbacca, jinak též Žvejk (vlevo). 

Hrálo se – jak jinak – k tanci i poslechu. 

Účastníci měli možnost vyfotit se na zelené 

stěně v originálních kostýmech a získat pak 

jedinečnou fotografi ckou památku na letošní 

ročník EASTLOGu. 

Světelné meče a převleky známé z Hvězdných válek. I to patřilo k letošnímu Logistickému Business Mixeru. „Provázej tě síla“ si zvláště pak druhý den ráno před SEELOGem mohli říci někteří účastníci mixeru. 

P12

PARTNEŘI LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU:

EFEKTIVNÍ SCHŮZKY NARYCHLO
Vedle neformálního setkání v rámci busi-
ness mixeru měli účastníci EASTLOGu také 
příležitost pro formální setkání, a to prostřed-
nictvím asi desetiminutových plánovaných 
setkání v průběhu obědové přestávky. Tuto 
možnost využilo několik desítek účastníků 
a uskutečnilo se tak téměř padesát schůzek. 

Executive report 
z EASTLOGu 2016 připravili: 

Petr Neckař (P4–P7, P9, P10)
Miroslav Dočkal (P8)
Stanislav D. Břeň (P11, P12)
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