


VOZOVÝ PARK
185 tahačů s izotermickými 
návěsy
15 vozidel s vyšší dostupností

Dašice |  geografický střed ČR
Kapacita 30,000 palet – mražené, chlazené a suché

Praha |  ekonomické centrum ČR
Kapacita 70,000 palet – suché a chlazené (mražené pouze cross-dock)

DISTRIBUČNÍ
CENTRA

2/19

ZAMĚSTNANCI
500+ včetně externích

TRŽBY
více než €33 milionů za rok
(15% růst ročně)

DENNÍ OBJEMY

135,000
7,500

550

MD logistika je jednou z největších 
komplexních logistických společností na 
českém trhu se zaměřením na FMCG

vychystaných kartonů
palet
závozových míst



Sklad v Praze |  kapacita 70 000 paletových pozic
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Sklad v Dašicích |  kapacita 30 000 paletových pozic
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Nabízíme komplexní logistické služby

Speciální péče

Doprava ManipulaceSkladování Picking

Suché & Chlazené/čerstvé
(0–24°C)

Mražené
(−22°C)



Nové skladové prostory – mrazený sklad Dašice C10

• Areál MD logistika, Dašice, ul. Křičenského

• Vzdálenost cca 5 km od Pardubic, cca 15 km od dálnice D11 

• Strategické umístění 1km od plánované rychlostní komunikace R35 směrem na Olomouc

• Celková užitná plocha : 1 800 m2 

• Světlá výška skladu:  13 m

• Teplota skladu:  min -18°C 

• Kapacita skladu: 3 692 EUR palet

• Sklad bude využívat 3 nakládací rampy a crossdockovou halu

• EPS, SHZ

• Bezpečnostní kamery 

• Oplocení celého areálu s elektricky ovládanými vjezdovými branami

• Bezpečnostní agentura 24/7

• Regálový systém úzkých uliček

• Kloubové systémové vozíky

• Úsporný systém LED svícení

• Technologie chlazení pomocí tří chladičů s přímým nástřikem čpavku

Vizualizace nového suchého skladu C10





Nové skladové prostory – suchý sklad Dašice S2

• Areál MD logistika, Dašice, ul. Křičenského
• Vzdálenost cca 5 km od Pardubic, cca 15 km od dálnice D11 
• Strategické umístění 1km od plánované rychlostní komunikace R35 směrem na Olomouc
• Rozměry (h x š x v) : 88,9 m x 245,1 m x 16,3 m
• Celková užitná plocha . 21 350 m2 
• Světlá výška skladu:  16 m
• Teplota skladu:   5°C - 24 °C
• Kapacita skladu: 40 000 EUR palet
• Sklad bude využívat 24 nakládací ramp
• EPS, SHZ
• Bezpečnostní kamery 
• Oplocení celého areálu s elektricky ovládanými vjezdovými branami
• Bezpečnostní agentura 24/7
• Regálový systém s uličkami pro retraky
• Úsporný systém LED svícení
• Součástí skladu budou kancelářské prostory a šatny 

Vizualizace nového suchého skladu S2



Půdorys a příčný řez nového suchého skladu S2



Poloha nového suchého skladu S2 včetně napojení na R35 a D11



Model Hub & Spoke pro všechny teplotní režimy

Zpětné vytížení

Další zákazníci

Vratky



Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních 
toků zboží
Interní analýza 2017: 
- nákladní vozidla jezdí po neoptimálních trasách a vytížená průměrně ze 70 %
- neexistuje vhodný optimalizační softwarový nástroj pro logistiku v teplotních režimech

vývoj nástroje pro efektivní plánování Hub & Spoke přeprav → vytvoření konsorcia → realizace 2018 - 2020

• zadavatel
• reálná data
• testování 

• vývoj algoritmu • vývoj komerčně 
využitelného software



Obecné dopady a přínosy projektu
Ekonomické1

Zefektivnění procesu 
plánování:

- snížení variabilních a 
fixních nákladů,

- zvýšení 
konkurenceschopnosti 
podniku.

Environmentální2

Razantní snížení 
negativních dopadů 
kamionové dopravy na 
životní prostředí:

- snížení produkce emisí, 

- snížení inhalace imisí, 

- úspory PHM.

Sociální3

Razantní snížení 
negativních dopadů na 
kvalitu života obyvatelstva:

- snížení hlukové zátěže v 
okolí obcí a měst,

- menší dopravní zácpy 
způsobené kamionovou 
dopravou,

- nižší míra nehodovosti,

- větší atraktivita 
zaměstnání.



Cíle a přínosy projektu
Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexních matematických algoritmů pro plánování distribuční logistiky v rámci Hub & Spoke
modelu, které budou schopny 

1. maximálně zoptimalizovat dopravní a přepravní procesy 

• musí reflektovat dopravní omezení 

• eliminovat ekologickou zátěž 

• přispět k větší plynulosti provozu 

2. nalézt ideální umístění překladišť/dep vzhledem k co nejvyšší nákladové efektivitě 

3. zajistit maximální vytížení všech kamionů 

• snížení produkce CO2 na převezenou paletu 

• snížení ekonomického nákladu na převezenou paletu 

4. vytvořit kvalitní dopravní soustavu propojením s dalšími logistickými společnostmi v aglomeraci 

• nákladově efektivní a udržitelný distribuční řetězec z centrálního skladu až k cílovému zákazníkovi. 

Algoritmy budou dlouhodobě přenositelné a aplikovatelné pro všechny typy přeprav zboží i dopravní společnosti.



Proces vývoje algoritmu
Fáze 1 - analýza, návrh a definice předpokladů pro vývoj algoritmu a finální produkt

• definice funkčních požadavků na algoritmus zaměřená na optimalizační parametry, restrikce a další parametry vycházející z 
reálných podmínek 

• definice požadavků na rychlost algoritmu

Fáze 2 - verifikace algoritmu

• programování algoritmů k prověření jejich správnosti a realizovatelnosti v provozních podmínkách

Fáze 3 - příprava prostředí a testovacích dat

• příprava laboratoře pro testovací prostředí 

• výstupy budou podkladem pro průběžné dolaďování a úpravy algoritmů 

Fáze 4  - tvorba algoritmu a finálního softwarového produktu

• implementace algoritmů navržených v první fázi do existujícího komerčního software formou pluginu

Fáze 5 - testy softwarového modulu a příprava komerčního využití

• testy na připravených datových sadách a vyhodnocování výsledků 

• optimalizace výstupů



JAK SYSTÉM FUNGUJE ? 

Strategické úlohy
Optimalizace lokací

Vstupní data 

Geokódování & 
Propočet vzdáleností

Denní operativa 
Volná optimalizace tras



PŘEHLEDNÝ PLÁN TRAS

Přehledně na mapě si zobrazíte oblasti 
závozu, adresy doručení a další informace o 

Vašich rozvozech.

Během několika sekund získáte optimální 
plán tras pro rozvoz zboží. Plán zohledňuje 

časy dodání a ostatní restrikce závozu. 

INFORMACE O ZÁVOZECH

Denně optimální trasy

• Reálné plány tras jsou vypočteny během 
několika sekund

• Časové sloty pro dodání zboží jsou vždy 
respektovány

• Adresy dodání automaticky systém zadá 
do mapy

• Trasy jsou reálné – zohledňují omezení 
silniční sítě (tonáže a výška mostů, 
rychlost silniční sítě, apod.)

• Mapy jsou stále aktuální
• Řidič obdrží přehledný plán tras
• Navržena je vždy ekonomicky 

nejvýhodnější trasa

OPTIMÁLNÍ A REÁLNÉ TRASY



Opakující se  

objednávky jsou 

automaticky 

zaplánovány do 

předepsaných tras a 

zoptimalizovány. 

Optimalizační 

algoritmy zajišťují 

automatizované 

dynamické plánování 

přepravních 

objednávek pro 

širokou škálu 

požadavků a 

restrikcí.

VOLNÁ

OPTIMALIZACE

RÁMCOVÉ

(PEVNÉ) TRASY

MANUÁLNÍ

PLÁNOVÁNÍ

Každý výsledek 

plánování může 

dispečer změnit 

pomocí drag & drop. 

Dispečer je expert, 

náš systém je jeho 

profesionální  

pomocník.

Plánovací metody

SBĚRNÁ SLUŽBA

& DALŠÍ METODY

Náš plánovací software 

podporuje různé distribuční 

modely, např. Pickup & 

Delivery nebo plánování 

dodání objednávky z více 

míst nakládky, apod. 

Dále umíme plánovat ložnou 

plochu vozidel, několik 

komor vozidel, apod.  
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Co přináší systém pro optimalizaci tras

• Rychlé naplánování tras

• Časově a nákladově optimální 

trasy  

• Automatické zohlednění 

restrikcí a zákaznických 

požadavků

• Možnost operativních změn

• Jednoduché ovládání

• Úspora času, který může 

dispečer věnovat jiné činnosti

• Rychlá zastupitelnost dispečera

• Přehledné instrukce pro 

realizaci dodávek 

Dispečer

• Úspora nákladů, zejména díky 

snížení kilometrů, redukci časů a 

opotřebení vozidel

• Zohlednění  individuálních KPI

• Konzistentní přehled od 

vychystávání zboží až po 

předání na zákazníka

• Dokonalý přehled o nákladech 

na distribuci

• Zkvalitnění zákaznického servisu

• Možnost simulací různých 

podmínek distribuce pro 

strategická rozhodnutí

• Zkrácení doby od objednávky po 

dodání

• Dodržování termínů a časů 

dodání

• Zvýšení důvěry v proces 

doručování

• Spokojenost díky dodržování 

kvality závozů 

• Průběžný přehled o stavu 

dodávky a čase dodání 

• Profesionální servis podpořený 

mobilní funkcemi mobilní 

aplikace 

ZákazníkSpolečnost 



Expedice je informována 
o kapacitách nakládacích míst

Vstupní data

Restrikce

Dispečer získá
optimální plán tras

Primární systém získá plán 
přeprav a počty vozidel

Dispečer ví, jaké zásilky a 
kudy budete přepravovat

Sklad získá informaci 
pro vyskladnění zboží

Řidič dostává itinerář 
cesty a navigaci

Koncový zákazník je informován, 
kdy má zboží očekávat

SMS



Plány tras



Plány tras



Přehled tras v tabulce



Náhled na trasy



Zelená a udržitelná logistika


