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Letošní jubilejní patnáctý ročník mezinárodní 
logistické konference SpeedCHAIN International 
je již definitivně historií. Během konferenční 
části vystoupilo celkem 49 řečníků, proběhly 4 
panelové diskuze a v průběhu slavnostního 
večera byla předána 2 významná logistická 
ocenění.

Na kompletním programu se podílelo 91 
partnerů a s ponzor ů, kterým za jejich 
spolupráci velmi děkujeme. Nesmírně si vážíme 
vaší důvěry a podpory konference SpeedCHAIN 
a doufáme, že se opět setkáme v Břevnovském 
klášteře v termínu 13. 9. 2022 nebo s některými 
z vás na SpeedCHAIN Slovakia v Modre u 
Pezinku již na jaře roku 2022.

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

SPEEDCHAIN 2021 je úspěšně za námi 
– děkujeme za vaši přízeň!

Lucie Padevětová
manažerka konference SpeedCHAIN
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Tradice mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 
pokračovala letos již 15. 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 Dimenze 
udržitelnosti.

SpeedCHAIN 2021: 
Akcent na logistiku v podmínkách nového normálu

Globální ekonomika: Její podoba před a po krizi

I přes nestandardní situaci související s pandemií COVID-19 se 
konferenční sály Břevnovského kláštera zaplnily do posledního 
místa. Celá akce proběhla za zpřísněných protiepidemických 
opatření v souladu s aktuálními vládními nařízeními.

Za organizátory účastníky přivítal Ing. Miroslav Rumler, jednatel 
pořádající společnosti RELIANT. „Programu letošního 
SpeedCHAINu vévodil mimo témat reflektujících jak zkušenosti 
firem z jejich fungováním v době globální krize, tak i těch, která 
souvisejí s jejím překonáním a vykročením do podmínek tzv. 
nového normálu. I proto letošní SpeedCHAIN nesl označení 
20:21 symbolizující inspiraci širokou škálou témat poskytující 
unikátní prostor pro odbornou diskuzi. Mezi ta nejvíce 
skloňovaná patřila letos témata spojená s odolností 
dodavatelského řetězce, udržitelností, automatizací a 
digitalizací procesů, přípravou na důsledky akceptování principů 
evropského projektu Green Deal a přetrvávajícím narušením 
plynulosti globálního dodavatelského řetězce “, dodal Miroslav 
Rumler.

Bohatý odborný program konference SpeedCHAIN zahájil Petr 
Bartoň, hlavní ekonom skupiny Natland, který promluvil na 
téma současné ekonomické situace. Program konference 
obohatily aktuální zkušenosti takových společností jako jsou 
ŠKODA AUTO, TOYOTA, Česká pošta, Zalando, Nestlé, 
Panattoni, 108 AGENCY, Balíkobot, MD logistika, Oltis Group, 
AON, DACHSER a další.



Spolupráce a diskuze

Akcent na jednotlivá odborná témata

Nechyběl tradiční Get-together Time a 
slavnostní večer V.I.P. Logistic 
Rendezvous

Součástí bohatého odborného programu konference 
SpeedCHAIN bylo i několik panelových diskuzí, ve 
kterých se sešli odborníci, aby společně diskutovali nad 
aktuálními problémy logistického oboru. Žhavé diskuze 
se vedly například nad tématem udržitelného 
podnikání nebo dopravní logistiky, hovořilo se i 
synergiích člověka a technologií. Velkou pozornost 
přitáhl panel "Jak dlouhá je poslední míle", v němž se 
diskutující shodli, že postupy směrem k zefektivnění 
logistiky poslední míle by měly být razantní a co možná 
nejrychlejší. 

Celodenní konferenci završil slavnostní večerní program V.I.P. Logistic Rendezvous. Po náročném maratonu 
přednášek, vystoupení a panelových diskuzí, čekal účastníky v nádherných historických prostorách Břevnovského 
kláštera bohatý společenský program plný zábavy, jídla. Celý večer se nesl v duchu retro  osmdesátých let, 
moderátorkou byla Adéla Gondíková, kterou doplnila hudební skupina Olympic Revival Band.
V průběhu večera nechybělo vyhlášení vítěze letošního ocenění pro logistickou osobnost roku. Ocenění letos 
převzal Ing. Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR. Dalším prestižním oceněním je 
SpeedCHAIN Supply Chain Award, kterou získala společnost EPAL a z rukou novinářů několika oborových 
časopisů ho převzal Ing. Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro ČR a SR.

Odborný 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 
diskuzí. Naprázdno tak nevyšly nejrůznější koncepty 
multimodálních přeprav, efektivní správa vozových 
parků, inteligentní řízení přepravních toků, nové 
trendy v přepravních obalech, bezpečnost v 
dodavatelském řetězci a další témata.

Vyvrcholením odborného programu konference 
SpeedCHAIN 2021 se stal tradiční Beer Time Get-
together, který příjemně propojil celodenní odborný 
program v jednotlivých sekcích se společenským 
galavečerem. Tento osvědčený formát nabídl 
neformální prostor pro networking mezi jednotlivými 
účastníky.





ZA ROK SE TĚŠÍME

na konferenci SpeedCHAIN 2022

OPĚT NA SHLEDANOU

... v termínu 13. září 2022

Praha, Břevnovský klášter




	Stránka 1
	ZZ_SCH_2017_03.pdf
	Stránka 1

	ZZ_SCH_2017_04.pdf
	Stránka 1

	ZZ_SCH_2017_05.pdf
	Stránka 1

	ZZ_SCH_2017_06.pdf
	Stránka 1

	ZZ_SCH_2017_10.pdf
	Stránka 1




