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pozici - nejdříve však s použitou technikou. 

„Vietnamští podnikatelé jsou zajímaví v tom,” říká Petr 

Rejmánek ze společnosti Jungheinrich, „že si techniku 

vybírají spíše podle citu, podle referencí, které dostanou 

od ostatních v branži. Nevypisují výběrová řízení. I nákup 

manipulační techniky je pro ně něco jako nákup auta. Dají 

na pověst, na kvalitu i na to, co jim napovědí jejich osobní 

pocity. Dá se říci, že nakupují i srdcem.” 

Petr Rejmánek ví, o čem hovoří. Již několik let spolupracuje 

se zmiňovanou firmou Tamda Foods, s. r. o., a jejím ředitelem 

panem Le Minhem. Je proto v Sapě, kde Tamda Foods 

provozuje velkoobchod a velkoprodejnu s potravinami 

a dalším zbožím pro domácnost, častým hostem. 

Vozíky vybírají “srdcem”

Pan Le Minh Cau, náměstek ředitele Tamda Foods, 

vystudoval v bývalém Československu v Bratislavě 

techniku. Do Česka se stěhoval 1. ledna 1993, přesně 

v den rozdělení tehdejšího společného státu. Hned 

na začátku našeho setkání ale připomíná, že jeho 

společnost Tamda Foods je o hodně mladší. V mnohem 

skromnějších poměrech, než v jakých podnikají v Sapě 

dnes, začínali v roce 2011. 

Je dobré připomenout, že obchodníci ve známé pražské 

tržnici, a to je případ i firmy Tamda Foods, s. r. o., začínali 

(a stále začínají) většinou s pestrou směsicí vozíků všech 

značek. Jungheinrich si zde ale vydobyl poměrně slušnou 

Na návštěvě
„Vietnamští obchodníci 
věří kvalitě”

Již při přípravě reportáže ze skladů společnosti Pragofrukt na pražském nákladovém nádraží na Žižkově (otištěno 

v roce 2014) jsme nemohli nepostřehnout, že nejrůznější starší a použité vozíky značky Jungheinrich tam využívají 

i jiní, především vietnamští obchodníci. Není proto náhoda, že naše kroky tentokrát zamířily do nejproslulejší české 

čistě vietnamské tržnice. Do Sapy v Praze-Libuši. Cílem byla velkoprodejna Tamda Foods, s. r. o.

Vozíky EME vynikají skvělou obratností



Raději nové, než levné

Před třemi lety pan Le Minh Cau oslovil firmu 

Jungheinrich sám. „S tím, že by chtěl vozíky, které se 

mohou pohybovat mezi nákladovou rampou, skladem 

a regály se zbožím v prodejně. Tedy v prostorách, 

kde jsou úzké uličky, a současně aby to byly stroje, 

které vyhovují přísným předpisům při manipulaci 

s potravinářským zbožím,” podotýká obchodní zástupce 

Jungheinrichu.

Petr Rejmánek připomíná, že v době, kdy se s ním pan 

Le Minh Cau a jeho firma poprvé kontaktovala, jezdily 

v prostorách prodejny a skladu jak konkurenční vozíky, 

tak i řada starších paletových vozíků Jungheinrich. 

Jenže prodejna se od svého vzniku neustále rozšiřovala, 

rostl počet položek v regálech, výrazně se změnil 

i samotný interiér, který si dnes v ničem nezadá 

s moderními supermarkety. Už dávno nepřipomíná 

návštěvníkům, že by byli v klasické vietnamské tržnici, 

na jaké jsou leckde zvyklí. Ojeté vozíky a mechanické 

paleťáky přestaly stačit.

Firma Tamda Foods, jak jsme už připomněli, zahajovala 

provoz prodejny a velkoobchodu s ojetými vozíky. 

Ale pan Le Minh Cau zdůrazňuje, že doba podle jeho 

mínění značně pokročila. „Mohli jsme si dovolit nové 

vozíky a nelitujeme toho. Prodejna je otevřena denně, 

od devíti ráno do osmi do večera. Proto jsme potřebovali 

kvalitní stroje, které vydrží dlouhý a náročný provoz. 

Vozíky jsou někdy v provozu osm až devět hodin v kuse. 

Já musím mít jistotu, že mi stroje budou sloužit několik 

let bez poruchy, jen s pravidelným servisem, a to se 

potvrdilo,” říká ředitel Tamda Foods.

Servis a provoz? Spokojenost!

Petr Rejmánek za Jungheinrich potvrzuje, že Vietnamci 

se i tady v tržnici naučili obklopovat hodně kvalitními 

produkty. Značka Jungheinrich je v Sapě dlouho 

zakořeněná. „Když starší vozíky doslouží, snaží se zdejší 

obchodníci naše starší vozíky nahrazovat už i zcela 

novými. Podobně jako pan Le Minh Cau. Chtějí, aby jim 

technika vydržela dlouho. Jsou ochotni sáhnout kvůli 

tomu hlouběji do kapsy. Tam, kde vědí, že je technika 

méně vytížená, vyžadují spíše ojeté vozíky. Ale tam, kde je 

provoz náročný, sáhnou po nových vozících.”

„Na trhu jsou dvě dobré značky,” vstupuje do debaty 

ředitel Tamda Foods, když zazní otázka, proč se rozhodl 

právě pro naše stroje. “Jedna z nich je Jungheinrich. Když 

jsem se rozhodoval, kterou značku si zvolit jako hlavní, 

dal jsem i na zkušenosti se staršími vozíky, se kterými 

jsme začínali. S Jungheinrichem jsme spokojeni, jak 

s provozem, tak se servisem.”

Bezpečnost a hygiena na prvním místě

V prodejně proto dnes narazíte na sedm elektrických 

paletových nízkozdvižných vozíků EME 114. Jeho 

výhodou je „úzký profil”, vynikající manipulace 

v omezeném prostoru. Je na místě připomenout, 

že baterie v EME 114 nejsou klasické, ale gelové. 

„Při nabíjení se z nich proto neodpařuje elektrolyt, 

což je v prostoru, kde se manipuluje s potravinami, 

nesmírně důležité. Ke kontaminaci nemůže dojít ani 

při případné havárii vozíku, z baterie nic nevyteče, protože 

je zcela uzavřená,” vypočítává výhody Petr Rejmánek.

Výhodou vozíků EME s těmito bateriemi je, že umožňují 

dobíjení kdykoli během provozu z obyčejné zásuvky 

na 220 V. Gelovým bateriím nevadí, když se dobíjejí 

ne zcela vyčerpané.

Nejlepší reklama: osobní doporučení

Specifikem vietnamských podnikatelů je, že v maximální 

míře vše financují tzv. v hotovosti. „Až na to mají, tak si 

to koupí. Takže i naše vozíky kupoval pan Le Minh Cau 

za hotové, žádný leasing, žádná půjčka či nějaká další 

forma pronájmu,” vysvětluje Petr Rejmánek. Je pro ně 

důležité, aby to byl jejich majetek. Mají s námi dohodnutý 

pouze pravidelný servis.”

Pan Le Minh Cau říká, že někteří z obchodníků 

a podnikatelů v Sapě, kteří otevírají nové sklady 

či obchody, přicházejí jeho žlutou flotilu okouknout. 

„Vyptávají se, jakou značku bych doporučil. Protože jsem 

vzděláním technik, mohu jim dát pochopitelně odborné 

doporučení,” uzavírá pan Le Minh Cau s úsměvem.

Pan Le Minh Cau, náměstek ředitele Tamda Foods před 
velkoobchodem v pražské tržnicí SAPA.
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