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Vážení partneři, sponzoři, speakeři
a obchodní přátelé,

ve dnech 1. – 2. prosince 2010 proběhl pátý ročník mezinárodní
logistické konference SpeedChain, tentokrát s podtitulem
„Logistika – realita s perspektivou“. Letošní ročník přivedl do
Břevnovského kláštera i přes značnou nepřízeň počasí rekordní
počet účastníků, partnerů i sponzorů. Konference SpeedChain
letos nabídla účastníkům mimo jiné i prezentaci dvou významných nadregionálních projektů včetně příležitosti ke
konzultování reálných možností na zapojení zejména malých
a středně velkých podniků do některého z již běžících nebo
zatím jen připravovaných programů financovaných z evropských prostředků. Celý program prvního dne byl po úvodním
společném bloku, ve kterém vystoupily významné osobnosti
české logistiky, rozdělen do tří odborných sekcí, z nichž každá
měla svou specializaci na konkrétní oblasti. První sekce byla
věnována 3. mezinárodní konferenci ChemLog, druhá inovativním logistickým řešením a třetí optimalizaci logistických
řetězců v rámci supply chain. Letošní zájem odborné veřejnosti
o účast na konferenci SpeedChain 2010 byl tak velký, že jsme
byli nuceni dopolední blok živě přenášet z Tereziánského sálu
do prostor vedlejších, abychom tak umožnili účast většímu
počtu zájemců.
Sněhová kalamita, která ochromila v den konání konference
nejen celou Prahu, ale současně i větší část České republiky,
neměla k mému překvapení na průběh konference žádný
zásadní vliv. Velmi mile mě překvapili účastníci, kteří i přes
takovou nepřízeň počasí dorazili ze Slovenska, Tachova, Jihlavy,
Ostravy či Hodonína.
V letošním roce se konference SpeedChain 2010 zúčastnili
zástupci z celkem 18 zemí světa.
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ZHODNOCENÍ – PROJEKT CHEMLOG

ZHODNOCENÍ – PROJEKT B2B LOCO

Vážení,
již podruhé jsme hledali možné průniky zájmů účastníků
největší středoevropské mezinárodní konference Speedchain
a partnerů projektu ChemLog, zaměřeného na spolupráci
v oblasti přeprav chemických látek ve střední a východní
Evropě. Myslím, že se nám to opět podařilo.
Na realizaci projektu ChemLog, financovaného Evropským
regionálním rozvojovým fondem (ERDF) v rámci programu
Central Europe, se již dva roky podílí 10 řešitelů ze 7 středoevropských zemí – Itálie, Maďarska, Německa, Polska,
Rakouska, Slovenska a České republiky. Funkci vedoucího
partnera velmi aktivně zabezpečuje Ministerstvo práce a hospodářství Saska-Anhaltska.
V roce 2009 se osvědčilo uspořádání Regionálního setkání
ChemLog ve dnech konání Speedchain. Po velkém ohlasu
této akce vzali za svůj námět Svazu chemického průmyslu
ČR a Ústeckého kraje využít tuto středoevropskou konferenci k uspořádání 3. mezinárodní konferenci ChemLog
všichni partneři projektu. Chemické látky totiž představují
necelých 10 % přeprav v regionu a pro výstupy projektu
je nezbytné získat podporu všech zainteresovaných stran.
Jen tak bude mít jejich realizace pozitivní dopad na zvýšení

Vážení,
na mezinárodní logistické konferenci SpeedChain 2010 jsem
víc než mého zaměstnavatele reprezentoval projekt B2B
LOCO.
Dovolím si tedy tvrdit za všechny členy B2B LOCO platformy,
kteří se konference účastnili z Polska, Chorvatska, Itálie, Izraele,
Maďarska, Lotyšska, že konference, které jsme se účastnili letos poprvé, byla excelentně připravenou mezinárodní
logistickou konferencí s výbornou organizací a dokonalou
atmosférou Břevnovského kláštera.
Volbou témat, přednášejících i přítomným publikem přispěla
konference členům B2B LOCO, kteří se v současné době
rekrutují zejména z akademické sféry, k získání nových praktických zkušeností z oblasti logistiky, stejně tak i osobních
kontaktů. Věřím, že se to pozitivně projeví na jejich další práci
při podávání návrhů projektů do budoucích výzev rámcového
programu EU. Ó

konkurenceschopnosti průmyslu a omezení vlivů dopravy
na životní prostředí.
V Břevnovském klášteře byly letos poprvé představeny studie
proveditelnosti všech řešitelů a ohlas ukázal, že formulující
se společná doporučení jsou zajímavá a inspirující nejen pro
chemiky a dopravní firmy, ale i pro státní orgány.
Průběh jednání potvrdil, že předložená doporučení považují
za užitečné nejen řešitelé a partneři projektu ChemLog, ale
že je za účelné považují i účastníci mezinárodní konference SpeedChain. Za morální podporu jim děkujeme a jsme
připraveni i nadále všechny informovat nejen na webových
stránkách info.chemlog.org a www.schp.cz, ale i mnoha akcích, které se uskuteční v jednotlivých zemích v roce 2011,
a samozřejmě již potřetí i na konferenci SpeedChain, tentokráte 2011. Ó
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DOPOLEDNÍ PROGRAM – SPOLEČNÁ ČÁST
Současnost a perspektivy české logistiky
První, společná část byla věnována možnostem a perspektivám české logistiky v kontextu evropského logistického plánu.
Zařazeny sem byly příspěvky prezidenta České logistické asociace Františka Kyncla a Václava Cempírka – člena Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, vedoucího katedry technologie
a řízení dopravy z Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzita
Pardubice. Projekt ChemLog představil Ladislav Novák ředitel
Svazu chemického průmyslu ČR. Posledním přednášejícím
dopolední sekce byl Radek Špicar – ředitel vnějších vztahů ze
společnosti Škoda Auto a.s., který vystoupil na téma Kvalita
dodavatelských vztahů a jejich vliv na konkurenceschopnost
produkce. Ó

PROGRAM NA VOLNÉ PLOŠE
V době od 12.40 do 13.30 hodin proběhla unikátní ukázka simulace zásahu jednotek TRINS při úniku chemických
látek. Ukázku pro konferenci SpeedChain 2010 připravily
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, Svaz
chemického průmyslu České republiky a LC Sokotrans. Ukázka
účastníkům konference připomněla, že transportní, informační
a nehodový systém je funkční již 15 let. Ó

V.I.P. LOGISTIC RENDEZVOUS
16. ročník tradičního logistického galavečera
Letos proběhl již šestnáctý galavečer V.I.P. Logistic Rendezvous
s bohatým rautem, společenským programem a slosováním
vizitek o věcné ceny. V rámci společenského galavečera byla
udělena cena GRYF Supply Chain Award 2010 pro logistickou
osobnost roku, kterou v letošním roce získal od nezávislé
hodnotící komise Ing. Vladimír Fišer, ředitel BOHEMIAKOMBI
spol. s r.o. Generálním sponzorem udělení této ceny byla
společnost Firemní Akce CZ.
Dále byly předány věcné ceny od společnosti ICZ, a.s., IVG s.r.o.
– divize SEAT a LOGIO s.r.o. pro vylosované účastníky konference SpeedChain 2010. Ó

SEKCE A – 3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
CHEMLOG
Na třetí mezinárodní konferenci ChemLog bylo předneseno
17 odborných referátů, ve kterých byly představeny studie
proveditelnosti zpracované jednotlivými partnery zejména
k problematice kombinovaných přeprav a využití vnitrostátních
vodních cest pro přepravu chemických látek.
Odbornou část konference zahájil stejně jako 1. mezinárodní
konferenci ChemLog, která se v Praze uskutečnila v červnu
2009, Eduard Muřický, ředitel odboru Ministerstva průmyslu
a obchodu. Na konferenci byli přítomni i zástupci Ministerstva
životního prostředí a Ministerstva dopravy. Do diskuze se aktivně zapojili i poslanci Václav Cempírek a Jiří Šulc.
Konference byla dobrým vykročením do posledního roku projektu, který bude orientován především na prosazování společných
doporučení. Celý projekt vyvrcholí v říjnu 2011 na 4. mezinárodní
konferenci projektu ChemLog, která se uskuteční v Polsku. Ó

SEKCE B – INOVATIVNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
A BROKERAGE EVENT
Sekce B byla věnována inovativním logistickým řešením předních českých a evropských společností. V rámci této sekce
proběhla prezentace společnosti DACHSER Czech Republic
orientovaná na specifika segmentu DIY v logistice, prezentace
společnosti STILL ČR s popisem optimalizace parku manipulační
techniky a také se představila společnost Schoeller Arca Systems
s podporou štíhlé logistiky. Druhou polovinu odpoledního programu sekce B odstartovala společnost PST CLC s prezentací,
kde je kladen důraz na úlohu logistického auditu v projektech
outsourcingu interní logistiky, potom následovala atraktivní
společná prezentace společnosti BOHEMIAKOMBI a HANGARTNER CR, která byla věnována kombinované dopravě. Poslední přednáška této sekce zastupovala nadnárodní projekt B2B
LOCO a přiblížila možnosti zapojení malých a středních podniků
do programů financovaných z evropských prostředků.
Součástí doprovodného programu konference byla i technologická burza – Brokerage Event. Ó

SEKCE C – OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH
PROCESŮ V RÁMCI SUPPLY CHAIN
Tato sekce byla věnována především představení posledních
nejmodernějších IT technologií aplikovaných v podnikové praxi.
První v řadě prezentujících v rámci sekce C byla společnost
BINTA, která se orientovala na systémy řízení skladu LFS 400.
Druhým speakerem byl viceprezident společnosti HighJump
Software pan Chad Collins, který poukázal na to, jak udržet
prosperitu v době ekonomických turbulencí. Po přestávce
pak byla představena společná prezentace společností ICZ

a Great United Trading, která na příkladu distribučního centra
textilního zboží představila možnost zvýšení výkonnosti podnikové logistiky. Společnost T-Systems Czech Republic měla
velmi poutavou prezentaci na téma plánování a optimalizace
tras v konceptu cloud computingu. Posledním speakerem
této sekce byl generální ředitel pro střední Evropu společnosti
Mantis, který ve spolupráci se společností NAVISYS přednesl
prezentaci na téma Flexibilita a přizpůsobivost prostřednictvím
high-end a IT logistických systémů za účelem zvýšení úrovně
zákaznických služeb a snížení nákladů. Ó

PANELOVÁ DISKUZE
Nosné články logistického řetězce
V odpoledních hodinách navazovala na sekci A, B a C konference odborně moderovaná společná panelová diskuze na téma
„Nosné články logistického řetězce“. V úvodu diskuze došlo k vyhlášení výsledků celodenní tipovací soutěže TOMTOMWORK
CHANCE. Vítězkou soutěže se stala Ing. Daniela Mušková ze
společnosti BINTA, která od společnosti D&COMM obdržela
navigační systém.
V panelové diskuzi k jednotlivým tématům vystoupily významné osobnosti české i globální logistiky s bohatými praktickými
zkušenostmi – Chad Collins, viceprezident HighJump Software,
Jan Polter, obchodní ředitel, DACHSER Czech Republic, Tomáš
Caletka, assessor, LRQA, Martin Kment, jednatel, LOGIO, Vojtěch
Šťastný, Business Development Manager, DHL Supply Chain.
V průběhu panelové diskuze se představili zástupci jednotlivých
oborů působících v jednotlivých fázích logistického řetězce
a přinesli aktuální poznatky ze svého segmentu, kterými mohou
přispět pro celkové zkvalitnění chodu logistického odvětví. Ó

EXKURZE
Kontejnerový terminál METRANS
Druhý den konference byl tvořen exkurzí do největšího kontejnerového terminálu ve střední a východní Evropě – METRANSu v Uhříněvsi. Exkurze byla spojena s výkladem provozního
ředitele METRANSu Martina Hořínka a následnou diskuzí,
která byla vhodnou příležitostí pro získání celé řady cenných
informací o tomto terminálu silnice – železnice pro střední
a východní Evropu.

reference
Hanna Kilen
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Jan Hrubý
Marketing Manager
TimoCom Soft-und Hardware GmbH

Děkuji za uspořádání 3. mezinárodní konference ChemLog
v rámci mezinárodní logistické konference SpeedChain 2010.
Obě akce byly perfektně zorganizovány, prostory i atmosféra
byly úchvatné. Velmi rádi jsme se takovéto akce zúčastnili.

Mezinárodní logistická konference Speedchain 2010 dopadla
přesně podle našeho očekávání. Opět byla profesionálně připravena a vše probíhalo podle plánu. Nálada všech účastníků byla
velice přátelská. Atraktivitu tohoto setkání potvrzuje také počet
a skladba účastníků tohoto kongresu. Měli jsme zde ideální příležitost navázat veliký počet zajímavých kontaktů. Tuto akci považujeme jako měřítko pro všechny ostatní.

Radek Špicar
ředitel vnějších vztahů
ŠKODA Auto, a.s.

Yvona Mazačová
ředitelka logistiky
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Mezinárodní logistická konference SpeedChain 2010 ukázala, že
současná logistika má svou jasnou perspektivu, která spočívá v její
těsné symbióze s ostatními obory lidské činnosti. Jen dokonalé porozumění potřebám globalizování výroby a obchodu umožní optimálně
nastavit veškeré procesy v zásobovacím řetězci tak, abychom zbytečně
neplýtvali dostupnými zdroji, a zajistili tak udržitelný rozvoj moderní
společnosti i pro budoucnost. Myslím, že konference SpeedChain 2010
nenechala nikoho na pochybách, že právě střední a východní Evropa
je regionem s velkým potenciálem pro další rozvoj.Velmi kladně navíc
hodnotím společenskou úroveň konference SpeedChain 2010, které se
opět podařilo vytvořit unikátní platformu pro setkání a výměnu názorů
několika stovek vrcholových manažerů předních českých, evropských
a světových společností s odbornou logistickou veřejností.

Logistická konference SpeedChain představuje již tradičně odborné zpestření konce pracovního roku, a to z několika důvodů.
Vždy je zde možné potkat zajímavé lidi a navázat osobní kontakty
ze stejné nebo související oblasti a dovědět se něco zcela nového,
a tak si rozšířit své nejen logistické znalosti. Cením zvláště fakt,
že přestože konference měla nosné téma chemického průmyslu
a přepravy zaměřené na tuto oblast, byly zde i další přednáškové
sekce, kde bylo možné si poslechnout prezentace na zcela odlišná
témata. Celkově setkání hodnotím velmi pozitivně.

Vladimír Fišer
jednatel
BOHEMIAKOMBI Praha

Petr Kroča
ředitel marketingu
OLTIS Group

Konference SpeedChain byla pro nás vynikající příležitostí pro
setkání: s logistickými manažery, kteří sice zpravidla nemohou být
našimi přímými zákazníky, ale přesto je pro nás velmi důležité, aby
o servisu kombinované dopravy silnice – železnice – silnice měli co
nejvíce informací a tuto službu si pak dokázali vyžádat od svých
„dvorních“ silničních dopravců, se zástupci akademiků, pro které je
rovněž naše služba určitou novinkou, se zástupci médií z odborných
novin, časopisů a dnes už také i s dobrými přáteli z oboru.
Vnitrokontinentální kombinovaná doprava silnice – železnice – silnice
je v ČR nedoceněnou Popelkou a zatím spíše jen okrajovou záležitostí.
Každá příležitost osvěty a šíření povědomí o jejích dosud jen málo
využívaných potenciálních možnostech a výhodách je proto z naší
strany vždy vítaná a podporovaná.

Konference SpeedChain se naše společnost zúčastňuje každoročně,
neboť se jedná o mimořádnou příležitost setkat se s vrcholovými
manažery a klíčovými hráči na trhu logistiky v ČR a střední Evropě.
To poskytuje vždy možnost navázat řadu nových kontaktů s potenciálními uživateli našich softwarových řešení pro dopravu a logistiku.
Odborný program byl i letos na vysoké úrovni a přinesl nejnovější
poznatky a informace prezentované přednášejícími, špičkami ve svém
oboru. Velice zajímavé a přínosné je doplnění sekcí o doprovodnou
výstavu s prezentacemi firem nabízejících svá konkrétní řešení. Místo
konání v prostorách Břevnovského kláštera je jednoznačně skvělou
volbou organizátorů – dalo celé akci i galavečeru slavnostní, vánočně
laděnou atmosféru, letos i se sněhovou kalamitou za okny.

Tillmann Scholbach
Ministerium für Landesentwicklung
und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Magdeburg

Aleš Kadeřábek
obchodní manažer
Binta s.r.o.

Děkujeme za excelentně připravenou mezinárodní logistickou
akci v krásných historických prostorách Břevnovského kláštera v Praze. Kombinace 3. mezinárodní konference ChemLog s již
známou logistickou konferencí SpeedChain 2010 byla úžasná.

Děkujeme společnosti Reliant s.r.o. za možnost zúčastnit se
konference SpeedChain 2010 a za skvělé zvládnutí celé akce.
Jmenovitě bychom pak rádi poděkovali paní Padevětové a paní
Fejtkové za to, že nám v době příprav vyšly maximálně vstříc.
Na akci jsme se setkali s velice zajímavými potenciálními zákazníky a se společnostmi, se kterými máme nyní možnost vytvořit
partnerství. Rovněž se nám velice líbilo reprezentativní umístění
konference v prostorách Břevnovského kláštera. Již nyní plánujeme účast na dalším ročníku.

Miloš Rážek
ředitel pro podnikový sektor
ICZ, a.s.

Alfonz Antoni
president
Evropská logistická asociace

Logistické konference SpeedChain jsme se zúčastnili již po druhé
a musím říci, že mě opět velmi příjemně překvapila a to jak skvěle
zvládnutou organizací, tak logickým uspořádáním zajímavých
témat jednotlivých přednášek. Osobně vítám tuto možnost setkání
s kolegy z partnerských firem, s odborníky na logistiku, včetně možnosti sdílení zkušeností a poznatků z již realizovaných projektů.
Kladné ohlasy posluchačů, a to jak z řad logistických odborníků, tak
i z řad odborné veřejnosti nasvědčují tomu, že i naše společnost
prezentací implementovaného řešení distribučního centra textilního
zboží přispěla k již zmíněným zajímavým sdělením do programu konference Speedchain. Takže co říci na závěr? Děkujeme, jen tak dál...

Gratuluji k uspořádání excelentní logistické konference
SpeedChain 2010 – akce zaznamenala mimořádný úspěch.
SpeedChain byla perfektně připravenou mezinárodní logistickou akcí, na které bylo možné si vzájemně vyměnit informace
a zkušenosti mezi odborníky z logistiky. Této konference se pravidelně zúčastňuji a již teď se těším na příští rok.

Jan Polter
obchodní a marketingový ředitel
DACHSER Czech Republic. a.s.

Jaroslav Čermák
koordinátor projektu ChemLog
ZCHFP SR

SpeedChain pro nás tradičně znamená prestižní setkání odborníků z logistiky a možnost prezentovat řešení společnosti
DACHSER mezi kolegy z oboru. Letošní ročník si určitě budeme
všichni pamatovat nejen díky odbornému programu, ale i vydatné sněhové nadílce.

Tohtoročný SpeedChain bol ako konferencia projektu ChemLog výbornou príležitosťou na propagáciu projektu, stretnutie odborníkov aj na výmenu skúseností. V projekte sme sa
dostali do posledného roka, športovo povedané do poslednej
tretiny, keď už môžeme hodnotiť dosiahnuté výsledky. Prezentované štúdie realizovateľnosti umožnili oboznámiť odborníkov
s dosiahnutými výsledkami.

