Jubilejní
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 vyzdvihl snahu
organizátorů neusnout na vavřínech, ale každým
rokem zařadit do programu konference nové obohacující prvky. Následovalo vystoupení náměstka
ministra dopravy Ladislava Němce, který zmínil
současné možnosti železniční dopravy v rámci logistického řetězce. Zdůraznil, že ačkoli velkou část
výkonů železnici přebrala liberalizovaná silniční
doprava, prochází dnes železniční obor obdobím
stabilizace a má stále značný potenciál.
„Doprava je citlivým barometrem ekonomické situace v zemi,“ uvedl člen bankovní rady České ná-
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tických 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

rodní 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 logis-

Jiří Rusnok, Česká národní banka
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Jiří Šimek, E.ON Energie
Miroslav Rumler, RELIANT

poštovních zásilek až po reverzní logistiku. Problematice e-commerce se věnovala také panelová
diskuse s názvem „Kliknutím na internetu vše nekončí, ale začíná…“.
Program konference SpeedCHAIN pokračoval
v následujícím dni exkurzí do kolínského závodu
TPCA, který je joint venture PSA a Toyoty. Účastníci shlédli výrobu vozidel Citroën 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
vždy SpeedCHAIN svou velikostí, šíří záběru a celkovým významem pomyslnou třešničku na dortu

a všem účastníkům nabízí možnost poznat, co současná logistika v životě firem i celé společnosti znamená a co nového v nejbližší době všem přinese.
Již nyní se můžete těšit na setkání v Břevnovském klášteře na konferenci SpeedCHAIN 2016,
která se uskuteční 3. – 4. listopadu. §
PT

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 obor
ů je velmi
vítanou příležitostí pro navázání kontaktů
a semináře či přednášky na odborná tém
ata byly
(povětšinou) na vysoké úrovni.
Velmi příjemný zážitek pak představoval
minikoncert přední české sopranistky Pavl
íny Senić
v nádherných prostorách baziliky sv. Mar
kéty.
Jen jednoho se obávám, a to že pro velký
a neustále rostoucí zájem nebudou příště
prostory
Břevnovského kláštera již stačit.
Milan Ludvik,
ZETES Czech Republic

Jan Šneiberg, ŠKODA AUTO

SpeedCHAIN jsme letos navštívili
poprvé
a byli jsme velmi mile překvapeni
vysokou
úrovní organizace, profesionalitou a hlav
ně záběrem odborného programu a rozsahem
prezentací trendů a vývoje v našem obor
u. Trefou
do černého byl výběr atraktivních
prostor
Břevnovského kláštera, které konferen
ci dodaly pel výjimečnosti a vstřícné
pracovní
atmosféry. Budeme nyní velmi reálně
uvažovat
o účasti naší společnosti Kühne + Nag
el na
příštím ročníku konference Spee
dCHAIN
i v roli aktivního vystavovatele.
Přeji konkrétně této akci i nadále mno
ho tipů,
nápadů a zajímavých řečníků, a těším
se na
ročník 2016.

Martin Leibrandt, European Pallet
Association e.V. (EPAL)

Lenka Křivancová,
Kühne + Nagel
Ladislav Němec, Ministerstvo dopravy ČR
FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík
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V logistickém HYDEPARKU bylo živo
Již tradiční součástí konference SpeedCHAIN
se stal populární logistický HydePark moderovaný Jakubem Železným. Za velkého zájmu
účastníků usedla do křesla pro hosta výkonná ředitelka Zemského výboru EPAL ČR a SR Dana
Babušíková, Jan Polter obchodní a marketingový

ředitel společnosti DACHSER Czech Republic,
Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakombi, Ferdinand Hlobil, vedoucí týmu pronájmu
průmyslových prostor ve střední Evropě společnosti Cushman & Wakefield a Martin Hejl, jednatel THIMM Packaging.

Matin Hejl, THIMM Packaging

Jan Polter, DACHSER Czech Republic

Dana Babušíková, EPAL

Ferdinand Hlobil, Cushman & Wakefield

Vladimír Fišer, Bohemiakombi

Slavnostní galavečer V.I.P. Logistic Rendezvous 2015
Jedinečnou novinkou letošní konference SpeedCHAIN 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.
Následně se účastníci přesunuli zpět do prostor
kláštera, kde již pro ně bylo připraveno bohaté občerstvení. Večerem provázel zpěvák a moderátor
Petr Vondráček a k příjemné atmosféře zahrála
kapela Lokomotiva. V rámci večera se již tradičně
uskutečnila tombola o hodnotné ceny, které předávali jednotliví partneři konference.

Společnost DSB věnovala do tomboly dron

Vystoupení přední české sopranistky Pavlíny
Senić v klášterní bazilice sv. Markéty

Kapela Lokomotiva
Partnerem Prosciutto Pointu
byla společnost PROMAN

Večerem provázel Petr Vondráček
Partnerem Beef Pointu
byla společnost Yale

Dana Babušíková (EPAL) předává originální výhru
v tombole – paletu s obrazem Pražského hradu

18

Společnost CTP se stala již podruhé
Epicure Partnerem slavnostního večera
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Slavnostní galavečer vyvrcholil vyhlašováním cen
Logistickou osobností roku 2015 se stal Ing. Bohumil Průša

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.

Vítěz ceny GRYF 2015 Bohumil Průša s manažerskou konference
Lucií Padevětovou a loňským držitelem ocenění GRYF 2014 Jiří Cee.

Nikola Nosreti předává dárkové
balení luxusních vín

Ing. Bohumil Průša - Hafen Hamburg
Marketing e.V. – vítěz ceny GRYF 2015
Supply Chain Award

Předání ceny European Certification Board of Logistics
Společnost Domanský věnovala vítězi voucher
na zapůjčení vozu Peugeot

Ocenění za Logistický projekt roku
pro společnost JIPOCAR LOGISTIC

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 Prof. Ing Václav
Cempírek Ph.D., prezident České logistické
asociace.

FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík

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 Phd., prezidenta ČLA a Dr. Alfonze
Antoniho, viceprezidenta Evropské logistické
asociace (ELA).

Předávání certifikátů ECBL
Ocenění za Logistický projekt roku získala společnost JIPOCAR LOGISTIC – zleva: Václav Cempírek,
ČLA, Petr Prokop a Jiří Vybíhal, JIPOCAR

19

ODBORNÁ SETKÁNÍ

10. ročníku mezinárodní konference SpeedCHAIN 2015 se během dne zúčastnilo
653 účastníků ze 12 zemí světa, 71 řečníků, 108 partnerů a sponzorů

Zdeněk Přibyl, SATUM CZECH

Artur Komander, Logzact SA – Poland
Viktor Bystrian, AWT Group

Volker Werner, Hamburger Hafen und Logistik
A.G., Michaela Svrčková, MSC Czech Republic

Vít Janeček, INOTEC Barcode Security

Franco Giannelli, Port of Trieste

Martin Petřík, Linde Material Handling Česká republika

Jan Polter, DACHSER Czech Republic

Vlado Volek, SYBA

Martin Boháč, ČD Cargo

Josef Černý, ICZ
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Kliknutím na internetu vše nekončí, ale začíná … panelová diskuze, zleva: Oldřich Petránek – MALL.CZ,
Robert Boček – In Time, Lukáš Novotný – Geis Parcel CZ, Jaroslav Kaizr – CTP, Petr Brandýský –
Zásilkovna.CZ, Marek Muller – Prologis Czech Republic

Jan Rindt, SSI Schäfer

Lze mít bezpečnostní rizika dopravních procesů pod kontrolou? – panelová diskuze,
zleva: Daniel Priban – Timocom, Karel Kopeček – Transics, David Marouš – Cordstrap, Martin Slečka – SATUM CZECH, Vladimír Kydlíček – ČESMAD Bohemia

Teodor Kula, ESA Logistika Poland

Milan Ludvik, ZETES Czech Republic

(zleva) Michal Beneš, BITO CZ,
Denis Milfait, Plzeňský Prazdroj
(zleva) Peter Hrapko, Sekce řízení projektů
na MDVR SR, Radim Vala, OLTIS Group

Marián Budzel, RABEN Logistics Czech Republic

Ladislav Špaček, Svaz chemického průmyslu ČR
Martin Bacílek, DB Schenker a Pavel Štokr, HOPI

Evžen Babůrek, EUROSEAL

Petr Kuchyňa, Kiekert CS

Lucie Brklová, Kiekert CS

Martin Řehák, Linde Material Handling Česká republika

Karel Hrdlička, DSB

FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík

Juan Mullerat, FM Logistic
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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 108 partnerům
a sponzorům, kteří se na celé organizaci letošního ročníku
podíleli.
Těším se na setkání s Vámi na 11. ročníku konference
SpeedCHAIN 2016.
Lucie Padevětová,
manažerka konference SpeedCHAIN

SpeedChAIN 2015 byla nejlepší
konference
jak po stránce lokality a organiza
ce, tak z pohledu odborné kvality jednotlivých
přednášek,
které jsem mohl zhlédnout.
Jiří Šimek,
E.ON Energie, a.s.
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FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík

zorganizovaná
Děkuji za pozvání, velmi dobře
O vysoké kvakonference, na krásném místě.
ních témat, tak
litě svědčí jak výběr aktuál
příjemným přeúčast zajímavých hostů. Velmi
oká návštěvnost
kvapením pro nás byla vys
ěkovat za pretéto akce. Celkově musím pod
mu týmu spocizní přípravu a organizaci celé
lečnosti Reliant.
Marek Muller,
Prologis

Jsme hrdí na to, že jsme měli možnost představit náš nový logistický koncept, který vyhrál
2. místo v celorepublikové soutěži Logistický
projekt roku 2015, na tak prestižní a renomované akci, jakou beze sporu SpeedCHAIN je.
Zároveň jsme načerpali novou inspiraci do budoucích let, setkali se během podnětných přednášek se zajímavými lidmi z různých oborů
a během volného večerního programu získali
řadu cenných kontaktů.
Lucie Brklova,
Kiekert-CS, s.r.o.
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Nahlédli jsme pod pokličku logistiky vozů

v závodě TPCA Kolín
Letošní ročník konference SpeedCHAIN nabídnul účastníkům příležitost nahlédnout do logistiky v automobilové výrobě.
Druhý konferenční den tak naplnila exkurze do
výrobního závodu TPCA v Kolíně a do provozu logistiky povýrobních operací společnosti GEFCO
Česká republika, která byla partnerem této části
konference. Součástí exkurze byla oficiální prezentace výroby osobních automobilů v kolínském závodě, fyzická prohlídka výrobní linky a návštěva
provozu logistiky hotových vozů, která zahrnuje

jak dodatečnou montáž nadstandardní výbavy do
limitovaných sérií vyrobených vozů, tak i nakládku
vozů pro silniční a železniční přepravu a správu
skladových vozů určených pro tuzemská i zahraniční dealerství. §
LN

Obalová premiéra na konferenci SpeedCHAIN 2015
Letos v rámci jubilejního, 10. ročníku mezinárodní konference SpeedCHAIN měla svoji premiéru i sekce D – Obaly a obalové technologie.
Jedná se o blok přednášek zaměřený na novinky
a inovativní řešení balení s ohledem na pohyb
zboží v logistickém řetězci.
„Jednou větou: Skvělá premiéra obalů na logistické konferenci SpeedCHAIN a skvělá spolupráce
s realizačním týmem společnosti RELIANT pod
taktovkou Lucie Padevětové,“ ohodnotil spolupráci
Vlado Volek z obalového institutu SYBA.
Zajímavé přednášky na témata Bezpečná antikorozní ochrana (Jakub Hájek, MetPro Group),
Chytré aplikace v Supply Chain (Smurfit Kappa,
Jan Kaprhál a Ondřej Holman) Ochrana zboží před
poškozením během přepravy (Jiří Prokop, BRANOPAC CZ) či Trendy, inovace v přepravním balení
(Renata Dobešová, EKOBAL) přilákaly do prostor
Břevnovského kláštera mnoho nových účastníků

z řad profesionálů zabývajících se obaly a obalovými technologiemi.

OBAL ROKU – DESIGN TOUCH 2015
Obrovský záběr obalů, od farmacie přes potraviny,
nápoje, elektroniku, oděvy, bílé zboží, nábytek, obuv,
automotive, komponenty pro průmysl, obráběcí
a tvářecí stroje až po jaderné reaktory odráží také
skladbu exponátů přihlašovaných do soutěže o nejlepší obaly. Samozřejmě nejen do soutěže OBAL
ROKU nebo DESIGN TOUCH, soutěže o nejlepší
obalový design, ale i do obalových soutěží všude po
světě, globální obalovou soutěž WorldStar Packaging Awards (WS) nevyjímaje.

Veřejné ocenění designérů a konstruktérů
Organizátor soutěže OBALOVÝ INSTITUT
SYBA vnímá tento soutěžní projekt jako vhodnou
cestu k vyzdvihnutí a propagování nejlepších myšlenek, inovací a technologií v oblasti balení, které
se na českém i zahraničních trzích objevují. Současně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním
předání ocenění, což si letos řada konstruktérů
a designérů měla možnost vychutnat v starobylých prostorách Břevnovského kláštera.

Ocenění předsedkyně poroty na slavnostním
galavečeru V.I.P. Logistic Rendezvous
Program obalové sekce vyvrcholil na galavečeru
V.I.P. Logistic Rendezvous předáváním Ocenění

24

předsedkyně poroty v soutěži Obal roku. Zlatou
cenu převzal z rukou předsedkyně poroty Jany Lukešové Jakub Hájek, Regional Business Manager,
MetPro Verpackungs-Service 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 určený pro bezpečnou leteckou přepravu. Bronzovou
cenu odnášel Vít Opekar, ředitel společnosti
VELIMPEX za exponát EASY Box. §
LN

Zlatou cenu předsedkyně poroty převzal Jakub Hájek
za společnost MetPro Verpackungs-Service GmbH
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Konference očima účastníků

Během letošní konferenc
e SpeedCHAIN
jsme se seznámili s několik
a zajímavými osobnostmi a navázali nové kon
takty. Doufáme, že
jsme ostatním účastníků
m obohatili program
i naším příspěvkem v Hy
deparku. Líbilo se
nám i nové spojení konfer
ence s předáváním
cen soutěže Obal roku 20
15, které tak získalo
širší publikum. O to víc nás
potěšilo, že jsme si
právě zde mohli převzít
hned tři ocenění.
Ing. Martin Hejl,
THIMM Packaging

ferenci SpeedCHAIN
S účastí na letošní kon
kojeni. Organizace konjsme byli opět velmi spo
účast zajímavých hostů
ference, skladba témat a
oké úrovni. Koncert v
byla tradičně na velmi vys
dal celé akci punc jedibasilice sv. Markéty do
na příští ročník.
nečnosti. Již nyní se těšíme
Radek Zajíc,
Denios s.r.o.

Jako dodavatel řešení z vlnité lepenky jsme
se logistické konference SpeedCHAIN
účastnili poprvé, ale velmi rádi této podz
imní
akci vyhradíme stálé místo v kalendáři. Setk
at
se s mnoha logistickými a obalovými profe
sionály, vidět kvalitní prezentace a v neposledn
í
řadě se v dnešní uspěchané době na chvíl
i zastavit a pobavit – to vše SpeedCHAIN nabí
zí
a splňuje. Skvělá organizace a nádherné
historické prostory Břevnovského kláštera
pozitivní dojem jen umocňují. Díky, za rok
na
shledanou.
Jan Kaprhál,
Smurfit Kappa

blic je již několik let
DACHSER Czech Repu
NU. Konference patří
partnerem SpeedCHAI
v kalendáři našich obmezi důležité termíny
nejen setkáme s odchodníků, protože se tu
především s našimi
borníky v oboru, ale
e mě osobně zaujala
zákazníky. V letošním roc
Jiřího Rusnoka o pohned úvodní přednáška
stav a výhled naší
hledu ČNB na aktuální
synergii považuji i spoekonomiky. Za dobrou
vým institutem SYBA,
lupráci s českým obalo
fesionální obaly a bapřece jen logistika a pro
ko. Společenská část
lení k sobě mají velmi blíz
tem v bazilice, který
mě mile překvapila koncer
ční atmosféru.
měl už téměř předváno
Ing. Jan Polter, MBA,
blic a. s.
DACHSER Czech Repu

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, CTP
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IBG a FRONIUS partneři Coctail Baru

Loňského ročníku SpeedCHAIN konferen
ce
jsme se zúčastnily s paní Veronikou Vack
ovou,
nynější viceprezidentkou Zemského výbo
ru
EPAL, poprvé. Byla jsem překvapena účas
tí
i atmosférou, přátelskou i neopakovateln
ou
díky starobylým prostorám Břevnovs
kého
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 letoš
ním
Stříbrným sponzorem konference a pódi
um
v čele sálu se stalo skutečností. Rovněž
jsme
na letošním ročníku přivítali naše držit
ele licencí, představenstvo nově založeného
Zemského výboru EPAL v čele s jeho prezident
em,
panem Martinem Maškem, i generálního
ředitele European Pallet Association EPAL,
pana
Martina Leibrandta. Popravdě už nevnímám
SpeedCHAIN pouze jako největší logisticko
u
akci roku, ale také jako největší společens
kou
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 Rum
lera,
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 SpeedCH
AIN.
Nezbývá než dodat, že se na všechny koleg
y,
partnery a přátele zase těšíme příští rok v
Břevnovském klášteře. Přejeme konferenci Spee
dCHAIN nejméně dalších deset úspěšných
let.
Dana Babušíková, CEO
Zemský výbor EPAL pro Českou
a Slovenskou republiku, z.s.
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