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Společnost Hellmann Worldwide Logistic s.r.o., sídlící v CTParku Nová Hospoda u Boru u Tachova, zahájila činnost 

v březnu 2013. Logistické centrum kompletuje objednávky pro zákazníky Siemensu do 36 zemí světa. 

(do výšky kolem 8,5 metru). Vozíky také mají omezení 

maximálního zdvihu kvůli eliminaci nárazu do konstrukce 

budovy. Jsou vybaveny omezením i při spouštění vidlí 

s nákladem z výšky.  Mezi další nadstandardy uplatněné 

v dodávce pro Hellmann, patří specifikace Drive & Lift 

plus – silnější motor pojezdu a zdvihu.

Pro manipulaci s obalovým materiálem, který je dodáván 

na dvou až třech spojených europaletách, došlo po 

oboustranné konzultaci k dodání vidlí s proměnlivou 

roztažitelností. „Spočítali jsme, že vyšší cena 

roztažitelných vidlí se vrátí, než kdyby obsluha ztrácela 

dlouhé minuty montáží pevných vidlí o různých šířkách,“ 

shodují se Ivo Báča s Břetislavem Kopřivou. Zajímavým 

nadstandardem bylo též vybavení nabíjecí stanice, které 

prodlužuje životnost baterií tzv. probubláváním (baterii lze 

proto odpojit i při částečném nabití, aniž by docházelo 

k paměťovému efektu).

Aktivace ISM snížila náklady

„Nechali jsme vozíky rovnou vybavit hardwarem systému 

ISM,“ připomíná Ivo Báča. „Montáž »černých skříněk« přímo 

z výroby vyjde levněji, pak stačí jen aktivovat software.“

„Když jsem nastupoval,“ vzpomíná Branch Manager 

Ladislav Kopřiva, „byl jsem rád, že i tady budu mít 

k dispozici vozíky Jungheinrich.  Byl jsem z předešlého 

zaměstnání zvyklý na komfort, znal jsem parametry 

a kvalitu této značky. Věděl jsem, že kvalita Jungheinrichu 

nespočívá jen v technice, ale i dobrých vztazích a ochotě 

vyjít vstříc přáním klienta.“ 

Nadstandard už v základu

Značku Jungheinrich pro centrální sklad v ČR určila 

centrála Hellmannu v německém Osnabrücku. Výběr 

konkrétních vozíků byl už na domluvě českých zástupců. 

Ing. Ivo Báča, který má za Jungheinrich český Hellmann 

na starosti, říká, že české firmy obvykle žádají vozíky 

v základním provedení. Nadstandardní výbavu vyžadují 

dodatečně, třeba při modernizaci flotily. 

„U zahraničních společností, zvláště německých, jsem 

však zvyklý, že vybavují vozíky co nejlépe už na začátku. 

Vědí, že se to v konečném součtu vyplatí.“

Proto byly v základním provedení dodány například 

vychystávací vozíky s barevnými kamerami a monitory 

kvůli bezpečnému zakládání palet do nejvyšších pozic 

Na návštěvě v Hellmann
Worldwide Logistic s.r.o.
„Flexibilní flotila v praxi”

Vychystávací vozíky EKS 110  a EKS 312.
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„Když začaly strmě stoupat náklady na opravy,“ 

vysvětluje vedoucí logistiky Jakub Fiala, „řekli jsme si, že 

u ISM využijeme modul bezpečnost. Byli jsme okamžitě 

schopni identifikovat druh nárazu, čas i konkrétních 

viníka,“ tvrdí vedoucí logistiky. Po aktivaci ISM šla křivka 

nehod dolů. „Řekl bych, že téměř zmizela,“ chválí ISM 

systém.

Flexibilní smlouva v praxi

Novinkou, kvůli které jsme společnost Hellmann 

především navštívili, je tzv. flexibility flotily. Manipulační 

techniku má Hellmann v pronájmu. Ovšem se 

speciálním dodatkem ve smlouvě. Zákazník může 

kdykoli během smluvního vztahu snížit (nebo naopak 

zvýšit) počet vozíků až o dvacet procent podle 

aktuálního vytížení. „Pro zákazníka to znamená, že se 

nemusí nervovat tím, kdy by mu delší dobu nevytížená 

část flotily ležela ladem a on za ni platil,“ vysvětluje 

význam flexibilní doložky ing. Ivo Báča.

Dodatek umožňuje měnit i strukturu flotily. „V praxi 

to znamená, že když budeme s ohledem na změny 

v zakázkách potřebovat více vychystávacích vozíků 

a méně retraků, Jungheinrich nám bez sankcí dodá 

požadované typy a množství,“ připomíná Břetislav 

Kopřiva.

Upozorňuje, že přesný počet vozíků a varianty 

se dolaďovaly v průběhu roku 2013, kdy provoz 

v logistickém centru postupně nabíhal. „Začínali jsme 

s tisíci položkami v regálech, dnes máme více než 

10 tisíc položek. V počátcích, kdy jsme ještě neměli 

optimalizovaný ideální počet vozíků, nám Jungheinrich 

například vypomohl rychlou zápůjčkou 

ze své pronájemní flotily. Původní plánovaný počet 

24 vozíků se postupně dostal na dnešních 32.“  

Do borského areálu se během relativně krátké doby 

převáděla distribuce několika evropských továren 

firmy Siemens. Dříve museli zákazníci z celého světa 

vyřizovat objednávky samostatně v každé z továren, 

které udržovaly vlastní obchodní oddělení. Klient obdržel 

postupně několik zásilek z různých míst. Dnes v České 

republice zakázku zkompletují a zákazník dostane 

objednávku v jediném balení. Rychleji a vcelku.

„I po více než roce provoz stále ladíme, mapujeme 

nasazení techniky. Časem uvidíme, jestli využijeme 

možnosti, které nám flexibilní smlouva dává co do počtu, 

nebo druhů vozíků,“ říká manažer Hellmannu. Dodává, 

že počet vozíků se může nejen snížit, ale naopak zvýšit. 

„Optimalizací provozu i regálových míst jsme získali 

v hale volná místa, které lze využít i pro jiné zákazníky, 

než jenom Siemens.

Vozíky s nadstandardní výbavou přispívají k efektivitě i bezpečnosti.

Zleva: Branch manager Hellmann Břetislav Kopřiva a poradce 
Jungheinrichu Ivo Báča.

Hellmann a Jungheinrich

Hellmann Worldwide Logistic s.r.o. využívá 

20 000 m2 haly v CTParku Nová Hospoda. 

Funguje jako hlavní sklad pro pět výrobních 

továren společnosti Siemens (elketrozařízení 

pro průmysl a stavebnictví - rozvodné skříně, 

jističe, vypínače, zásuvky aj.) Kapacita střediska 

je 20 000 paletových míst a 60 000 míst 

v policových regálech. Ve dvou směnách 

pracuje přibližně 150 zaměstnanců a brigádníků. 

K dispozici mají 32 vozíků značky Jungheinrich. 

Jedná se o typy EKS 110 a 312 (vychystávací 

vertikální), ERD 220 s plošinkou pro převoz 

dvou palet, retraky ETV 216 a elektrické čelní 

vozíky EFG 220 a 430. Vozíky Jungheinrich má 

společnost Hellmann v dlouhodobém pronájmu 

na pět let s fullservisem. 


