
Z lokální firmy se společnost CERVA GROUP během posledních let proměnila ve svém oboru ve významného hráče, 

jehož působení již dlouho přesahuje hranice Evropy. Velkoobchodní dodavatel ochranných pracovních prostředků 

proto letos přesunul svůj centrální distribuční sklad do průmyslové zóny nedaleko hlavního pražského letiště. 

Jungheinrich sem dodal jak další nové vozíky, tak regálové systémy pro 40 tisíc palet.

do nové haly většinu intralogistického vybavení, tedy 

nejen regály, ale i manipulační techniku. „Projekt 

byl zajímavý hlavně tím, že šlo o obrovské množství 

regálových pozic,“ popisuje Novotný.

Výstavba za tři týdny

Sklad firmy CERVA je rozdělený na tři části. Většinu 

zaplňují příhradové paletové regály – podle počtu pater 

jsou zde tři typy těchto systémů. Jeden z nich zahrnuje 

v přízemí ještě zabudované spádové válečkové regály 

pro vychystávání kartonů. Tento typ regálů je v každé 

sekci skladu dvakrát. Spádové regály jsou vedle sebe 

a plní se ze zadní strany tak, že vznikne vždy jedna 

centrální ulička určená k vychystávání zboží. 

„Na ploše 32 tisíc metrů čtverečních je 40 tisíc paletových 

míst. Celý velký projekt se realizoval velice rychle. Regály 

byly postaveny za tři týdny,“ popisuje Tomáš Míka, ředitel 

logistiky CERVA GROUP . 

Regály a uličky mezi nimi jsou nastavené tak, že je 

můžou obsluhovat pouze retraky. Používá se zde typ 

Společnost CERVA letos stěhovala svůj centrální sklad 

z Hostivice do nedaleké Jenče. V novém logistickém 

areálu tu pro ni vznikla hala na ploše 32 tisíc metrů 

čtverečních, kam bylo nutné přestěhovat nejen tisíce 

palet se zbožím, ale i manipulační techniku nebo 

kancelářské vybavení. Velkoobchod ochranných 

pomůcek, který působí na mnoha trzích Evropy, 

Středního východu a Afriky, totiž v poslední době 

provedl několik akvizic, takže už mu hala v Hostivici 

s plochou 15 tisíc metrů čtverečních přestávala stačit. 

Celé stěhování probíhalo měsíc, z čehož provoz byl 

zavřen jen devět dní. 

Společnost CERVA se na základě ekonomické analýzy 

rozhodla, že nebude z původní haly stěhovat paletové 

regály a nainstaluje do jenečského distribučního centra 

nové. Přestavbou prošla jen část původních drive-in 

regálů. „Stávající regály z Hostivice jsme odkoupili a 

část vjezdových regálů jsme přestavěli, upravili a použili 

v novém provozu,“ říká Lukáš Novotný, systémový 

poradce společnosti Jungheinrich, která dodala 

Na návštěvě u CERVA GROUP
„Komplexní dodávka vybavení 
do nového centrálního skladu”

Nový centrální distribuční sklad firmy v Jenči u Prahy byl kompletně vybaven regálovými systémy Jungheinrich a manipulaci 
v něm zajišťuje zejména flotila horizontálních vychystávacích vozíků Jungheinrich ECE 225 a retraků Jungheinrich ETV 214.



Jungheinrich ETV 214 s nosností 1400 kg a zdvihem 

9400 mm. Retraky mají zúženou kabinu pro vjezd do 

drive-in regálů a umí rekuperovat energii jak při brzdění, 

tak při spouštění vidlí. Aktuálně jezdí v hale 13 retraků, 

většinu z nich si společnost CERVA přivezla z původní 

haly, dva nové si pak dokoupila letos. 

Nejpočetnější část flotily manipulační techniky tvoří 

horizontální vychystávací vozíky s vidlemi o délce 

2400 mm pro převoz dvou palet najednou. 

Typ Jungheinrich ECE 225 má nosnost 2500 kg 

a dosahuje vysoké maximální rychlosti – až 14 km/h. 

Stroj je také vybaven systémem CurveControl, který 

automaticky zpomaluje při průjezdu zatáčkou 

a minimalizuje tak riziko převrácení. 

K původním vychystávacím vozíkům si společnost CERVA 

letos do nové haly dokupovala ještě osm nových nebo 

repasovaných strojů Jungheinrich ECE. Vedle toho patří 

do místní flotily ještě elektrický čelní vysokozdvižný vozík 

a pár kusů ručně vedených vozíků. Manipulační technika 

byla zakoupena přímo do vlastnictví, bez využití dalších 

forem financování.

Na horizontálním vychystávacím vozíku od Jungheinrichu 

je unikátní elektronické ovládání volantem, tzv. JetPilot. 

„Před osmi lety jsme dělali první výběrové řízení na 

manipulační techniku, kam jsme pozvali čtyři dodavatele. 

Jungheinrich vyhrál na plné čáře s vozíky ECE díky 

ovládání pomocí volantu. Všechny ostatní vozíky 

s dlouhými vidlicemi mají řídítka. Chci, aby skladníci měli 

co nejlepší pracovní podmínky, a ovládání vozíku ECE je 

díky volantu nejsnadnější,“ vysvětluje Tomáš Míka.

Jungheinrich ETV 214 se zúženou kabinou pro vjezd 
do drive-in regálů.

Tomáš Míka, ředitel logistiky CERVA GROUP.

O skupině CERVA GROUP

CERVA je předním velkoobchodním 

dodavatelem ochranných pracovních 

prostředků, který se zaměřuje na trhy v celém 

regionu Evropy, Středního východu a Afriky. 

CERVA nabízí mimořádně široké portfolio 

výrobků s vysokým objemem pohotových 

zásob, které jsou zaručeny díky moderním 

centrálním skladům v celé Evropě, stabilnímu 

týmu kvalifikovaných pracovníků a rozsáhlé 

a stabilní partnerské distribuční síti. Stabilitu 

společnosti zaručuje její pevné finanční zázemí 

a stabilní portfolio dodavatelů i zákazníků, což 

dokazuje i stále rostoucí konsolidovaný obrat, 

který v roce 2014 dosáhl více než 3,7 miliardy Kč. 

Podporujeme zákazníky v tom, aby používali 

řádné ochranné pracovní prostředky, které jim 

zajišťují maximální bezpečnost, a tím přispíváme 

k lepší ochraně toho nejdůležitějšího, co lidé 

vůbec mohou mít: LIDSKÉHO ZDRAVÍ!

Vychystávací vozík Jungheinrich ECE 225 s nosností 2500 kg
a maximální rychlostí 14 km/h, vybavený volantem JetPilot.


