
SpeedCHAIN 2017 představil aktuální logistické trendy 

Česká logistická asociace byla v letošním roce jedním z významných partnerů již 

dvanáctého ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2017. Ta se konala na 

začátku listopadu v Břevnovském klášteře v Praze. Tradiční odborné setkání logistiků, 

podnikatelů, akademických pracovníků i představitelů státní správy se letos uskutečnilo 

pod heslem Globální ekonomika: výzva pro lokální logistiku. 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 rekordních 91 partnerů. 

„Úspěšná dlouholetá tradice mezinárodní konference SpeedCHAIN ukazuje, že toto setkání svým 

účastníkům přináší stále nové a aktuální hodnoty,“ uvedl při zahájení konference Ing. Miroslav 

Rumler, vice president České logistické asociace. „SpeedCHAIN vždy reflektuje aktuální témata, která 

hýbou oborem. Letos jsme vybrali především sledovatelnost zboží v dodavatelském řetězci, 

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.  

Již první prezentace zavedla posluchače do světa špičkové logistiky, která klade důraz na udržitelnost 

a životní prostředí. Petr Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací v logistice značky 

ŠKODA AUTO, která je dlouholetým členem ČLA, 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.  

První část dopoledního programu konference dále podrobně představila systém e-call, který dnes 

umožňuje přivolat rychlou pomoc účastníkům dopravní nehody a je v EU postupně zaváděn pro 

osobní vozidla, ale v blízké budoucnosti se stane součástí i komerčních nákladních vozidel, zdůraznila 

význam viditelnosti a sledovatelnosti dodavatelského řetězce pro včasné plnění objednávek a 

prevenci narušení výroby a nabídla pohled na koncept chytré city logistiky blízké budoucnosti. 

Postupně tak v rámci ranního bloku vystoupili s klíčovými prezentacemi Andy Rooke, viceprezident 

sdružení British APCO a jeden z celosvětově nejvýznamnějších odborníků na eCall, Milan Ludvik, 

Country Manager ZETES Czech Republic a člen presidia ČLA a Jakub Holec, majitel a jednatel 

společnosti 108 AGENCY. 

Ani letos na konferenci SpeedCHAIN nechyběly tradiční panelové diskuse. Letos v nich odborníci 

diskutovali nad řadou aktuálních problémů logistického oboru, například zaměstnávání cizinců s jeho 

riziky a výhodami, zavádění nových technologií ve skladech i otázky související s úlohou 

multimodálních přeprav v logistickém řetězci. 

Celkem šest odpoledních sekcí konference nabídlo účastníkům široké spektrum odborných témat a 

umožnilo tak všem účastníkům zaměřit pozornost právě na ta témata, která nejvíce ovlivňují jejich 

profesní praxi. 

První den konference završil slavnostní večerní program V.I.P. Logistic Rendezvous. Účastníky čekal 

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 soutěže 

Logistický projekt roku ČLA, kterým se stal automatický sklad drobných náhradních dílů společnosti  

ŠKODA AUTO, ani předání certifikátů ECBL úspěšným absolventů certifikačních testů s akreditací 

European Logistic Association.  


