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Polárníci by ve skladovacích a expedičních prostorách společnosti La Lorraine Bakery Group v Kladně-Kročehlavech 

mohli nacvičovat pobyt na severním i jižním pólu. Teploty ve skladech, odkud se expedují denně tuny mraženého 

pečiva do celé Evropy, dosahují více než minus 25 stupňů Celsia. Vysokozdvižné vozíky i jejich obsluha tady dostávají 

pořádně zabrat.

uloženo do mrazicího skladu, odkud se dál nakládá 

do kamionů a jde do světa,“ říká.

Ještě donedávna si společnost La Lorraine zajišťovala 

skladování pečiva k dopékání a dalších produktů 

v několika externích skladech. Koncem září 2013 byl 

zahájen provoz v moderním skladovacím a distribučním 

centru, což vyžadovalo pořízení zcela nové skladovací 

techniky. Ta ve srovnání s vozíky pro běžné skladování 

Tuzemská pobočka belgické pekařské skupiny La Lorraine 

Bakery Group působí v Česku od konce 90. let. nejdříve 

jako joint-venture mezi belgickým investorem a pekárnami 

Delta a od roku 2008 již jako součást skupiny pod 

názvem La Lorraine, a.s. Výrobní závod na Kladně je 

primárně orientován na tuzemský, slovenský a maďarský 

trh, vybrané pekařské produkty však prodává do dalších 

osmi evropských zemí. Samotná skupina La Lorraine Bakery 

Group s 11 výrobními závody na čerstvé i zamražené 

pečivo působí ve 25 zemích. V kladenských provozech, 

které jsme měli možnost navštívit, se 24 hodin denně 

peče, zmrazuje a následně odesílá slané i sladké pečivo 

pro velké i malé retailové prodejny, zákazníky z oblasti 

gastronomie i do vlastní sítě bagetérií pod názvem Panos.

Z kladenských mrazáků do celé Evropy

„Pečivo se u nás dopéká asi na sedmdesát procent,“ 

vysvětluje ve zkratce výrobní proces manažer logistiky 

Petr Kozojed. „Poté je šokově zamrazeno a domrazeno 

na skladovacích minus osmnáct stupňů Celsia. Pak je 

Na návštěvě v La Lorraine 

Bakery Group 
„V království nízkých teplot”

Vozíky Jungheinrich vybavené a 

upravené pro práci v extrémně nízkých 

teplotách jsou viditelně označeny 

známým symbolem mrazu.
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vyžaduje některé speciální úpravy pro provoz 

v extrémních teplotních podmínkách. Podrobnosti dodává 

Jan Hnátek, zástupce společnosti Jungheinrich, který má 

kladenskou pekárnu a její logistické centrum na starosti.

„Za normálních okolností je vozík v nepřetržitém provozu 

schopen jezdit minimálně osm hodin. V teplotách minus 

dvacet až dvacet pět stupňů se kapacita baterií přirozeně 

snižuje. I proto byly součástí dodávky nových vozíků 

náhradní baterie.“

Závod firmy La Lorraine pracuje v režimu nepřetržitého 

provozu v pekárenské části i ve skladech. Jen distribuce 

k zákazníkům probíhá pět dní v týdnu. Z toho je zřejmé, 

že také vysokozdvižné vozíky se tady téměř nezastaví. 

Ať již v místech, kde je teplota běžná, nebo tam, kde se 

skladuje hluboce zmrazené pečivo.

Baterie se mění třikrát denně

V kladenských „polárních“ skladech obsluha baterie mění 

přibližně po šesti hodinách, to znamená tři až čtyřikrát 

během jednoho dne. Práce se nesmí zastavit ani na 

minutu. S ohledem na opravdu nízké teploty je i tak výdrž 

baterií obdivuhodná. Obdivuhodná je samozřejmě i práce 

obsluhy, která s vozíky v „zemi věčného mrazu“ jezdí.

Striktní pravidla tady přirozeně platí nejen pro techniku, 

aby zvýšenou námahu v mrazu vydržela, ale na prvním 

místě především pro pracovníky ve skladu. V té části, kde 

je provoz bezobslužný, je kvůli omezení možnosti požáru 

snížená úroveň kyslíku. Zde se při minus 25 stupních 

Celsia smějí lidé pohybovat maximálně půl hodiny, 

případně dvě hodiny s dýchacím přístrojem.

V té části skladu, kde se vychystávají palety do přistavených 

kamionů, mají pracovníci omezený pohyb na maximálně 

jednu hodinu. „Pak je povinný pobyt v teplé místnosti, 

kde nesmí scházet možnost omýt si ruce teplou vodou,“ 

vypočítává Petr Kozojed některá z přísných pravidel.

Společnost Jungheinrich dodala do Kladna vedle 

„normálních“ vozíků celkem devět strojů přizpůsobených 

pro extrémní provozní podmínky. 

„Jungheinrich pochopitelně nabízí úpravy vozíků 

pro nízké teploty v rámci dodávek po celém světě, 

kde to zákazník vyžaduje, takže se nejedná o mimořádné 

Teplota -25° C v Lorraine 

Kladno prověřuje lidi i techniku

Devět vozíků Jungheinrich

pracuje v polárních 

podmínkách 

Protinámrazové úpravy 

pro vychystávací vozík EKS

jsou specialitou Jungheinrichu

Petr Kozojed, manažer logistiky La Lorraine Kladno.

Součástí dodávky především pro vozíky pohybující se 

v mrazicích prostorách byly náhradní baterie.



úpravy,“ říká Jan Hnátek. Ale zajištění provozu 

v mrazech představuje pro jednotlivé typy pochopitelně 

nadstandardní detaily. Nízkoteplotní provedení 

signalizuje už vnějškově symbol velké bílé vločky na 

zadním krytu baterie vozíku. „Vozíky mají speciální 

nízkotuhnoucí olejové náplně. Extra proti mrazům je 

chráněná také elektronika, především řídicí jednotka 

vozíku,“ připomíná zástupce Jungheinrichu. Elektronika je 

chráněná i proti kondenzaci, protože se vozíky pohybují 

nejen v mraženém prostoru, ale i mimo něj, kdy dochází 

k prudkým teplotním rozdílům.

Ve výbavě vozíků nescházejí ani vyhřívané sedačky. 

Ty jsou ovšem v nabídce i pro vozíky pohybující se 

v běžných teplotách. Ale v halách, kde po pěti minutách 

pobytu v obyčejném oblečení zakusíte pocity zoufalých 

polárníků, kterým dochází palivo na oheň, pochopíte 

rychle, jaké podmínky musejí lidé i stroje snášet a vydržet, 

aby se produkty z Kladna včas a v pořádku dostaly

ke konečnému zákazníkovi…

Obsluha se smí v mrazu přesahujícím minus 20 stupňů Celsia pohybovat maximálně jednu hodinu. Vozíky zde pracují téměř nepřetržitě.
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Jungheinrich a La Lorraine Bakery Group

Jungheinrich dodal do kladenského provozu 

následující typy vysokozdvižných vozíků:

ESD 120 nízkozdvižný vozík 

s nosností do 2000 kg pro dvě palety

ESC 214 Z s podpěrnými rameny 

s nosností do 1400 kg

ETV 214 s výsuvným sloupem

s nosností do 1400 kg

ECE 225 horizontální vychystávací vozík 

s nosností do 2500 kg

EJE 116 ručně vedený vozík 

s nosností do 2000 kg

EKS 110 vertikální vychystávací vozík 

s nosností 1000 kg do výšky 2800 mm. 

Tento vozík je jeden z mála podobných typů 

vychystávacích vozíků, který Jungheinrich dodává 

i pro provoz v mrazírenských provozech.

Pro práci v nízkých teplotách je v Kladně 

vyčleněno celkově 9 strojů – tři kusy ESD, 

tři EKS, dva ESC a jeden ETV.

Více podrobností o nových systémech a další 

zajímavosti na www.jhreference.cz/LaLorraine


