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EDITORIÁL

Logistika potrebuje zákazky

Dnes je zrejmé, že slovenská proexportná a vo
veľkej miere otvorená ekonomika sa hlbokej
depresii
určite
nevyhne.
Vo
vnútri
globalizovaného sveta sa totiž aj pandémia
koronavírusu stala globálnou. V rámci svetovej
ekonomickej
globalizácie
pôsobia
na
Slovensku mnohé nadnárodné firmy. Keďže
celosvetový rozsah vírusu vo veľkej miere
narušil dodávateľské reťazce, ako aj dopyt po
produktoch, mnohé naše firmy nemôžu
vyrábať. Nemajú zahraničné objednávky.
Zníženým dopytom po presune hotových
výrobkov a nimi spojených služieb trpí aj
odvetvie logistiky. Globálne dopravné a
logistické trhy v súčasnosti zaznamenávajú
zásadné a výrazne negatívne hospodárske
dôsledky. Logistické spoločnosti, pôsobiace na
takto redukovaných trhoch, nie sú schopné
presne vyhodnotiť ich rozsah. Preto aspoň
prispôsobujú svoje kapacity a rozmery
nákladových základní súčasnej situácii.
Spolupracujú na vládnych programoch
kompenzácie miezd a fixných nákladov. V
niektorých častiach ich organizačných zložiek
sa však nedokážu vyhnúť prepúšťaniu.
Súčasná kríza smeruje aj k zvýšeniu
kreditného rizika pre zákazníkov. Na jeho
zmiernenie
sprísňujú
logistické
firmy
autorizačné
politiky
pre
schvaľovanie
platobných podmienok a pozorne sledujú
obchodné pohľadávky a zostatky po splatnosti.
Na Slovensku sa dnes v príkrom konflikte
zrážajú dva názory. Podľa prvého ekonomiku
treba otvárať len veľmi opatrne, lebo zdravie je
prvoradé, podľa druhého je načase otvoriť
ekonomiku a začať vytvárať zdroje, inak začnú
zomierať aj ľudia nenakazení koronavírusom.
Viceguvernér Národnej banky Slovenska
Ľudovít Ódor použil na to v časopise .týždeň

výstižný príklad. „Pri dopravných nehodách
zomrie u nás ročne dvestopäťdesiat ľudí. Ak
by sme chceli zachrániť každého z nich, museli
by sme predpísať na diaľnici rýchlosť 30 km/h.
Zachránime dvestopäťdesiat ľudských životov,
ale na druhej strane výrazne spomalíme
transport a ekonomiku. Prečo to nerobíme?
Pretože náklady na takéto opatrenia sú vyššie
ako prínosy. Neekonómom sa to ťažko
vysvetľuje, ale podobné veci existujú aj v
zdravotníctve.“
Súčasná zložitá situácia si vyžaduje racionálne
riešenie. Bez potrebného finančného kapitálu
sa z krízy nedostaneme. Aj odvetvie logistiky
potrebuje objednávky. Ak ich bude mať,
pomôže krízové obdobie významne skrátiť.
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Obslužnú úlohu logistiky
treba aktivizovať
Ak má byť tovar všetkého druhu rýchlo k dispozícii, firmy musia efektívne plánovať,
skladovať, tovary presúvať a efektívne riadiť materiálové toky. Život v sklade
ovplyvňuje pravidelná reorganizácia logistických operácií. Či už ide o implementáciu,
rast skladových zásob, ukončenie aktivity, alebo inštaláciu nového zariadenia v rámci
baliacej linky, vždy je nutné predvídať vplyv týchto zmien a mať v súvislosti s nimi na
zreteli vznik možných problémov.
Keď v sklade nie je možné uplatniť princíp štíhlosti, je potrebné začať riadiť sklad a
materiálové toky pomocou inteligentných systémov. Mieru automatizácie je možné
voliť z viacerých variantov. Ak však majú byť investície dobre využité, treba vziať do
úvahy existujúce skladovacie priestory, frekvenciu pohybov skladových položiek,
hmotnosť zásob, druh manipulačných prostriedkov, aké informácie o zásobách bude kto
potrebovať a v akých systémoch s nimi bude pracovať.
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Odborníci z FM Logistic v spolupráci s
výskumným laboratóriom EM v Štrasburgu
vyvinuli elektronický nástroj, ktorý na základe
skúseností a odborných znalostí a výsledkov
výskumov reorganizuje skladové operácie.
Di@Log je schopný poskytnúť globálny
prehľad operácií, ktoré hodnotí pomocou
ukazovateľov výkonnosti. Dokáže stimulovať
interakciu medzi operáciami a v závere
prichádza s najefektívnejším riešením.

Zlepšenie kvality a efektivity
Manažéri slovenských firiem sa zhodujú v
názore, že používané skladové plochy sú
zbytočne
predimenzované,
efektivita
pracovníkov nie je dostatočná a závisí
predovšetkým od ich skúseností, získaných
praxou. Mnohé firmy svoju skladovaciu a
manipulačnú techniku často iba obmieňajú a v
princípe nemenia, pričom kvalita dát, s
ktorými jej manažéri pracujú v podnikovom
informačnom systéme, je nedostatočná.
Súčasné ekonomické prostredie a jeho
očakávaný vývoj si však vyžadujú zmenu
prístupu a začatie premeny logistických
prevádzok z iba nákladových stredísk na
miesta, v ktorých sa tvorí pridaná hodnota. To
si však vyžaduje, aby si podnikový manažment
postupne uvedomil, že doteraz skôr pasívnu t.
j. obslužnú úlohu logistiky treba aktivizovať a
zainteresovať ju nie iba na úsporu nákladov,
ale predovšetkým na elimináciu možných strát
a na tvorbu pridanej hodnoty.
Akým spôsobom zvyšujú efektivitu procesov
skladovania a vychystávania tovarov niektoré
naše logistické firmy?„? „Pred začatím
projektu realizuje náš projektový tím štúdiu
uskutočniteľnosti s definovaním návrhov
rozloženia jednotlivých prostriedkov v rámci
skladu – layout regálov, prípravných a
vychystávacích miest či prípravy expedície.
Používaný informačný systém využíva
kombináciu rôznych nástrojov. Medzi ne sa
patria napríklad ABC analýzy a stratégie

storage close to picking. Systém s ich
pomocou navrhuje optimálne umiestnenie
zaskladňovaného tovaru, s dôrazom na jeho
ďalšie použitie v procese,“ uvádza Marek
Krajčovič,
Logistic
Manager
GEFCO
Slovakia.

Podiel automatizácie stúpa
Ak je početnosť skladových pohybov vysoká,
rovnako ako skladované objemy, potom sa
oplatí
investovať
do
automatického
bezobslužného skladovania, ktoré spravidla
býva spojené s výstavbou nového skladu,
vrátane infraštruktúry. Dodávka obsahuje
riadiaci a podnikový systém, pričom k celému
skladu sa pristupuje ako k jedinej lokácii. Pri
zaskladňovaní len odovzdáva skladovaciemu
systému informáciu o zaskladňovanej zásobe a
nezaujíma sa o jej detailné umiestnenie. V čase
vyskladnenia
skladovaciemu
systému
poskytuje zoznam požadovaných zásob, a
potom len potvrdzuje príslušný skladový
pohyb, najčastejšie skladový presun z
automatického skladu do svojich lokácií.
Prostredníctvom automatického spracovania
dát prijatých cez EDI a cez skladové terminály
spracováva
cargo-partner
Slovensko
objednávky efektívnejšie a s menšou časovou
náročnosťou. „Zároveň sa minimalizuje
chybovosť spôsobená ľudským faktorom.
Zákazníci majú možnosť v reálnom čase
sledovať svoje kvalitatívne kritéria. Tieto
samozrejme
pravidelne
spoločne
vyhodnocujeme a v rámci firemného procesu
priebežného
zvyšovania
kvality
sú
nastavované
opatrenia
pre
zlepšenie,“
vysvetľuje Tibor Majzún.
Rozvoj informačných technológií, internetu
vecí, nástup skladovej robotizácie a
digitalizácie kladú na efektivitu skladovania
čoraz väčšie požiadavky.
Alexander Sotník

ROZŠÍRENÁ REALITA

O slovo v skladoch
sa hlási aj rozšírená realita
V spolupráci so svojím dodávateľom by firma mala priebežne vykonávať
analýzu svojich potrieb a posudzovať výhody a nevýhody rôznych
manipulačných a logistických metód, ako aj návratnosť investícií do nových
technológií.
Keď sa firme podarí uplatniť štíhlosť, teda upraviť skladové priestory tak, aby
bolo jasné, kde a ako budú jej zásoby uskladnené, a kde možno požadované
položky hľadať, odporúča sa pristúpiť k riadeniu skladov a materiálového
toku pomocou systémov. Predtým by však mala firma upraviť materiálový tok
do výroby tak, aby v ňom bolo minimum skladových operácií.
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Ak početnosť skladových operácií nie je príliš
vysoká, na vychystávanie materiálu jej postačia
výkonné vysokozdvižné vozíky. V ponuke
spoločnosti Toyota Material Handlig Slovensko je
napríklad možnosť vychystávania materiálu s
vozíkom BT OPTIO. Na zakladanie materiálu v
úzych uličkách je vhodný zakladač BT Vector R s
otočnou hlavou a s bočne výsuvnými vidlicami.
„Ak
klient
uvažuje
nad
kombináciou
vychystávacieho a zakladacieho procesu, máme k
dispozícii BT Vector série C. Špičkou v segmente
je BT Vector série A, ktorý navyše pridáva aj
úsporu v transferovej uličke,“ hovorí Michal
Pálenčík zo spoločnosti Toyota MH Slovensko.

Dobrými pomocníkmi sú AGV vozíky
Ak je početnosť skladových pohybov a
skladových objemov vysoká, firmám sa oplatí
investovať do automatického bezobslužného
skladovania. Často sa spája s výstavbou nového
skladu, vrátane jeho infraštruktúry. Riadiaci a
podnikový systém potom pristupuje k celému
skladu ako k jedinej lokácii. Pri uskladňovaní iba
odovzdáva skladovému systému informáciu o
uskladnenej zásobe, pričom sa už nezaujíma o jej
detailné umiestnenie. V procese vyskladňovania
odovzdá
skladovému
systému
zoznam
požadovaných zásob, ktorý následne potvrdí
príslušný skladový pohyb.
Komplexné automatické sklady si však vyžadujú
vysoké investície a vo výrobných firmách bývajú
výnimkou. Kto však napriek tomu potrebuje riadiť
zásoby v rozsiahlych regálových skladoch, môže
prijať kompromis a obstarať si automaticky
navigované vozíky (AGV). Ich riadenie
zabezpečuje laserový radar, ktorý pracuje v takej
časti vlnové spektra, ktoré ľudské oko nevníma.
Toytota MH má v ponuke široké spektrum AGV
vozíkov s označením Autopilot. „Riadi ich natívna
navigácia alebo rotačné laserové skenery s
použitím reflektorov, rozmiestnených v budove.
Výhodou vozíkov so systémom Autopilot je
možnosť využívať obidve metódy,“ vysvetľuje

Stanislav Fukna, manažér logistických riešení
Toyota Material Handling Slovensko.
„O slovo sa hlási aj rozšírená realita. Logistické
spoločnosti
už
testujú
systémy,
ktoré
zamestnancov so smart okuliarmi dokážu
navigovať po optimalizovaných skladových
trasách,“ upozorňuje Peter Mravčák zo spoločnosti
SAP Slovensko

Lacnejšie možnosti
Investície do riadenia skladu možno znížiť
obstaraním automaticky navigovaných vozíkov s
vodičom. Podnikový systém eviduje detailné
informácie o umiestnení zásob. Môže používať aj
pokročilé algoritmy pre výpočet cieľovej lokácie
na uskladnenie podľa charakteru artiklu, mapy
skladu, obrátkovosti tovaru, skupín zákazníkov a
pod. Podnikový systém následne odovzdá
informáciu o lokácii, vodič stačí plyn a vozík
automaticky uskutoční uskladnenie.
Podobné je to pri vyskladňovaní. Skladový systém
naviguje vozík ku zdrojovým miestam a obsluha
len skenovaním potvrdzuje vyskladnenie celých
balení alebo vyňatie požadovaného množstva
tovaru z balenia.
„Ak chceme skladníkovi uvoľniť ruky od
mobilného terminálu, môžeme využiť hlasovú
navigáciu. Systém prevedie informácie, zobrazené
na displeji terminálu do hlasových pokynov v
slúchadlách skladníka, ktorý hlasom potvrdí
uskutočnenie požadovanej skladovej operácie do
mikrofónu svoje súpravy,“ podotýka Michal Fišer,
riaditeľ spoločnosti Kodys Slovensko.
V prípade, že skladové zásoby prúdia stále
rovnakým miestom, v ktorom sa uskutočňuje
evidencia skladového pohybu, je možné využiť
automatické načítanie pohybu pomocou kamery
nebo RFID. Kamery dnes dokážu načítať naraz
všetky etikety z krabíc naložených na vozíku.
Stačí jen zabezpečiť, aby boli na kameru správne
natočené.
Alexander Sotník
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Efektívne skladovanie sa
bez investícií nezaobíde
V súčasnej logistickej praxi je veľmi dôležité spojiť sklad s firemnou produkciou a s
obchodom tak, aby spoločne tvorili účelný a efektívne fungujúci systém. Úplne
automatické sklady sú však spojené s vysokými investíciami a najmä vo výrobných
firmách bývajú výnimkou. Napriek tomu potrebujeme riadiť zásoby v rozsiahlych
regálových skladoch. Akú cestou ísť?
Manažéri niektorých obchodných spoločností predpokladajú, že trendom bude
„Logistika na mieru“. Pôjde najmä o moderné simulačné nástroje na plánovanie a
optimalizáciu logistických tokov, kde bude možné simulovať dôsledky zmien v
operatíve.

SKLADOVANIE

Príkladom je využitie objednávkového
systému s možnosťou vstupu do procesu
kedykoľvek s cieľom ovplyvnenia zmien v
objednávkach tovarov, čo môže mať pozitívny
vplyv na ovplyvnenie toku tovaru na základe
kapacít jednotlivých oddelení a tiež podľa
dopytu firemných zákazníkov.

Inteligentná továreň chce chytrý sklad
Trendy skladov budúcnosti dnes určuje
nemecký projekt Industry 4.0, s ktorým sa
spájajú procesy big data, internetu vecí,
inteligentnej továrne či komunikácie strojov
navzájom. Základnou víziou projektu tohto
druhu je
inteligentná továreň, ktorá
prostredníctvom strojov a ich snímačov
monitoruje svoje okolie a vykonáva
decentralizované, ale vysoko kvalifikované
rozhodnutia smerujúce k optimalizácii výroby.
Druhou základnou víziou v rámci Industry 4.0
je on-line prepojenie celého hodnotového
reťazca konkrétneho výrobcu až na úroveň
zákazníkov na jednej strane a na úroveň
dodávateľov na druhej strane. V inteligentnom
podniku tak dôjde k synergii informácií a
technológií s cieľom výrazného zvýšenie
efektivity a produktivity nielen výrobných, ale
aj skladových operácii o 30 – 50 %.

Menej nákladné riešenia
Rozumným kompromisom je tiež obstaranie
automaticky navigovaných vozíkov s vodičom.
Podnikový systém eviduje detailné informácie
o umiestnení zásob v regáli, stĺpci či v rade.
Môže používať aj pokročilé algoritmy pre
výpočet cieľovej lokácie na zaskladnenie
podľa charakteru výrobku, jeho veľkosti a
hmotnosti,
mapy
skladu,
obrátkovosti
materiálu, skupiny zákazníkov a pod.
Zásobovaciemu vozíku potom podnikový
systém odovzdá informáciu o lokácii, vodič
stlačí plynový pedál a vozík automaticky

vykoná zaskladnenie. Pri vyskladňovaní
podnikový systém priamo naviguje vozík k
zdrojovým lokalitám a obsluha len potvrdzuje
skenovaním vyskladnenie plných obalov alebo
vybratie požadovaného množstva z balenia.
Podľa Romana Vlčeka, manažéra kontraktnej
logistiky v spoločnosti Kuehne & Nagel je
pripravenosť zákazníka daná nielen jeho
potrebami a očakávaniami, ale najmä
vyčlenenými zdrojmi – budgetom, časom a
personálnymi
kapacitami.
„Komplexné
skladové riešenia majú najväčšiu šancu na
úspech v prípade green field riešení. Vtedy sa
vopred definujú nielen dané skladové
priestory, ale aj tie, ktoré im predchádzajú,
napríklad nákupy, a ktoré nasledujú po nich,
napríklad predaj a distribúcia.“

Za nároky sa platí
Investíciu do vybavenia skladu je možné znížiť
využitím bežných, prípadne ručne vedených
vozíkov. V tom prípade využíva obsluha na
komunikáciu s podnikovým systémom
mobilný terminál. Dostáva pokyny ku
skladovým operáciám vrátane navigácie do
správnych lokácií a skenuje vykonanie týchto
operácií.
Kto chce skladníkovi uvoľniť ruky od
mobilného terminálu, môže využiť hlasovú
navigáciu. Systém potom prekladá informácie
bežne zobrazované na displeji terminálu na
hlasové pokyny do slúchadiel skladníka a
skenovanie
je
nahradené
ústnym
potvrdzovaním skladníka do mikrofónu
hlasovej navigačnej súpravy.
Oveľa vyššie najvyššie nároky na systém
riadenia skladov - Warehouse Management
System - majú výrobné podniky. Skladujú totiž
materiály, polotovary, dielce a výrobky vo
veľmi rôznorodých priestoroch a so
skladovaním prepájajú mnoho procesov. Bez
aktuálnych informácií o zásobách a ich

rozpracovanosti
potom
nedokážu
ich
podnikové systémy plánovať výrobu ani
nákup.

Prepojenie zákazníkov a dodávateľov
„Zákazníci tendrujú služby a v prvom rade sa
zväčša riadia ponúknutými cenami a až
následne zvažujú ďalšie faktory, napríklad
doterajšiu
skúsenosť
s
dodávateľom,
referencie,
dodávateľské
zázemie
či
prezentovanú kvalitu procesov,“ konštatuje
Miroslav Belica z DHL Supply Chain.
Nemyslí si však, že problém možno takto
zjednodušovať. Nákup služieb sa ako každá
iná činnosť riadi cieľmi. „Častým firemným
cieľom je dosiahnutie istého percenta úspory
oproti doterajšiemu riešeniu. V tom prípade je
ťažko možné zainvestovať v plnej miere do
nových technológií.“ myslí si M. Belica.

Najväčšiu pozornosť skladovaniu a skladových
riešeniam venujú firmy, ktoré sú dodávateľmi
napojené pre automobilový priemysel. Toto
odvetvie ich priam tlačí do najmodernejších
logistických procesov. Formou outsourcingu
im v tom pomáhajú renomovaní logistickí
partneri. „Na trhu je však stále dosť firiem,
ktoré skladovanie považujú za akýsi
medziskok bez väčšieho úsilia a adekvátnych
investícií. Verím, že sa to zmení a skladovaniu
budú firmy venovať náležitú pozornosť.
Podobné je to s distribučnou logistikou. Zlou
distribučnou logistikou sa dá stratiť nielen veľa
finančných prostriedkov, ale aj reputácia
firmy,“ konštatuje Roman Stoličný, Managing
Director a člen predstavenstva Dachser
Slovakia.
Alexander Sotník
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Nevyužitý potenciál
dopravníkov
Dopravníky dokážu kontinuálne prepraviť
množstvo materiálu a súčasne do svojej
štruktúry integrovať aj kontrolné operácie,
identifikáciu či medzioperačné zásobníky.
Používajú sa na prepravu tokov materiálu
prepájajúcich jednotlivé pracoviská, často bez
nutnosti
asistencie
človeka.
Pomocou
dopravníkov možno realizovať aj triedenie
tovaru. Dopravníky nachádzajú uplatnenie
napríklad v procese logistiky e-shopov od
príjmu tovaru, cez skladovanie, balenie až po
expedíciu.
Dopravníky majú množstvo typov. V rámci eshopov sa najbežnejšie používajú valčekové
trate a pásové dopravníky. Závisí vždy od
druhu dopravovaného materiálu a požadovanej
prepravnej kapacity. Bežnou súčasťou
dopravníkových systémov sú tiež rôzne točne,
výťahy, vozíky či sortery, vždy podľa potrieb
konkrétnej aplikácie. Výhodou použitia
dopravníkových systémov je zavedenie pevnej
štruktúry dopravných tokov. Dopravníky

pomáhajú minimalizovať potrebu ľudskej
práce a zvyšujú jej ergonómiu. Majú výrazne
pozitívny vplyv na produktivitu práce a
zvýšenie obrátkovosti tovaru v sklade.
Nevýhodou sú nutné zastavané plochy, ktoré
mnohokrát
môžu
krížiť
prístupové
komunikácie či únikové cesty. Ak e-shop
expeduje tovar veľmi odlišných tvarov,
rozmerov a hmotností, môže sa stať, že nebude
možné na dopravníkoch manipulovať celý
sortiment.
Vhodnosť nasadenia dopravníkov závisí od
mnohých faktorov, napríklad od stavebnej
dispozície skladu, dopravovaného materiálu,
prepravnej kapacita a podobne.
V mnohých oblastiach logistiky e-shopov si
dopravníky už svoje miesto našli. Podľa
logistických odborníkov zostáva zatiaľ ich
potenciál nevyužitý najmä v oblasti vykládky a
nakládky vozidiel s kusovým, voľne uloženým
tovarom. Teda tam, kde tovar nie je naložený
na paletách, v klietkach či kontajneroch a nie
je tak možné s ním manipulovať pomocou
vysokozdvižných, či ručných paletových
vozíkov.
Výška investície závisí od rozsahu projektu.
Nie vždy musí byť totiž v rámci jedného eshopu vhodné súčasne automatizovať celý
proces naraz. Realizácia „step by step“ je často
bežným javom. Umožňuje rozložiť investičné
náklady do dlhšieho časového obdobia.
Ekonomická rentabilita závisí väčšinou od
množstva tovaru, ktoré je v danej oblasti
manipulované, a tým pádom aj od súvisiacej
úspory ľudských zdrojov. Skúsenosti z praxe
hovoria, že len čo objem prepravovaného
tovaru presiahne 500 kusov za hodinu, nastal
čas začať vážne uvažovať o automatizácii.
Odborníci na logistiku a niektorí zákazníci
hovoria, že ekonomická návratnosť sa prejaví
v horizonte dvoch až troch rokov.
Jozef Brezovský

REGÁLY

Prednosťou je vysoká
variabilita
Medzi regály pre bezpaletovú manipuláciu
patria konzolové regály, policové systémy a
dynamický
sklad
pre
vychystávanie.
Konzolové regály ponúkajú zjavné výhody pri
ukladaní dlhších materiálov alebo položiek
rôznych dĺžok, ako sú trámy, potrubia, kovové,
plastové či drevené panely alebo profily.
Systém
je
založený
na
stĺpoch
s
horizontálnymi ramenami pre uloženie tovaru.
K dispozícii je v jedno alebo obojstranných
prevedeniach s radom možností pre
usporiadanie položiek. Konzolové regály sú
optimálne na manipuláciu s materiálmi väčšej
dĺžky. Majú vysokú flexibilitu s ohľadom na
hmotnosť a rozmery tovaru, pričom umožňujú
aj jednostranné a obojstranné inštalácie.
Policové systémy
Súčasťou ponuky regálov mnohých výrobcov
sú i ľahké policové systémy, ideálne na
skladovanie ľahších až stredne ťažkých
materiálov. Systém ponúka bezkonkurenčnú
variabilitu, univerzálnosť a možnosť

nastavenia políc bez použitia náradia. Je
možné vybudovať aj niekoľkopodlažné
lávkové systémy. Ľahké policové regály sú
inteligentným a atraktívnym riešením s
nosnosťou obvykle 200 kg na policu. Sú
vhodným riešením na skladovanie malých
položiek v dielňach resp. v menších skladoch.
Policové systémy s veľkou hmotnosťou tvoria
robustný systém, ktorý umožňuje manuálne
vychystávanie tovaru a ponúka širokú škálu
riešení a rôznych špecifikácií. Výrobcovia
prevádzkovateľom skladov pomôžu pri návrhu
dokonalej kombinácii dvojitých nosníkov,
políc a podpier. Vybrať si môžu z rôznych
materiálov: oceľová sieť, kov, galvanizovaná
oceľ, drevotrieska alebo lamino. Policový
systém s vysokou nosnosťou možno využiť aj
na ukladanie paliet. Nosnosť jednotlivých
úrovní sa podľa dĺžky nosníkov pohybuje v
rozmedzí od 550 do 950 kg. Nosníky sa dajú
pripevniť aj k štandardným paletovým
regálom, takže na nižších úrovniach je možné
vybudovať vychystávacie stanovisko.
Dynamický sklad pre vychystávanie
Dynamický vychystávací sklad využíva na
premiestnenie tovaru z jedného konca na druhý
mierne naklonené valčekové dráhy. Tento
systém zvyšuje rýchlosť a ponúka lepšiu
ergonómiu pri kompletizovaní objednávky.
Optimalizuje tiež obrátkovosť produktov a
redukuje potrebu manuálnej práce počas
manipulácie. Typickou aplikačnou oblasťou sú
prevádzky
so
značnou
intenzitou
vychystávania,
napríklad
obchody
so
spotrebným tovarom, ale tiež montážne linky.
Prednosťou je časovo úsporné vychystávanie
na princípe FIFO, oddelené zóny pre
vychystávanie a skladovanie a vyššia kapacita
produktov v sklade.
Alexander Sotník

REGÁLOVÝ SYSTÉM

Skladové regály si
vyžadujú flexibilitu
Toyota Material Handling Slovensko má v ponuke širokú škálu regálových systémov
počínajú štandardnými paletovými regálmi až po poloautomatické bezuličkové systémy
Radioshuttle s využitím satelitných vozíkov. Všetky riešenia vo väčšom alebo menšom
rozsahu poskytuje zákazníkom na mieru.
Najbežnejším typom regálového systému sú štandardné paletové regály. Poskytujú
vynikajúcu fexibilitu pre skladovanie paletizovaného tovaru najrôznejšieho druhu.
Výhodou je, že všetky palety sú neustále prístupné. Systém je vhodný na skladovanie
veľkého množstva rôznych položiek. Na to, aby sa skladník dostal k požadovanému
tovaru nemusí dvíhať alebo prekladať ostatné palety. S presne definovanou pozíciou
paliet je možné mať všetky zásoby pod kontrolou a ľahko ich rozdeliť.

REGÁLOVÝ SYSTÉM

Systém sa dokonale prispôsobí požiadavkám na
objemy a hmotnosť tovaru. V prípade potreby je
ľahko modifkovateľný. „Pri návrhu zohľadňujeme
priestorové možnosti, spôsob manipulácie,
hmotnosť a rozmery skladových jednotiek, ako aj
mnoho ďalších faktorov. Preto je pred začiatkom
projektu potrebné urobiť analýzu stavu a
požiadaviek zákazníka. Výška regálov, šírka
uličky a ostatné rozmery môžu byť navrhnuté s
ohľadom na parametre vysokozdvižných vozíkov,
výšku skladu alebo rozmer paliet.,“ hovorí
Stanislav Fukna, Logistic Solutins Manager.

Vysokozdvižný vozík založí paletu na konci
regálového kanálu a novo vložená paleta zatlačí
predchádzajúcu paletu po mierne naklonenej
valčekovej dráhe hlbšie do kanála. Tento proces sa
opakuje až do maximálnej hĺbky štyroch paliet.
Systém je vhodný pre stredne veľké množstvo
tovaru rovnakého druhu. Kľúčovými prednosťami
je vysoká hustota FILO skladovania. Ide o
finančne a časovo úsporné riešenie so stálym
prístupom ku všetkým úrovniam.

Priestor pre modernu
Základom skladu sú regálové systémy
Základnou myšlienkou vjazdových paletových
regálov je čo najefektívnejšie využitie dostupného
priestoru s menším počtom uličiek a s väčším
počtom paliet na 1m2. Stĺpy regálov vytvárajú
vnútorné uličky s podpornými koľajnicami, na
ktoré sú ukladané palety. Vozík vchádza do uličiek
a zakladá tovar na koľajnice v celej dĺžke uličky a
využíva celú hĺbku inštalácie. Regály sú vyrobené
z robustného materiálu, takže sú veľmi odolné a
schopné pojať plne naložené palety. V prípade
umiestnenia proti stene pracujú na princípe
zásobníka (FILO - prvá dnu, posledná von). Ak je
prístup z obidvoch strán, môžu pracovať aj na
princípe fronty (FIFO - prvá dnu, prvá von).
Prednosťou je optimálne využitie skladového
priestoru a možnosť použitia FIFO i FILO
princípu.
V prípade spádových paletových regálov ide o
kompaktné
konštrukcie
s
naklonenými
valčekovými dráhami, po ktorých sa môžu palety s
využitím
gravitácie
kĺzať
kontrolovanou
rýchlosťou z jednej pozície na ďalšiu. Systém
umožňuje ukladať veľké množstvo paliet v
hlbokých kanáloch. Spádový sklad je ideálny v
prípade potreby manipulácie veľkého množstva
tovaru rovnakého druhu, napríklad pri vysoko
intenzívnej expedícii, pri manipulácii s rýchlo sa
kaziacim tovarom a pod. Umožňuje dokonalú
obrátkovosť tovaru s využitím princípu FIFO.
Push-back paletové regály využívajú rovnaký
princíp ako spádové regály, ale na rozdiel od nich
sa tu palety ukladajú na princípe zásobníka
(FILO), s prístupom z jednej strany.

Vysokohustotné paletové regály umožňujú
hospodárne využitie skladového priestoru. Srdcom
BT Radioshuttle sú elektricky poháňané satelitné
jednotky, ktoré ukladajú palety do dlhých
horizontálnych kanálov špeciálneho regálového
systému. Satelitné jednotky ovláda obsluha
vysokozdvižného vozíka pomocou diaľkového
ovládania. Jednotky disponujú množstvom
automatických funkcií. Jednou z nich je možnosť
nastavenia kontinuálneho odoberania alebo
ukladania
paliet,
zatiaľ
čo
obsluha
vysokozdvižného vozíka môže odoberať a odvážať
tovar alebo ho privážať k regálovému systému. S
pomocou BT Radioshuttle je možné tiež plne
využiť aj veľmi ťažko dostupný priestor.
Pojazdové paletové regály využívajú mobilné
podvozky usadené na koľajniciach, ktoré sú
nainštalované v podlahe. Prakticky celý priestor
skladu je možné vyplniť regálmi s paletami a
ponechať voľné miesto len pre jednu uličku, ktorú
je však možné vytvoriť vždy na práve potrebnom
mieste, takže systém ponúka priamy prístup k
ľubovoľnej palete v sklade. V závislosti od type
vysokozdvižného vozíka, veľkosti skladu a počtu
otvorených uličiek prináša systém zvýšenie
paletovej kapacity o 80 % až 120 %.
Systémy s pojazdovými regálmi našli uplatnenie v
širokej škále súčasných aplikácií, ako sú napríklad
sklady s kontrolovanou teplotou, bežné sklady s
nízkou až strednou úrovňou rotácie tovaru, alebo
expedičné medzisklady so strednou intenzitou
pohybu tovaru.
Jozef Brezovský

ROBOTIZÁCIA

V skladoch pribúda robotika,
autonómnosť a digitalizácia
Trendom dneška je urýchlené zvýšenie úrovne automatizácie z dôvodu rastúceho počtu
nových produktov. Zásadnou premenou prechádza aj intralogistika. Do popredia sa
čoraz viac dostávajú robotické systémy, autonómne vozíky alebo plne automatizované
sklady. Súčasným trendom je prepájanie výrobných a skladových informačných
systémov s manipulačnou a skladovou technikou.
Sú existujúce manipulačné prostriedky v sklade ideálne, alebo je možné ich zmenou či
doplnením zlepšiť tok materiálu a zefektívniť tak celú logistiku? Práve to je jedna zo
kľúčových otázok, pričom správna odpoveď je pre zaistenie efektivity kľúčová. Ale nie
každý si ju včas položí. Technici spoločnosti Jungheinrich tak urobili a vyvinuli vlastné
logistické rozhranie, ktoré spája systémy správy skladu (WMS) s vozíkmi a inými
zariadeniami skladu.

ROBOTIZÁCIA

„Ide o softvér s modulárnou štruktúrou, čo
umožňuje jeho prispôsobenie individuálnym
podmienkam klienta a jeho jednoduchú
integráciu do už existujúceho IT systému,“
hovorí Marián Jančík, vedúci oddelenia
logistických
systémov
spoločnosti
Jungheinrich.

Priestorovo efektívne riešenia
Z nasadenia v praxi je zrejmé, že najmenej
priestorovo efektívne sú sklady, v ktorých
uskladňovanie a vyskladňovanie do regálov
uskutočňujú čelné vysokozdvižné vozíky.
Lepšie využitie plochy umožňujú sklady
obsluhované retrakmi, ktoré sa môžu
pohybovať v až o meter užších uličkách. Ako
najefektívnejšie z tohto pohľadu vychádzajú
vozíky pre veľmi úzke uličky(VNA). V ich
prípade je však nutné už v období
uskutočňovania optimalizačnej štúdie detailne
posúdiť všetky okolnosti a podmienky
konkrétnej prevádzky. VNA vozíky síce
dokážu efektívne využiť plochy skladu, ale ich
možnosti sú v niektorých smeroch limitované.
Nemôžu napríklad vychádzať z haly von a ani
vchádzať do kamiónov.
Za technicky najvyspelejšie a priestorovo
najefektívnejšie riešenie možno označiť
nasadenie bočných štvorcestných vozíkov v
kombinácii s mobilnými regálmi. Taký vozík
je jednak priestorovo veľmi úsporný, pričom
na obsluhu regálov mu stačí len jedna ulička,
ktorá sa otvorí pomocou ovládacieho systému
na potrebnom mieste.
Problémom pre realizáciu nového smeru v
riešení manipulácie môže byť príliš zažitý
stereotyp v logistických procesoch vo firme
alebo vplyv zahraničnej centrály a obavy z
použitia neoverenej zmeny. Možnou cestou
môže byť využitie nezaujatého pohľadu
externej firmy a uskutočnenie optimalizačnej
štúdie. „Zadávateľ často postupuje tak, že

nahradí jeden stroj novým rovnakého typu.
Tým síce vyrieši jeho problém so životnosťou,
ale nenastane posun v efektivite procesov a
manipulácie," upozorňuje Michal Fišer,
riaditeľ spoločnosti Kodys Slovensko. Firmám
odporúča jednotlivé manipulácie vždy presne
popísať a priradiť im zodpovedajúce
manipulačnú techniku. Často je konfigurácia
manipulačnej techniky zbytočne zložitá len
preto, že nie je presne definované, aké
skladové manipulácie bude konkrétny stroj
vykonávať.

Intralogistika s víziou Industry 4.0
Fabriky zajtrajška a ich skladové systémy už
dnes implementujú najmodernejšie technológie
a inovácie. Budú vybavené bezobslužnými
vozíkmi (AGV), automatickými skladmi
(ASRS) s sofistikovanými informačnými
systémami
na
riadenie
skladového
hospodárstva (WMS).
„Naše AGV zariadenia už teraz spĺňajú vízie
Industry 4.0. Najväčší dopyt po týchto
zariadeniach evidujeme v oblasti automotive,“
podotýka M. Jančík.
Vytúženú efektivitu do logistiky prinášajú
napríklad aj inteligentné ťažné súpravy, ktoré v
súčasnosti odbúravajú pohyb čelných alebo
ručných vozíkov vo výrobe. Ťažné súpravy
(vláčiky) jazdia medzi skladom a výrobou,
pričom zásobujú jednotlivé pracoviská. Sú
obľúbené najmä v automobilovom priemysle.
Ich výhodou je bezpečnosť pracovníkov v
sklade a vo výrobe, úspora času a vysoká
efektivita skladovej manipulácie.
„Oproti skladovaniu v klasických regáloch je
možné použitím automatizovaných skladových
systémov a WMS usporiť veľké množstvo
času vo vychystávaní. Hoci to vždy závisí od
konkrétnej aplikácie, v každom prípade
opadajú neproduktívne pochôdzky obsluhy.
Moderné systémy totiž pracujú na princípe

premiestnenia tovaru rýchlo a presne k
obsluhe,“ upozorňuje M. Fišer.

Drony a kvadrokoptéry
Technológia dronov spoločnosti Verity dnes
napríklad umožňuje bezpečne a spoľahlivo
lokalizovať neobmedzené množstvo objektov.
Drony možno používať aj vo vnútorných
priestoroch, kde plnia rôzne úlohy. Zbierajú
údaje, kontrolujú a monitorujú činnosť rôznych
objektov, čítajú čiarové kódy, sledujú a správu
zásob v regáloch v sklade. Drony sú extrémne
malé a ľahké, úplne autonómne, schopné
nabíjania, vzlietania a vykonávania rôznych
úloh 24 hodín sedemkrát v týždni. Všetko bez
zapojenia človeka.
Platí to aj pre drony lietajúce vzduchom okolo
ľudí pracujúcich v sklade, čo si vyžaduje
vysokú mieru bezpečnosti. Táto výzva bola

katalyzátorom novej technológie Vers Failsafe
- patentovaného riešenia pre kvadrokoptéry.
Pomocou funkcie Failsafe používajú drony
sofistikované palubné algoritmy, aby sa počas
možného zlyhania automaticky stabilizovali a
zostali vo vzduchu. Kvadrokoptéry sú v
súčasnosti najobľúbenejším typom robotov, čo
robí tento typ softvérovej aktualizácie
bezpečnosti atraktívnym pre mnohé logistické
spoločnosti.

Alexander Sotník

SKLADOVVANIE

Pri skladovaní treba
venovať pozornosť detailom
Kto dokáže zabezpečiť synergiu všetkých manipulačných procesov a materiálových
tokov tak, aby všetky súčasti celku, od vysokozdvižných vozíkov a regálové systému až
po služby a kontrolné mechanizmy, účinne spolupracovali, je na najlepšej ceste znižovať
firemné náklady.
Pri obstarávaní regálov a príslušnej techniky je nevyhnutné akceptovať určitú zmenu v
doterajšej koncepcii podnikovej logistiky a kupovať vždy len systémy, ktoré sú pre
firmu či danú časť logistického reťazca najvhodnejšie. Nová skladová technika musí
zlepšovať súvisiace logistické procesy.

SKLADOVANIE

Má mať jasne preukázateľnú návratnosť nielen v
znižovaní nákladov, ale aj v potenciáli
zabezpečenia budúcich očakávaných výkonov. Pri
zmenách v technologickom vybavení je
nevyhnutné prehodnotiť súvisiace procesy a
vykonať ich prípadné zmeny tak, aby sa dosiahla
potrebná synergia. „Máme v ponuke širokú škálu
regálových systémov počínajúc štandardnými
paletovými regálmi až po poloautomatické
bezuličkové systémy Radioshuttle s využitím
satelitných vozíkov,“ hovorí Stanislav Fukna,
Logistic Solution Manager spoločnosti Toyota
Material Handling Slovensko.
Široká paleta riešení
Komplexné riešenia regálových systémov ponúka
niekoľko väčších i menších spoločností. Ich
produkty sú schopné prispôsobiť sa potrebám
klienta v každej oblasti realizácie skladu, či už
manipuluje s klasickými paletami, rozmerným
tovarom, alebo aj malými položkami. Ide najmä o
produkciu paletových regálov so selektívnym
prístupom ku každej palete, výsuvné regály, pushback a spádové regály, regály pre vysoko husté
skladovanie, konzolové a policové regály,
vertikálne regály, ako aj o ochranné prvky a
príslušenstvo.
„Pri
návrhu
zohľadňujeme
priestorové možnosti, spôsob manipulácie,
hmotnosť a rozmery skladových jednotiek a
mnoho ďalších faktorov. Pred začiatkom projektu
je preto potrebné urobiť analýzu stavu a
požiadaviek zákazníka,“ konštatuje S. Fukna.
Vývojoví pracovníci spoločností produkujúcich
skladové regály sú úspešní najmä preto, že dokážu
predvídať vývoj na logistickom trhu a vedia
ponúknuť produkt, ktorý je v danom období
efektívnejší ako doterajšie riešenia. „Výskum a
vývoj venuje pozornosť každému detailu: výberu
materiálu pre finálnu montáž, dlhej životnosti,
vysokej kvalite a nepretržitému servisu. Všetko
dianie v podniku sa uskutočňuje po linke: analýza
potrieb – návrh koncepcie –vizualizácia –
optimalizácia – projekt – výroba – montáž –
efektívne využitie skladových priestorov –
spokojný zákazník,“ hovorí Ivan Škalda, manažér
logistiky spoločnosti Tescoma.

Možnosti správneho skladovania
Najčastejšími prostriedkami manipulácie v oblasti
skladovania sú paletové regály doplnené prípadne
o voľnú plochou a čelné vysokozdvižné vozíky,
ktoré môžu byť vybavené výsuvným stĺpom.
Možno ich použiť aj na manipuláciu s položkami
menších rozmerov, manipulovaných napríklad v
debnách. Efektivita takéhoto riešenia je však
sporná: široké regálové uličky, regálové rady s
malým počtom podlaží a skladové miesta pevne
prideľované v neriadených skladoch jednotlivým
artiklom
neumožňujú
zlepšiť
využitie
skladovacích plôch. Čelné vysokozdvižné vozíky,
používané na transport paliet medzi skladovými a
výrobnými prevádzkami, nie sú totiž na dlhších
vzdialenostiach schopné dosiahnuť potrebný
prepravný výkon.
Možností efektívneho skladovania je celý rad:
paletové regály s úzkymi uličkami obsluhované
systémovými vozíkmi, mobilné regálové systémy,
zakladačové systémy na palety a prepravky,
skladovacie veže, dopravníky, ťahače s prípojnými
vozíkmi a ďalšie.
Zmena myslenia
Tlak na úspory núti firmy hľadať moderné a
kvalitné regálové riešenia. V dobre vedenom
sklade fungujú v úzkom spojení inteligentné
technológie so spoľahlivou, odolnou a plne
funkčnou technikou, plniacou si svoje poslanie za
každých okolností.
Vhodný typ regálu, použité materiály, voľba
konštrukcie a aspekty bezpečnosti, sú dôležitým
prvkom rozhodovania každej firmy v rámci
optimálneho využitia svojho skladového priestoru.
„Niekedy suplujeme prácu decision makera,
vysvetľujeme, čo nové a pozitívne mu prináša náš
produkt. Keď sa ľudia presvedčia, že naše riešenia
sú prínosom pre ich prácu, stávajú sa nám
nápomocní. Sme radi, keď pochopia, že správne
zvolený regálový systém rozhoduje o efektívnych
logistických tokoch, pričom nemalou mierou šetrí
prevádzkové náklady,“ dodáva Marián Jančík,
vedúci
oddelenia
logistických
systémov
spoločnosti Jungheinrich.
Jozef Brezovský

WMS

Kto chce mať moderný
sklad, musí vlastniť WMS
Trh si v súčasnosti vyžaduje vysokú pružnosť a variabilitu skladov. Ak chce byť firma
úspešná, musí svoje logistické procesy v sklade uskutočňovať rýchlo a hospodárne.
Požiadavky na rýchlosť, presnosť a aktuálnosť informácií sú hlavnými faktormi, ktoré
často rozhodujú o úspešnosti a spoľahlivosti celého dodávateľsko-odberateľského
reťazca. Účinným pomocníkom v logistike sú automatizované sklady.
Ich systémy dokážu tovarové artikle vyskladniť, zoradiť v určitom pásmovom režime a
na konci cyklu pripraviť pre baliareň, kde sa tovar zabalí, označí a jeho obal naskenuje.
Zásielka následne odchádza na miesto určenia.

SKLADOVANIE

Všetky skladové procesy

systémami a autonómnymi vozíkmi.

pod jedným systémom

Častými integrovanými technológiami s ERP
systémami (Enterprise Resource Planning) sú
automatizované skladové zakladače paliet,
páternosterové skladové systémy alebo
automatické
karuselové
sklady.
„Pre
materiálové toky v automotive segmente
používame dedikované riešenie GEOLOG,
vyvinuté spoločnosťou GEFCO. Pre ostatné
jednoduchšie toky sa využíva natívne riešenie
ITEM,“ uvádza Marek Krajčovič, Logistics
Manager GEFCO Slovakia.

V moderne riadených logistických skladoch je
rozhodujúcim intelektom všetkých skladových
procesov systém riadenia skladu WMS. Ide o
riešenie, ktoré komplexne pokrýva a riadi celý
sklad. V systéme WMS všetky skladové
procesy na seba logicky nadväzujú. Systém má
vlastnú databázu v ktorej si uchováva históriu.
Z WMS systému si ju môže užívateľ
kedykoľvek vytiahnuť. Vidí nielen celú
históriu skladových činností, ale aj výkonnosť
jednotlivých pracovníkov. Užívateľ WMS
môže zistiť, kde presne sa nachádza konkrétne
balenie tovaru a koľko obsahuje kusov.
Manipulačná obsluha má k dispozícii údaje o
väzbe na príjmový a výdavkový doklad, o
časoch manipulácie, o príslušnosti k
objednávkam, pracoviskám výroby, o stavoch
balenia a pod. Systém riadených skladov
ponúka taktiež rad funkcií umožňujúcich
zisťovať aktuálny stav skladových položiek a
všetkých súvisiacich operáciií.
„Správne nastavený WMS je schopný riadiť
všetky skladové procesy, od príjmu materiálu,
jeho uskladnenia, následného výdaja do
výroby až po expedíciu, kontrolu a inventúru.
Zistené informácie o procesoch pri riadení
skladu dokáže preniesť do ostatných častí
informačných
systémov
spoločnosti
a
obojstranne s nimi komunikovať, napríklad
prostredníctvom EDI.“ hovorí Michal Fišer,
riaditeľ spoločnosti KODYS Slovensko.

Zjednotenie firemných aplikácií

V súčasnom období je samozrejmosťou
podpora pokročilých technológií, akými sú
napr. RFID, vychystávanie pomocou svetla, či
vychystávanie pomocou hlasu. Mnohé sklady
sú dnes vybavené automatickými zakladacími

Vlastný softvér

Súčasné moderné intralogistické systémy
používajú vlastný ovládací softvér, ktorý riadi
skladovú technológiu. Pomáha efektívne a
rýchlo vyskladniť potrebný materiál alebo
tovar.
Pri integráciu s ERP systémami sa následne
využíva logistika ERP systému na automatické
riadenie skladu. Napríklad firma DB Schenker
disponuje vlastným WMS systémom s názvom
KiSoft.
Podporuje
všetky
spôsoby
vychystávania tovaru a je obvykle cez EDI
prepojený s ERP systémami zákazníkov.
Základná
myšlienka
ERP
predstavuje
zjednotenie jednotlivých firemných aplikácií a
platforiem do jedného riešenia. V praxi to
znamená, že na jednom mieste sú dostupné
nielen aplikácie na riadenie skladov, nákup a
predaj či na riadenie ľudských zdrojov, ale aj
finančný alebo informačný systém na riadenie
výroby. Efektívna integrácia týchto technológií
následne prináša spoločnostiam množstvo
výhod: detailné riadenie a sledovanie všetkých
logistických operácií, aktuálne a presné dáta o
skladových zásobách a pohyboch materiálu,
zníženie hodnoty skladových zásob a
predovšetkým jednoznačnú a detailné spätnú
možnosť vyhľadania všetkých skladových

transakcií. „V našej praxi využívame vlastný
WMS
systém
LOGSPACE.
Skladová
evidencia pracuje na princípe čiarových kódov
a každý klient má on-line prístup ku svojmu
vlastnému kontu, čo mu umožňuje mať 24
hodinový prehľad o stave reálnych skladových
zásob. Prostredníctvom tohto systému môžu
zákazníci, okrem iného, vytvárať objednávky a
dodacie listy,“ vysvetľuje Tibor Majzún,
Managing Director cargo-partner SR.

Spolupráca providera a klienta

Otázkou zostáva, aké budú požiadavky
zákazníkov. Slovenský trh je malý. Mnohí
zákazníci zatiaľ neponímajú v oblasti
skladovania logistickú firmu ako partnera,
ktorý ich môže posunúť dopredu. Veľké
logistické spoločnosti majú skúsenosti so
zahraničnými zákazníkmi, s ktorými je možné
uskutočňovať dlhodobé plánovanie, pričom si

vedia predstaviť kontrakt aj na 10 až 15 rokov
dopredu. Na Slovensku sa v tejto problematike
kladie skôr prízvuk na šetrenie a optimalizáciu
nákladov. Tvorba cien na dlhodobý kontrakt je
však výhodnejšia. Logistický provider totiž
posúva klienta vpred. Najmä tým, že sa s
plným úsilím môže venovať svojmu core
biznisu. V tomto smere je výhodné napredovať
na báze spoľahlivého a prepracovaného
partnerstva. V súčasnosti je totiž nevyhnutné
mať v partnerskom podniku kontaktných
pracovníkov, ktorí dozorujú procesy, robia
predpovede a rozumejú efektivite skladovej
logistiky.

Alexander Sotník

WHISKY

Ostrovná mágia sladu a
rašeliny rozohní aj hlavu znalca
Talisker je jednou z najosobitejších jednodruhových sladových škótskych whisky. Jej
neobyčajne silná a výrazná chuť dokonale zachytáva ducha ostrova Skye.

Pálenica sa nachádza na pobreží prístavu Loch Harport s dramatickým výhľadom na
pohorie Cuillin. Skye je drsný, veterný ostrov, ideálne miesto prírodných i
meterologických extrémov. Pálenica Talisker je liehovarníckou ódou týchto
atraktívnych kontrastov s rašelinou vyúdenou sladkosťou, s morskými tónmi a s výrazne
korenistou hranou.

WHISKY

Whisky značky Talisker, sú neobyčajne
intenzívne a výkonné. Majú výraznú
rašelinovú dymovú príchuť. Aróma pochádza z
rašeliny spálenej počas procesu sladovania a
nesie solený dym ostrova poznačeného
nekonečným vetrom a vlnami.
Desaťročná Single Malt Whisky Talisker v
sebe skrýva dokonalú harmóniu chuti ovocia,
rašeliny, štipľavosti a dymu. Ide o silný a
náročný slad s morskou slanou vôňou,
dymovým a rašelinovým charakterom a
korenistým povrchom, ktorý pozoruhodne
evokuje drsnú krásu svojho ostrova. Whisky je
dvakrát destilovaná, čím vytvára bohatý a
hlboký zážitok. Má taký štipľavý charakter, že
ochutnávačovi horí hlava a doslova mu
exploduje v ústach. „Láva na jazyku z pohoria
Cuillin,“ konštatoval jeden z miestnych
znalcov.
Desaťročný Talisker má jasnú jantárovú farbu,
vyzretú štipľavú arómu zvýraznenú dymom,
tónmi údenáčov a morských rias. Chuť je plná,
intenzívna s obrovskými prídychmi dymu a
sopečnej korenistej rašeliny. Neskúseného
človeka prekvapí najmä jeho azda minútu
trvajúci, obrovský a veľmi korenistý záver.
Obsah alkoholu je 45,8 %.
Záujemcom odporúčam ochutnať Talisker 57˚
North. Názov je odvodený od toho, že ostrov
Skye leží na 57. stupňoch severnej zemepisnej
šírky. Vôňa je veľmi prenikavá a plná.
Známky kyslého citrónu sa rozvíjajú s
bohatým rašelinovým dymom. Náznaky
korenistého duba a trochu chaluhy vyvažujú
spŕšky morskej vody narážajúcej na kamene.
Chuť je hustá a plná, cítiť náznak medu a
citrónovej šťavy, tóny korenistého duba,
príchuť masla a veľa suchého dreva. Záver je
dlhý, premiešaný čiernym korením a suchým
dubom. Nie div, Talisker 57˚ North obsahuje
57 % alkoholu.

Talisker Storm je nová whisky uvedená na trh
začiatkom roka 2013. Zvláštnosťou je
neuvádzanie dĺžky zrenia. Táto sladová whisky
ponúka všetky prednosti pálenice spolu s
dymovejšou hĺbkou a komplexnosťou.
Verziu Talisker Skye pijú znalci v pohároch
Talisker Rocks s trochou vody. „Naozaj
pôsobivé. Kombinácia olejov a sadzí, ktorá sa
udrží aj na najvyššom poschodí. Najprv mäkký
až sladký náter, neskôr vibrácie a mravčenie
jazyka v kombinácii s ľahkým dymom. Rýchlo
sa stáva štipľavejšou a pikantnejšou. Suchý a
dlhý záver s pretrvávajúcou korenistou
dochuťou, v ktorej možno rozoznať ľahko
spálené žihľavy,“ vyjadril sa v roku 2015
znalec Chris Goodrum v časopise Whisky
Magazine.
V ponuke mám ešte nápoj, ktorý by mal okúsiť
každý fanúšik Taliskera. Ide o 18-ročnú verziu,
ktorú svet odborníkov prijal veľmi dobre. Na
Svetovom fóre Single Malt Whisky, konanom
v roku 2007, získala táto variácia titul
„Najlepšia whisky na svete.“
Terroir starobylých rašelinových zemí a
nechránené pobrežie ostrova Skye sú žijúcim a
dýchajúcim dôkazom toho, že mágia naozaj
existuje. Oceňte odbornosť sladovníka,
remeslo stolára vyrábajúceho sudy a skúsenosti
i
trpezlivosť
liehovarníkov!
Zvážte
investované úsilie, odbornosť, pôvod a
dedičstvo tohto mimoriadneho nápoja!
Ochutnajte ho a budete odmenení zmyslovým
zážitkom, s akým sa stretnete len zriedkavo.

Alexander Sotník

On-line
magazín
Cenník inzercie pre rok 2020
Celá strana (formát A4) (210 x 297 mm)

600 €

½ strana (210 x 148 mm alebo 105 x 297
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1/3 strany (210 x 99 alebo 70 x 297 mm)

300 €
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150 €
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PRÍPLATKY
Titulná strana

50 %

Strana 2.

25 %

ZĽAVY
3 – 6 opakovaní

15 %

7 – 10 opakovaní

20 %

nad 10 opakovaní

individuálne

ŠPECIÁLNA KORONA ZĽAVA VO VÝŠKE 20 % !!!
Reklamou v on-line Logistika Dnes magazíne dokážete oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie
reagovať na naliehavé problémy dopravy a logistiky v podmienkach digitalizácie a štvrtej
priemyselnej revolúcie. Návštevnosť webstránky www.logistikadnes.sk má stúpajúcu
tendenciu, v súčasnosti je to cca 2500 návštev mesačne. Zároveň zasielame týždňový
newsletter. Na LinkedIne máme momentálne vyše 1000 sledovateľov, takže reklama
magazínu bude rozsiahla. Navyše ho umožníme stiahnuť si zadarmo.
Dátum vydania – mesačne vždy prvý týždeň v mesiaci.
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