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Dvanáctý ročník konference SpeedCHAIN proběhl
letos již podvanácté. Během konferenční části se
v Břevnovském klášteře sešlo 627 účastníků
z 11 zemí světa, celkem vystoupilo 56 řečníků, bylo
připraveno 9 sekcí, 5 panelových diskuzí a předána
3 významná logistická ocenění.

Na kompletním programu se podílelo 91 partnerů,
kterým za jejich spolupráci velmi děkujeme.
Nesmírně si vážíme vaší důvěry a podpory
konference SpeedCHAIN a doufáme, že se opět
setkáme v Břevnovském klášteře při dalším
ročníku 7.-8.11.2018 nebo s některými z vás
na SpeedCHAIN Slovakia v Modre u Pezinku již
na jaře ve dnech 7.-8.6.2018.

Jsme nesmírně potěšeni, že se letošní ročník
setkal s takovým ohlasem a bylo nám ctí přivítat
řadu významných tuzemských i zahraničních
osobností logistiky. 

SPEEDCHAIN 2017 je úspěšně za námi 
– děkujeme za vaši přízeň!

Lucie Padevětová
manažerka konference SpeedCHAIN
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Tradice mezinárodních logistických konference SpeedCHAIN
pokračovala letos již 12. ročníkem této jedinečné události,
která každoročně přivádí do historických prostor Břevnovského
kláštera v Praze stovky účastníků – odborníků, podnikatelů,
akademických pracovníků i představitelů státní správy. Letošní
SpeedCHAIN se konal pod heslem Globální ekonomika: výzva
pro lokální logistiku a zaměřil se na řadu aktuálních otázek
logistického oboru, zejména na rychlé a hluboké změny, které
do všech částí zásobovacího řetězce přináší rozvoj
informačních technologií a s nimi postupující automatizace
a robotizace.

SpeedCHAIN 2017 stavěl nové cesty v logistice

Logistika pro současnost i budoucnost

Konferenční sály kláštera do posledního místa zaplnilo 627
logistických osobností, které do Břevnova dorazily z jedenácti
zemí. Připraven pro ně byl bohatý odborný program v 9 sekcích
a 5 panelových diskusích, na kterém se podílelo  91 partnerů.

Za organizátory účastníky přivítal Ing. Miroslav Rumler, jednatel
pořádající společnosti RELIANT. „Úspěšná dlouholetá tradice
mezinárodní konference SpeedCHAIN ukazuje, že toto setkání
svým účastníkům přináší stále nové a aktuální hodnoty,“ uvedl
při zahájení konference ve slavnostním Tereziánském sále
kláštera. Představil hlavní témata, kterými letošní konference
přispívá k odborné logistické diskusi i každodenní podnikatelské
praxi. „SpeedCHAIN vždy reflektuje aktuální témata, která
hýbou oborem. Letos jsme vybrali především sledovatelnost
zboží napříč celým dodavatelským řetězcem, bezpečnost zásilek
i lidí, udržitelnost rozvoje v dopravě a logistice, environmentální
zodpovědnost, city logistiku a zaměřili jsme se také na velmi
aktuální problematiku dostupnosti a kvality pracovní síly,“ řekl
dále Miroslav Rumler. „Nacházet úspěšná řešení v těchto
oblastech není důležité pouze pro dopravu a logistiku, ale je to
věc rozvoje celé společnosti. Tradiční velmi vysoká účast
ukazuje, že probíraná témata mají pro odbornou veřejnost
váhu. Věřím, že informace na konferenci získané zúročíte ve své
odborné praxi v průběhu celého příštího roku“, dodal
Miroslav Rumler.

Bohatý odborný program konference SpeedCHAIN zahájil Petr
Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací
v logistice značky ŠKODA AUTO. Hovořil o tom, co pro
největšího domácího výrobce automobilů znamená Zelená
logistika a jak ve svém komplexním úsilí o ekologii výroby,
dopravy a logistiky využívá nejmodernější technologie.
Logistika ŠKODA AUTO směřuje k naplňování náročných
ekologických cílů s důrazem na snižování počtu najetých
kilometrů kamiony. Využívá při tom tzv. gigalinery, zavádí
alternativní pohony a řadu dalších opatření, jako je
bezpapírová logistika, unikátní systém 4 v 1 pro přepravu
vyrobených vozidel v kontejnerech a podobně.



Spolupráce a diskuze

Akcent na jednotlivá odborná témata

Nechyběl tradiční HYDEPARK a slavnostní
večer V.I.P. Logistic Rendezvous

V dalších vystoupeních první dopolední části programu
se postupně představili i Andy Rooke, viceprezident
sdružení British APCO a jeden z nejvýznamnějších
odborníků na systém eCall, Milan Ludvik, Country
Manager ZETES Czech Republic a Jakub Holec, majitel
a jednatel 108 AGENCY. Postupně tak tato část
konference nabídla podrobný pohled na výsledky
evropského projektu eCall a jeho využití ve flotilách
ko m e rč n í c h  n á k l a d n í c h  voz i d e l ,  v i d i te l n o st
a sledovatelnost zboží jako podmínku včasného plnění
objednávek a prevenci narušení plynulosti výroby, nebo
na koncept spolupráce města s poskytovatelem
logistických služeb formou společného podniku
zajišťujícího dopravní obslužnost v centru aglomerace.

Součástí bohatého odborného programu konference
SpeedCHAIN bylo i několik panelových diskusí, ve
kterých se sešli odborníci, aby společně diskutovali nad
aktuálními problémy logistického oboru. Žhavé diskuse
se vedly například nad tématem zaměstnávání cizinců
s jeho riziky a výhodami, hovořilo se i o zavádění
nových technologií ve skladech – jaké jsou vize a jaká
realita. Velkou pozornost přitáhl panel, v němž se
diskutující zabývali úlohou multimodální přepravy
v logistickém řetězci.

První den konference završil slavnostní večerní program V.I.P. Logistic Rendezvous. Po náročném maratonu přednášek,
vystoupení a panelových diskusí, čekal účastníky v nádherných historických prostorách Břevnovského kláštera bohatý
společenský program plný zábavy, jídla, pití a také hudby. Se skupinou Hamleti vystoupil Aleš Háma a večer moderoval
Dalibor Gondík. 

V průběhu večera nechybělo vyhlášení vítěze letošního ocenění GRYF Supply Chain Award, kterým se stal Ferdinand
Hlobil ze společnosti Cushman & Wakefield. 

Letos poprvé udělovala odborná komise cenu Ekologický projekt roku – EcoLOGI 2017, kterou získala společnost
ŠKODA AUTO. Své ocenění udělila také Česká logistická asociace za Logistický projekt roku 2017. I v tomto klání
projektů zvítězila společnost ŠKODA AUTO se svým automatickým skladem drobných dílů.

Odpolední program přinesl již tradičně rozdělení
konference do jednotlivých tematických sekcí. Ty pak
mohly nabídnout účastníkům akcent na konkrétní
témata a problémy včetně zapojení do následných
diskusí. Naprázdno tak nevyšly nejrůznější koncepty
multimodálních přeprav, štíhlá logistika, intralogistické
modely, bezpečnost v dodavatelském řetězci a další
témata.

Vyvrcholením odborného programu konference
SpeedCHAIN 2017 se stal tradiční Logistický HYDEPARK
se zajímavými osobnostmi. Interview s Romanem
Horváthem, jednatelem společnosti SATUM CZECH
a Alešem Lopraisem z Loprais Tatra Teamu letos
moderoval Vlasta Korec. Ve více než hodinovém bloku
zazněla  s lova o  tom, co spojuje  podnikání
v pojišťovnictví se špičkovým závodem trucků na
Rallye Dakar a řada velmi zajímavých informací z obou
oborů.



Druhý den konference pokračovala exkurzí do
„smart factory“ – závodu KION v Ostrově u Stříbra.
Nejmodernější továrna skupiny KION Group
vyrábí retraky LINDE s využitím digitálně
propojených systémů a transparentních řízených
procesů. V Ostrově u Stříbra se vyrobí až 12 tisíc
vozíků ročně. Závod ve Stříbře je již třetím
závodem společnosti KION Group v České
republice.

Druhý den konference nabídl exkurzi
do „smart factory“

SpeedCHAIN 2017 vytvářel nové cesty
v logistickém oboru

Mezinárodní konference SpeedCHAIN 2017
představila aktuální vývoj v logistickém oboru a do
Břevnovského kláštera přivedla všechny, kteří se
na tomto poli pohybují. Letošní témata odrážela
rychlý a vzrušený vývoj, k němuž v logistice
docház í  d íky  zavádění  ne jmodernějš ích
technologií spojených s Průmyslem 4.0. Rychlost
a hloubka změn však přináší i řadu nových otázek
či problémů, které musí obor řešit. SpeedCHAIN
v letošním roce opět vytvoři l  platformu
k setkávání odborníků i pro řešení úkolů
a vytváření nových cest k úspěšnému rozvoji
logistiky v 21. století.



Reference

Jako každý rok, tuto akci hodnotím velmi pozitivně.
Prvním důvodem je získání nových kontaktů a možné
navázání spolupráce do budoucna (klasická ale pravdivá
fráze), druhým je setkání s lidmi z jiných oborů, kteří se
pravidelně účastní této konference a se kterými sdílíme
zkušenosti / informace o trhu získané v mezidobí.
V neposlední řadě musím pochválit catering a také
program s výbornou skupinou Hamlet.

I appreciated being invited to the SpeedCHAIN 2017.
Congratulations on the great program and the perfect
organization! It was a pleasure to speak to the audience
and make the acquaintance of so many logistics
professionals from different countries.
I really do hope to join the conference next year again
and I am going to tell my Swiss and German colleagues
about your rewarding event.

Pro nás se jednalo letos o první ročník, kdy jsme se
konference zúčastnili. SpeedCHAIN rozhodně dostál své
pověsti a jsme moc rádi, že jsme mohli být jeho součástí.
Určitě bychom chtěli vyzdvihnout skvělou organizaci
celého programu, zajímavé účastníky v rámci jednotlivých
panelových diskuzích a samozřejmě i samotné panelové
diskuze a prezentace.

Konference byla na vysoké úrovni, a to jak část
odborná, tak i společenská. Nejvíce mne zaujala
p reze nta c e  s p o l e č n o st i  Š KO DA  AU TO
(J. Cee a jeho tým).

Jan ŠŤastný
BITO skladovací technika CZ

PhDr. Jana Krausová, MBA
OK GROUP

Pavel Sovička
Panattoni Europe

Dr. iur. Juana Vasella, RA
Postdoc

Václav Elman
SSI Group

Richard Fišer
Dexion

Letošní konference SpeedCHAIN byla jako každý rok
perfektně organizačně připravena, přesto bych velmi
ráda vyzdvihla vysokou úroveň letošních vystoupení.
Oborová pestrost, připravenost všech vystupujících, ale
především vysoká odborná a obsahová úroveň
jednotlivých vystoupení, právem řadí konferenci
SpeedCHAIN mezi TOP evropské logistické akce. Rovněž
témata obou panelových diskuzí byla v letošním roce
velmi zajímavá, takže výběr nebyl pro nás účastníky
vůbec jednoduchý. Velmi zajímavá byla i navazující
exkurze v novém závodě KION Group v Ostrově
u Stříbra, kterou organizátor konference, společnost
Reliant s.r.o., pro účastníky připravil.

Z pohledu průmyslového developera je Speedchain vždy
nesmírně inspirativní, protože trendy a výzvy v současné
logistice a nastiňuje také vize do budoucna. Letošní ročník
potvrdil důraz na udržitelný rozvoj, automatizaci
a prosazování konceptu Průmysl 4.0. Jsme rádi, že jsme
součástí této významné oborové konference a těšíme se
na příští ročník.



Partneři konference  | Conference Partners



ZA   ROK   SE   TĚŠÍME

na konferenci SpeedCHAIN 2018

OPĚT   NA   SHLEDANOU

... ve dnech 7. - 8. listopadu 2018

Praha, Břevnovský klášter
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