
www.toyota-forklifts.cz 35

CASE STUDY    Rojal spol. s r.o.

Rojal preferuje lokální vazby 
a promyšlené investice 

Ve spolupráci s lokálním dealerem Toyoty, společností UHS Jakos z Uherského Hradiště, inovuje 
a rozšiřuje velkoobchod s potravinami a nápoji ROJAL spol. s r.o. flotilu elektrických vozíků. Opírá se 

přitom o univerzální a spolehlivé modely řady BT Levio, BT Staxio a Toyota Traigo, které tvoří drtivou 
většinu vozíkového parku. Plně vyhovuje jejich univerzalita, spolehlivost a jízdní vlastnosti, které 

odpovídají potřebám provozu i frekvenci jejich využití v centrálním skladu v Uherském Brodě.

Společnost Rojal spol. s r.o. byla založena 
bratry Jaroslavem a Lubomírem Habartovými 
v roce 1991. Bez zkušeností a bez zázemí, 
s jedinou Avií na startovní čáře, ale s velkým 
nadšením pro věc. Úspěšný rozvoj vedl v roce 
1999 ke koupi a rekonstrukci areálu bývalé 
státní firmy Fruta a ke vzniku prvního kla-
sického distribučního centra firmy. Rodinná, 
ryze česká firma Rojal, dnes působí na střední 
a jižní Moravě a svým obratem a šíří pů-
sobnosti patří mezi největší potravinářské 
velkoobchodní firmy ve Zlínském kraji. 

Specializuje se zejména na alkoholické 
a nealkoholické nápoje, tabákové výrobky, 
cukrovinky, papírové hygienické potřeby, kávu, 
pochutiny, přísady do jídel, těžký koloniál, 
drogerii a podobně, kterými zásobuje denně 
zhruba 2 500 zákazníků, například hotely, 
vinárny, pizzerie, restaurace, bary, čerpací 
stanice, stánky, školní a závodní jídelny, malo-
obchodní prodejny potravin nebo smíšeného 
zboží a podobně.

Důležitým mezníkem v rozvoji firmy byl v roce 
2008 příchod současného ředitele společ-
nosti Ing. Michala Tafta, jehož úkolem bylo 
pozvednout logistické a skladové operace fir-
my na profesionální úroveň a zavést systém 
WMS. Michal Taft uvádí: 

„Zavedení systému řízeného skladu v roce 
2009 bylo klíčovým technologickým skokem, 
který výrazně zjednodušil, urychlil a zlepšil 
naše služby. Komplexní WMS systém nám 
umožnil plně optimalizovat dodavatelský 
řetězec, získat přesné informace o využití 
prostor, o umístění jednotlivých druhů zboží 
a informací o tomto zboží - šarže, výrobní 
čísla, expirace a další. Mít plně pod kontrolou 
expirační lhůty, zabránit chybám a zámě-
nám při manipulaci se zbožím a materiálem, 
zajistit dohledatelnost původu zboží a co 
nejlépe využít skladových kapacit, je pro firmu 
naprosto zásadní. V jedné lokaci skladujeme 
i více druhů zboží a díky WMS zvládáme bez 



36 t-way 1/2019

CASE STUDY    Rojal spol. s r.o.

problémů i tyto smíšené paletové pozice 
s minimální chybovostí. Obsluha vozíků má 
čtečku, online mobilní terminál se všemi 
informacemi, které jsou odrazem serveru. 
Každý skladník má své vlastní přihlášení, tak-
že víme, kdo, co, kdy vychystal, odkud a kam 
zaskladnil nebo přesunul zboží, kdy bylo zboží 
přijaté. Známe komplexní historii. WMS také 
řadí položky podle ideální trasy, podle nasta-
veného algoritmu, dokáže zohlednit i vozík, 
který má příslušný pracovník k dispozici. 
Skladník neudělá ani krok navíc." 

S růstem firmy bylo ale nutné v investicích 
a technologickém rozvoji firmy pokračo-
vat - v roce 2013 byl zaveden také systém 
plánování dopravy a logistika a dodávky 
zákazníkům se tak posunuly na plně pro-
fesionální úroveň. Z výčtu zákazníků také 
vyplývá, že Rojal musí být velmi přizpůsobivý, 
protože jejich požadavky jsou zcela odlišné 
jak z hlediska sortimentu, tak odebíraného 
množství. Michal Taft podotýká: 

„To je realita, ale schopnost vyhovět i malému 
bistru nebo stánku je současně naší velkou 
výhodu a přidanou hodnotou. Expedujeme 
často velmi malá množství - i jednu láhev, 
kus, deset tatranek nebo karton tyčinek. 
Podle typu zboží a jeho cenové hladiny. 
Zejména drahé značkové lihoviny, například 
rumy z celého světa, na které jsme specia-
listé, a nabízíme i druhy, které jiní dodavatelé 
neumí, se rozhodně neprodávají ani po karto-
nech. Jednou ze základních firemních politik 
je pochopitelně osobní přístup ke každému 
zákazníkovi. A to, jestli se jedná o velkou 
a silnou firmu v centru krajského města nebo 
malého živnostníka v příhraniční vesnici, 
nehraje žádnou roli."

85 % zboží jde z centrálního skladu s dvou-
směnným provozem přímo k zákazníkům 
všech typů i k těm nejmenším, které nejsou 
součástí žádného obchodního řetězce. Mi-
nimálně 3x týdně jsou pak zaváženy vlastní 
prodejny Cash & Carry. Obchodní zástupci 
v terénu osobně zákazníky objíždějí, sbírají 
objednávky a odesílají je do informačního 
systému ERP, propojeného s WMS. Část 
objednávek jde přes e-shop, který zahájil 
činnost před rokem a na kterém si můžou 
nakoupit i koncoví zákazníci. 

„Objednávky vyřizujeme do 24 hodin od ob-
jednání, to je nepřekročitelné pravidlo. Mnoho 
odběratelů si dnes tvoří buď minimální, nebo 
dokonce žádné rezervy. Naše úspěšnost 
dodat zboží dle avizovaného času zákazní-
kovi pomocí sms nebo mailu, je velmi dobrá, 
ve více jak 90 % případů zavezeme přesně 
nebo s odchylkou maximálně +/- 30 minut. 
To je naše velká konkurenční výhoda."

Promyšlená skladba flotily, funkce i výbava
Management společnosti si je vědom, že jen 

 Důležité je dobře znát potřeby zákazníka, objemy 
zboží, snažit se společně odhadnout vývoj a podle toho 
řešit sklad, výšku regálů, šířku uliček i obslužnou 
techniku. Milan Orlovský, obchodní ředitel UHS Jakos, s.r.o.

Čelní vozíky jsou v Rojalu univerzálními stroji. Toyota Traigo 48 s kabinou zvládne práci za jakéhokoli počasí 
i venku, manipuluje s prázdnými vratnými obaly, zajišťuje vykládku na volné ploše nebo zaskladňování.

Modely BT SPE jsou vybaveny baterií 425Ah dostačující na 2 směny. Rojalu vyhovují příjemné jízdní 
vlastnosti, plynulý pohyb, solidní rychlost, stupačky urychlují pojezd. Drží, nekazí se, mění jen ojetá kolečka. 
Obsluha je spokojenější než s předchozími konkurenčními vozíky.  
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zboží dodané ve správné kvalitě, množství 
a včas, může zákazníkovi pomoci. Variabilita 
sortimentu ale klade nároky na logistiku, sys-
tém i znalosti skladníků, kteří se musí opřít 
o spolehlivou a plně funkční techniku a vždy 
připravený servis. Tomu Rojal přizpůsobuje 
veškeré aktivity a zakládá si na přesnosti, 
rychlosti a plnění smluvních závazků. Distri-
buční centrum je umístěno uprostřed města, 
proto Rojal provozuje výhradně elektrické 
stroje, které jsou tiché, neznečisťují okolí 
a jsou praktičtější a přátelštější k lidem. 

„Pečlivě jsme si vybrali standardní spolehlivé 
a osvědčené modely vybavené pro středně 
náročné dvousměnné vytížení s kratšími až 
středně dlouhými pojezdy. My si nemůže-
me dovolit šlápnout vedle. Novinky i tren-
dy v oboru i od Toyoty nás zajímají, víme 
o možnostech bezuličkového skladování, 
zvažovali jsme vjezdové regály, li-ionky i jiné 
typy vozíků, ale nejsme dost velcí, abychom 
tyto technologie plně vytížili, a tím i uživili. 
Promýšlíme pečlivě každou investici, každý 
nákup i rozvojový krok. Vzorně se, s podporou 
našich partnerů UHS Jakos nebo IBG, staráme 
o technologie, ať již manipulační techniku 
nebo baterie. Díky tomu si udržujeme kon-
kurenceschopnost a ve svém oboru i lokalitě 
patříme k nejúspěšnějším. I proto si nás mno-
zí dodavatelé vybrali jako svého výhradního 
zástupce," vysvětluje Michal Taft.

Milan Orlovský popisuje flotilu: „Celkem Ro-
jal provozuje 14 elektrických vozíků značky 
Toyota. Z nízkozdvižných vozíků, které Rojal 
používá pro vychystávání a horizontální 
převozy, jsme pro sklad společně vybrali 
robustní a výkonný model BT LPE200 (6 
ks). Je rychlejší a stabilnější než menší BT 
LWE, který je nasazen v klidnějším režimu 
v supermarketu. Zakládání ve výškách je 

doménou buď ručně vedených modelů BT 
Staxio SPE125 a SPE140 (s novou objed-
návkou 6 ks) nebo čelních elektrických vozíků 
Toyota Traigo 48, podle typu zboží, místa 
zaskladnění a šířek uličky. Nejtěžší nápojář-
ské palety mají max. 900 kg, nejvyšší zdvih je 
potřeba jen 5,40 m, to znamená, že uživatel 
může využít univerzalitu a značnou zastu-
pitelnost ručně vedených stackerů a čelních 
vozíků. To je pro nás důležité kritérium. Nej-
větší nápojářská hala je obsluhována čelními 
vozíky, v jiných halách s užšími uličkami je 
prostor zase pro Staxio a jejich předchůd-
ce modely BT Ixion. Důležité je dobře znát 
potřeby zákazníka, objemy zboží, snažit se 
společně odhadnout vývoj a podle toho řešit 
sklad, výšku regálů, šířku uliček i obslužnou 
techniku.”

Traigo přesvědčilo obsluhu i management
Michal Taft upřesňuje, že s UHS Jakos spolu-
pracuje již přes 10 let: 

„Poznali jsme UHS Jakos jako servisní orga-
nizaci s šikovnými mechaniky, kteří si poradí 
s jakoukoli značkou. Poté, co zahájili spolu-
práci s Toyotou, jsme se přiklonili i k nákupům 
nových vozíků této značky. Dnes je flotila až 
na dvě výjimky jednobarevná. Starou techniku 
postupně nahrazujeme a využíváme blízkost 
svého partnera a vazby založené na spoleh-
livosti, důvěře, kvalitě techniky a solidních 
obchodních podmínek. „UHS Jakos je velmi 
pružnou společností a reaguje vždy velmi 
rychle a přesně na naše požadavky. Jsme 
v úzkém a pravidelném kontaktu, komunika-
ce je otevřená, co se slíbí, to platí. Každý rok 
obnovujeme a upřesňujeme servisní smlouvu 
a péči o techniku zakládáme na důsledné pre-
venci. UHS Jakos nabízí jen originální díly, jeho 
technici jsou zkušení a perfektně vyškolení 
podle standardů Toyoty.”

„Při výběru nových vozíků hodně dáme 
na názor obsluhy, a proto je výhodou nabídka 
důsledného testování nakupovaných vozíků. 
Klíčové to bylo, a to i pro UHS Jakos, když 
jsme vybírali nový čelní vozík. Model Toyota 
Traigo přesvědčil obsluhu i management. 
I když byl s dosud používaným typem vozíku 
spokojen, obsluha na něj byla zvyklá, přesto 
nás Traigo přesvědčilo. Ve finále rozhodla prá-
vě spokojená obsluha, která si pochvalovala 
ovládání i jízdní vlastnosti stroje. Bez nároč-
ného testu a spokojenosti obsluhy bychom 
Toyotu nekoupili," uzavírá Michal Taft.

 

 Společnost Rojal 
v číslech
• obrat za rok 2018 Kč 430 mil.,  

100 zaměstnanců
• přes 2 500 aktivních zákazníků
• kapacita centrálního skladu  

- 5 000 m2, 3 650 paletovacích 
míst

• v červenci bude spuštěn pro-
voz nové skladové haly, která 
se v současnosti dostavuje, její 
kapacita je 1.600 m2 a získá se tak 
necelých 2.000 paletovacích míst.

• 7 000 aktivních položek od 330 
dodavatelů

• manipulace 40 - 50 tun denně na 
vstupu i výstupu

• 5 samoobslužných prodejen typu 
Cash and Carry (C&C) - Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Kyjov, 
Kroměříž a Valašské Meziříčí

• od roku 2018 nový e-shop
• 1 supermarket 1 000 m2, 12 000 

položek včetně čerstvého a far-
mářského zboží, důraz na lokální 
produkci a zdravou výživu

• rozvoz zajišťuje 18 užitkových vo-
zidel s potravinářskou nástavbou 
a hydraulickou plošinou

Poctivý přístup  
k péči o baterie
Společnost Rojal využívá kompletní 
servis baterií od profesionálů ze spo-
lečnosti IBG Česko s.r.o., ale i obsluha 
vozíků o baterie vzorně pečuje, hlídá si 
optimální úroveň vybití a plné nabíjení. 

Díky společnému úsilí baterie vydrží i více 
jak 10 let a jsou vyřazovány spíše z důvodu 
bezpečnosti než kvůli špatné funkčnosti. 

„Součástí péče jsou již od roku 2002 
i pravidelné technické kontroly, díky kte-
rým jsme prokazatelně zvýšili životnost 
provozovaných baterií. Společnost IBG 
Česko disponuje plně vybaveným ser-
visním týmem, který je schopen během 
svého zásahu v krátkém čase zkontrolo-
vat všechny baterie a odstranit případné 
závady. Tato skutečnost výrazně snižuje 
provozní a servisní náklady, jelikož nejsou 
potřeba další výjezdy techniků. Spoluprá-
ce obou společností kontinuálně probíhá 
nejen na poli servisu, ale i v dodávkách 
nových kompletních bateriových systé-
mů," říká Michal Huml, vedoucí oddělení 
prodeje IBG Česko s.r.o.

 Starou techniku 
postupně nahrazujeme 
a využíváme blízkost 
svého partnera a vazby 
založené na spolehlivosti, 
důvěře, kvalitě techniky 
a solidních obchodních 
podmínek. UHS Jakos je 
velmi pružnou společností 
a reaguje vždy velmi rychle 
a přesně na naše 
požadavky.

Michal Taft, ředitel společnosti 
Rojal spol. s r.o.


