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Děkujeme za účast a podporu
Letošní jubilejní 10. ročník mezinárodní logistické
konference SpeedCHAIN 2015 je úspěšně za námi.
Stejně jako v minulých letech bylo naší snahou
vytvořit v rámci tohoto setkání logistických
osobností příjemné prostředí a atmosféru
s vysoce odbornou úrovní. S potěšením mohu
konstatovat, že se nám podařilo zajistit řadu
zajímavých osobností a témat z celého spektra
logistiky.
Jubilejní ročník konference SpeedCHAIN 2015
navštívilo 653 účastníků ze 12 zemí světa
a s příspěvkem vystoupilo 71 spekaerů. Důvodem
letošní vysoké návštěvnosti byl bezpochyby výběr
aktuálních témat, aktivní účast předních
osobností české i globální logistiky, ale také
unikátní atmosféra historických prostor
Břevnovského kláštera, letos navíc umocněna
slavnostním koncertem v bazilice svaté Markéty.
Chtěla bych tedy poděkovat všem, kteří jste byli
s námi a samozřejmě zvláštní poděkování patří
všem 108 partnerům a sponzorům, kteří se na
celé organizace letošního ročníku podíleli.
Těším se na setkání s Vámi na 11. ročníku
SpeedCHAIN 2016.

Lucie Padevětová
manažerka konference SpeedCHAIN
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Jubilejní SpeedCHAIN 2015 ukázal cesty
k flexibilní logistice
Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN letos oslavila
desetileté jubileum. Slavnostní desátý ročník se uskutečnil ve
dnech 4. a 5. listopadu v tradičním prostředí Břevnovského
kláštera v Praze pod heslem Logistika – transparentnost
a flexibilita. Jubilejní SpeedCHAIN představoval jedinečné
mezinárodní setkání více než 600 odborníků z oblasti logistiky,
dopravy a dalších oborů, kteří v rámci celodenního odborného
programu společně diskutovali o aktuálních trendech a hledali
řešení problémů, s nimiž se evropská logistika potýká.
Konferenci zahájil Miroslav Rumler, jednatel společnosti RELIANT,
která SpeedCHAIN již desátým rokem pořádá. V úvodním projevu
zdůraznil, že SpeedCHAIN nespí na vavřínech a každým rokem
přidává do programu nové prvky. V dalším vystoupení představil
náměstek ministra dopravy Ladislav Němec možnosti, které má
dnes v rámci logistického řetězce železniční doprava. Zdůraznil,
že ačkoli velkou část výkonů železnici přebrala liberalizovaná
silniční doprava, železnice dnes prochází obdobím stabilizace
a má stále značný potenciál.
Doprava je citlivým barometrem ekonomické situace v zemi,
uvedl člen bankovní rady České národní banky Jiří Rusnok.
Světová ekonomika zažívá po dlouhé recesi křehké oživení,
které pomáhá i České republice. Ta však nevyužívá všech svých
potenciálů, které má. Českému hospodářství chybí inovace,
nemá dostatek inženýrských kádrů a přetrvává nedostatečná
spolupráce školství a průmyslu, popsal problémy Jiří Rusnok.
Ale nyní nás může čekat lepší etapa, dodal na závěr svého
vystoupení.

Efektivní logistika žije praxí
Řada dalších prezentací se věnovala aktuálnímu využívání
logistiky a jejímu nasazení v praxi. Hovořili například Jan
Šneiberg, koordinátor logistických nákladů a JIS procesů, ŠKODA
AUTO a.s., který se soustředil na téma moderních logistických
a inovačních směrů či Milan Ludvik, Country Manager, ZETES
Czech Republic, který představil možnosti skryté v logistice pro
e-commerce – od efektivní interní logistiky přes optimální
doručení poštovních zásilek až po reverzní logistiku. Problematice
e-commerce se věnovala také panelová diskuse s názvem
„Kliknutím na internetu vše nekončí, ale začíná…“, ve které vedle
sebe zasedli Oldřich Petránek, International Logistics Manager
MALL.CZ; Robert Boček, předseda dozorčí rady společnosti
In Time; Lukáš Novotný, Business Director Geis Parcel CZ; Jaroslav
Kaizr, Business Director CTP; Petr Brandýský, CEO, Zásilkovna;
Marek Muller, Director Development and Leasing, Prologis Czech
Republic a jako moderátor Lukáš Dolanský z České televize.

Paleta odborných názorů a obalová
novinka

V logistickém HYDEPARKU bylo živo

Mezi dalšími logistickými odborníky vystoupili Teodor
Kula, generální ředitel, ESA Logistika Poland
(Nadrozměrné přepravy = nadrozměrné výzvy); Jan
Polter, obchodní a marketingový ředitel, DACHSER
Czech Republic (Bezpečnost v přepravě – Bezpečnostní
plomby na cestách po Evropě); Jan Rindt, Sales
Manager Automation, SSI Schäfer (Automatizovaná
intralogistika jako nutný předpoklad dalšího rozvoje
internetového obchodu); Josef Černý, vedoucí
oddělení pro logistiku a výrobu, ICZ (Velkoobchod ve
věku internetu); Martin Petřík, vedoucí oddělení
marketingu a Martin Řehák, produktový trenér, oba
z Linde Material Handling Česká republika (Elektrická
trakce v logistice, porovnání s dalšími alternativními
pohony) a řada dalších odborníků.

Již tradiční součástí konference SpeedCHAIN se stal
populární Logistický HYDEPARK moderovaný Jakubem
Železným. Za velkého zájmu účastníku usedla do
křesla pro hosta zástupkyně sdružení EPAL (Evropská
paletová asociace) Dana Babušíková, která vysvětlila,
proč o palety se značením EPAL mají zájem především
zákazníci s vysokými nároky na kvalitu palet, kteří
vyžadují stoprocentní dodržování kvality předepsané
normou.

Letos měla v Břevnově premiéru i zcela nová sekce
Obaly a obalové technologie. Tvořil ji blok přednášek
zaměřený na novinky a inovativní řešení balení
s ohledem na pohyb zboží v logistickém řetězci.
Obalovou sekci moderoval expert pro přepravní balení
ze společnosti Cordstarp David Marouš. Pozornost
přítomných zaujal Jakub Hájek, MetPro Group, který se
zaměřil na novinky v antikorozní ochraně exportních
balení založené na vypařovacích inhibitorech koroze či
Jan Kaprhál a Ondřej Holman, Smurfit Kappa.

Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI,
jednoho z největších operátorů kombinované přepravy
v České republice, zdůraznil význam kombinované
dopravy. BOHEMIAKOMBI pod vedením Vladimíra Fišera
zavedla projekt první kontinentální linky nedoprovázené
kombinované dopravy na území České republiky
a provozuje pravidelné přepravy návěsů v takzvaných
kapsových vozech ucelenými vlaky na linkách mezi
Lovosicemi a Německem a poté i mezi Ostravou a Itálií.

Jan Polter ze společnosti DACHSER Czech Republic
představil v HydeParku koncept inteligentní logistiky
a hovořil o tom, jak tento koncept využívá evropský
poskytovatel logistických služeb DACHSER. Zmínil také
další, nejnovější trendy, které se již nyní v logistice
uplatňují.

Ferdinand Hlobil, vedoucí týmu pronájmu průmyslových
prostor ve střední Evropě společnosti Cushman &
Wakefield, se zaměřil na roli C&W na trhu průmyslových

nemovitostí ve střední Evropě. Firma má nejsilnější tým realitních poradců v tomto regionu a dlouhou historii. Ferdinand
Hlobil představil situaci na trhu, hovořil o tom, jak trh fungoval dříve a jaké jsou jeho dnešní hlavní trendy.
Obalové technologie zastupoval na Logistickém HYDEPARKU Martin Hejl, jednatel THIMM Packaging, výrobce obalů
z vlnité lepenky. Zdůraznil, že bez obalů by v dodavatelském řetězci nebyla možná efektivní a účinná distribuce zboží.
Obaly zajišťují plynulou logistiku výrobků, adekvátní ochranu produktu, jsou nositeli informací a také „vyslanci značky“.
Obaly ovlivňují preference a nákupní chování spotřebitelů. Tyto přidané hodnoty obalu se v celém procesu ovšem často
podceňují.

Slavnostní galavečer vyvrcholil vyhlašováním
cen
Jedinečnou novinkou letošního bylo koncertní vystoupení
přední české sopranistky Pavlíny Senić v klášterní bazilice
sv. Markéty, které zdůraznilo desetileté jubileum logistické
konference SpeedCHAIN. Vystoupení sopranistky zahájilo
slavnostní galavečer – V.I.P. Logistic Rendezvous 2015. Klášterní
sály se rychle zaplnily, večerem provázel moderátor Petr
Vondráček za doprovodu skupiny Lokomotiva. Účastníci mohli
navštívit kulinářské pointy jako Prosciutto Point, Cheese nebo
Beef Point, Sushi Point, Thajský koutek, Molecular Sorbet Point,
míchané koktejly a mnoho dalších.
Bohatý společenský program a příjemná atmosféra doprovázely
i vyvrcholení galavečera, kterým bylo vyhlášení prestižního
ocenění GRYF 2015 Supply Chain Award pro logistickou osobnost
roku. Stal se jí Ing. Bohumil Průša, který od roku 1990 vede
v Praze zastoupení přístavu Hamburk pro Českou a Slovenskou
republiku – Hafen Hamburg Marketing e.V. Cenu za dlouholetou
práci Bohumilu Průšovi předávali Ing. Lucie Padevětová
a Ing. Jiří Cee – loňský držitel Ocenění GRYF.
Ocenění na konferenci SpeedCHAIN předávala také Česká
logistická asociace (ČLA). Za Logistický projekt roku ho získala
společnost JIPOCAR Logistic, cenu přebíral Ing. Petr Prokop,
majitel společnosti, z rukou Prof. Ing. Václava Cempírka Ph.D.,
prezidenta ČLA a Dr. Alfonze Antoniho, viceprezidenta Evropské
logistické asociace (ELA).
Na pódium potom přišli logističtí odborníci ze společnosti ŠKODA
AUTO, kteří úspěšně absolvovali certifikační testy European
Certification Board of logistics (ECBL). Certifikáty jim předali
Ing. Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady
a viceprezident České logistické asociace a Prof. Ing Václav
Cempírek Ph.D., prezident České logistické asociace.
Na galavečeru vyvrcholil i program nové obalové sekce
předáváním Ocenění předsedkyně poroty v soutěži Obal roku.
Soutěž vyhlašuje obalový institut SYBA a přihlášené obaly se
posuzují z pohledu inovací, legislativy, ochrany produktů, ekologie
a požadavků uživatelů obalů i marketingu a logistiky. Zlatou cenu
převzal z rukou předsedkyně poroty Jany Lukešové Jakub Hájek,
Regional Business Manager, MetPro Verpackungservice GmbH, za
revoluční novinku v obalových materiálech VCI LDPE fólie BioCor.
Stříbrnou cenu převzali Martin Hejl, ředitel společnosti THIMM
Packaging, Lukáš Poříz, Key Account Manager THIMM Packaging
a Radek Fiala za exponát Kolobox – Box na jízdní kolo. Bronzovou
cenu odnášel Vít Opekar, ředitel společnosti VELIMPEX za exponát
EASY Box.

Exkurze
Program konference SpeedCHAIN pokračoval
následující den exkurzí do kolínského závodu
TPCA, který je joint venture PSA a Toyoty. Účastníci
zhlédli výrobu vozidel Citroen C1, Toyota Aygo
a Peugeot 108, jejich logistiku a postprodukční
operace na centru logistiky hotových vozů
v logistickém středisku GEFCO Česká republika
v Ovčárech u Kolína.
Letošní jubilejní ročník mezinárodní logistické
konference SpeedCHAIN přinesl nejen bohatou
odbornou náplň přednášek a prezentací, ale také
jedinečnou příležitost k setkání a rozhovorům
s odborníky a podnikateli v dopravě a logistice. Mezi
odbornými logistickými událostmi roku představuje
SpeedCHAIN svou velikostí, šíři záběru a celkovým
významem pomyslnou třešničkou na dortu a všem
účastníkům nabízí možnost poznat, co současná
logistika v životě firem i celé společnosti znamená a co
nového v nejbližší době poskytovatelům i uživatelům
logistiky přinese.

Reference
Jako dodavatel řešení z vlnité lepenky jsme se logistické
konference Speedchain účastnili poprvé, ale velmi rádi
této podzimní akci vyhradíme stálé místo v kalendáři.
Setkat s mnoha logistickými a obalovými profesionály,
vidět kvalitní prezentace a v neposlední řadě se v dnešní
uspěchané době na chvíli zastavit a pobavit – to vše
Speedchain nabízí a splňuje. Skvělá organizace
a nádherné historické prostory Břevnovského kláštera
pozitivní dojem jen umocňují. Díky, za rok na shledanou.
Jan Kaprhál
vedoucí konstrukce
Smurfit Kappa
V souvislosti se svou návštěvou SpeedCHAINU bych rád
požádal organizátory, aby nepřiváděli příště na jedno
místo tolik zajímavých řečníků najednou, protože z toho
pak vzniká dilema, na kterou přednášku jít dříve…! A teď
vážněji: zajímavá témata, dobří řečníci, skvělá organizace,
hezký zážitek z koncertu v Bazilice sv. Markéty. Do dalších
10 let jen to nejlepší.
Ing. Martin Petřík
vedoucí oddělení marketingu
Linde Material Handling Česká republika

CTP je dlouhodobým a hrdým partnerem konference
SpeedCHAIN. SpeedCHAIN se v tomto roce stal klíčovou
událostí logistického odvětví a významným prostorem pro
setkávání expertů z tohoto oboru. Úroveň organizace
a šíře obsahu konference Speedchain předčila veškerá naše
očekávání.
Ing. Jaroslav Kaizr MSc. MRICS
Business Director
CTP

SpeedCHAIN jsme letos navštívili poprvé a byli jsme
velmi mile překvapeni vysokou úrovní organizace,
profesionalitou a hlavně záběrem odborného programu
a rozsahem prezentací trendů a vývoje v našem oboru.
Trefou do černého byl výběr atraktivních prostor
Břevnovského kláštera, které konferenci dodaly pel
výjimečnosti a vstřícné pracovní atmosféry. Budeme
nyní velmi reálně uvažovat o účasti naší společnosti
Kühne + Nagel na příštím ročníku konference
SpeedCHAIN i v roli aktivního vystavovatele.
Přeji konkrétně této akci i nadále mnoho tipů, nápadů
a zajímavých řečníků, a těším se na ročník 2016.
Lenka Křivancová
Marketing Manager pro Českou republiku
Kühne + Nagel
Děkuji za pozvání, velmi dobře zorganizovaná konference,
na krásném místě. O vysoké kvalitě svědčí, jak výběr
aktuálních témat, tak účast zajímavých hostů. Velmi
příjemným překvapením pro nás byla vysoká návštěvnost
této akce. Celkově musím poděkovat za precizní přípravu
a organizaci Vám a celému týmu společnosti Reliant.
Marek Muller
Director Development and Leasing Czech Republic
Prologis

„SpeedCHAIN 2015 byla nejlepší konference jak po
stránce lokality a organizace, tak z pohledu odborné
kvality jednotlivých přednášek, které jsem mohl
zhlédnout.
Jiří Šimek
místopředseda představenstva
E.ON Energie

Loňského ročníku SpeedCHAIN konference jsme se zúčastnily
s paní Veronikou Vackovou, nynější viceprezidentkou Zemského
výboru EPAL, poprvé. Byla jsem překvapena účastí i atmosférou,
přátelskou i neopakovatelnou díky starobylým prostorám
Břevnovského kláštera. Jako dnes si pamatuji galavečer
v Tereziánském sále, kde jsme si slíbily, že příští rok zde bude
stát pódium, postavené z europalet EPAL. Asociace EPAL byla
letošním Stříbrným sponzorem konference a pódium v čele sálu
se stalo skutečností. Rovněž jsme na letošním ročníku přivítali
naše držitele licencí, představenstvo nově založeného Zemského
výboru EPAL v čele s jeho prezidentem, panem Martinem
Maškem, i generálního ředitele European Pallet Association
EPAL, pana Martina Leibrandta. Popravdě už nevnímám
SpeedCHAIN pouze jako největší logistickou akci roku, ale také
jako největší společenskou událost českého logistického světa.
Koncert v bazilice sv. Markéty byl dech beroucím zážitkem. Bylo
úžasné sledovat tváře publika, které se po maratonu přednášek
a diskusí ocitlo na pár minut ve zcela jiném světě. Pěvecký výkon
Pavlíny Senić zanechal v každém nezapomenutelný dojem.
Velmi obdivuji pořadatele konference, paní Lucii Padevětovou
a pana Miroslava Rumlera, kteří vytvořili tento fenomén. Stal se
VIP událostí, na kterou se těšíme celý rok. Snad není příliš
troufalé říci, že jsou oba dnes mými přáteli, jako i další milí lidé,
které nám do osobního i pracovního života přinesl SpeedCHAIN.
Nezbývá než dodat, že se na všechny kolegy, partnery a přátele
zase těšíme příští rok v Břevnovském klášteře. Přejeme
konferenci SpeedCHAIN nejméně dalších deset úspěšných let.
Dana Babušíková
CEO
Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku
Společnost ZETES se i v tomto roce aktivně podílela na konferenci
SpeedCHAIN jako partner.
V porovnání s předchozími ročníky, se pořadateli, firmě RELIANT
podařilo posunout již tak dosti vysoko posazenou laťku o další
kousek výš.
Setkání se zajímavými osobnostmi z oblasti logistiky, dopravy
a souvisejících oborů je velmi vítanou příležitostí pro navázání
kontaktů a semináře či přednášky na odborná témata byly
(povětšinou) na vysoké úrovni.
Velmi příjemný zážitek pak představoval minikoncert přední české
sopranistky Pavlíny Senić v nádherných prostorách baziliky
sv. Markéty.
Jen jednoho se obávám, a to že pro velký a neustále rostoucí
zájem nebudou příště prostory Břevnovského kláštera již stačit.
Milan LUDVIK
Country Manager
ZETES Czech Republic

I wish to express my thanks for having invited TPA
to take the floor, on November the 4th, within the
Section B, focused on the Multimodal Connections
and the Transport of Goods through the Sea Ports.
I'm terribly grateful for your kind invitation,
considering that the international conference, you
successfully set up exactly two weeks ago, gave to
TPA representative the opportunity to present to
the top-logistics professionals, attending
SpeedCHAIN 2015, an Upper Adriatic Sea Port
which is trying to develop a new reliable and
sustainable intermodal connection with the Czech
market.
Thanks to your unselfish support, to approach this
important market, even so difficult, will get easier
all the time for us.
So, I'm writing to wish you the very best of luck in
all of your activities too.
Looking forward to hearing from you.
Dr. Franco Giannelli
Promotion & Development dept.
Trieste Port Authority

Partneři konference

ZA ROK SE TĚŠÍME
na konferenci SpeedCHAIN 2016

OPĚT NA SHLEDANOU

... ve dnech 3. - 4. listopadu 2016
Praha, Břevnovský klášter

