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O vysokozdvižných vozících Jungheinrich platí mezi uživateli manipulační techniky fakt, že se bezesporu jedná o vynikající 

stroje. Mylnou však zůstává představa, že jsou dostupné jen velkým a bohatým uživatelům/podnikům. Možná jsme 

v  tomto přesvědčení sami nechtěně utvrzovali v našem časopise tím, že jsme častěji představovali zákazníky, kteří 

vlastní i několik desítek žlutých vozíků a jejich roční obrat se leckdy pohybuje v řádech stamilionů až miliard. 

pronajímá Pragofrukt nejrůznějším velkoobchodníkům. 

Většinou se jedná o dodavatele tržnic, menších prodejen 

a krámků v Praze a blízkém okolí. 

Další vozík? Volba byla jasná!

Provoz na rampách a v podzemním bludišti chodeb 

začíná každý den, včetně víkendů, po čtvrté ranní. 

Zklidňuje se až kolem druhé třetí odpoledne. Od časného 

rána přijíždějí na Žižkov kamiony s ovocem a zeleninou 

z celé Evropy i od dodavatelů z Česka. 

V podstatě ihned se palety vykládají. Obchodníci je 

zavezou do jednotlivých podzemních skladišť. Obratem 

však putují k drobným klientům, majitelům obchodů 

a krámků i na tržnice po Praze i v  okolí. Odběratelé si pro 

Tentokrát jsme se vydali do areálu bývalého Nákladového 

nádraží Žižkov v Praze 3 za netypickým zákazníkem. 

Kdo lokalitu dobře zná, pro toho je setkání se značkou 

Jungheinrich v tomto atypickém prostředí překvapením. 

Už proto, že tu narazíte na mix vysokozdvižných vozíků 

všech značek, typů a stáří. Některé byste možná hledali 

spíše v muzeu, než na nákladové rampě.

Ing. Pavel Růžička je majitelem společnosti Pragofrukt 

Trading, kterou tvoří on a jeden zaměstnanec. Nepřišli 

jsme za ním kvůli desítkám strojů, ale kvůli jeho „pouhým“ 

dvěma plynovým vozíkům Jungheinrich. 

Pragofrukt Trading je provozovatelem části skladů 

a velkoobchodních prostor v podzemí bývalého 

nádraží. Prostory určené na skladování ovoce a zeleniny 

Na návštěvě v Pragofrukt 
Trading, spol. s r.o. 
I malá firma může mít 
„mercedesku”

Na vozík, který pořídila firma Pragofrukt Trading , má přístup pouze její zaměstnanec.
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zboží přijíždějí průběžně celý den. Manipulační technika 

je proto v plné permanenci.

„Bez kvalitních vozíků bych se neobešel,“ říká ing. Růžička. 

„Když moje staré vozíky dosluhovaly, dostal jsem 

od Jungheinrichu první nabídku. Dohodli jsme se 

na dodávce jednoho plynového vozíku. Ten jsem si 

pořídil prostřednictvím leasingu, který mi nabídl také 

Jungheinrich.“ 

V současnosti má firma Pragofrukt vozíky Jungheinrich 

již dva (plynové TFG 316 s nosností 1,6 tuny); druhý si 

Pavel Růžička pořídil vloni. Po útlumu v letech 2008 až 

2010 totiž přibyli v areálu noví obchodníci. Především 

vietnamští klienti na sebe přitáhli další širokou síť vlastních 

odběratelů. Jeden vozík proto Pavlu Růžičkovi už zdaleka 

nestačil. O jiné značce ani neuvažoval. Šlo jen o to, jaký 

to bude typ a jak nastavit podmínky dalšího leasingu. 

Přednosti vozíků? Odolnost a pneumatiky

„Problémem je, že na obsluhu obou vozíků mám 

momentálně jen jednoho zaměstnance. Na starém stroji 

proto mohou jezdit také lidé z firem, které tu mají sklady. 

Jsou přirozeně vyškoleni k obsluze, mají bezpečnostní 

školení.“ 

Ti používají starší ze dvou vysokozdvižných vozíků 

nejčastěji po čtrnácté hodině, kdy na Žižkov přijíždějí 

pozdní kamiony. Nebo k večeru, kdy už má pracovník 

Pragofruktu po pracovní době.

Pavel Růžička upozorňuje, že právě v těchto hodinách 

dostává starší vozík pořádně zabrat. Fakt, že ho nepoužívá 

jen jediný člověk, je prý znát. Podle rčení, že z cizího krev 

neteče. Hodně namáhaný je například startér. Už se stalo, 

že na něj nějaký »expert« vzal kladivo. 

„Zřejmě si myslel, že čím víc bude kladivem do startéru 

bušit, tím rychleji motor naskočí. Oprava stála třikrát 

víc, než kdyby rovnou zavolali značkový servis. Pachatel 

se pochopitelně nepřiznal,“ svěřuje se s praktickými 

zkušenostmi z každodenního provozu. 

Naštěstí v případě nenadálých problémů je dohodnutý 

s firmou Jungheinrich na co nejrychlejším vyřízení 

opravy. „Pokud správně popíšu závadu, technik dorazí 

i s konkrétním náhradním dílem.“

Vozíky Jungheinrich prokázaly
vysokou odolnost v náročném
provozu. Pravidelný servis
zaručuje nejvyšší výkonnost. 

Jungheinrich pomohl 
i při financování - pořízení 
vozíků prostřednictvím 
leasingu. 

✓

✓

Ing. Pavel Růžička, majitel společnosti Pragofrukt trading (se zástupcem Jungheinrichu Petrem Rejmánkem) říká, že Jungheinrich představuje 
kvalitu, na kterou se mu vyplatilo vsadit.
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I z těchto důvodů se Pavel Růžička rozhodl, že na nový 

vozík z roku 2013 má přístup pouze jeho zaměstnanec. 

Výhledově uvažuje majitel Pragofruktu o tom, že by 

přijal dalšího řidiče a možná pořídil další stroj. „Záleží 

na tom, jestli nájemci budou přibývat. Zvýšily by se 

sice mzdové náklady, na druhou stranu by určitě klesly 

náklady na opravy a nadměrné opotřebení techniky.“ 

Když se podíváte na starší vozík, podle šrámů na bocích 

a na zádi je jasné, že se k němu cizí uživatelé nechovají 

v rukavičkách.

Právě z tohoto důvodu je majitel Pragofruktu s odolností 

starého vozíku Jungheinrich velmi spokojen. 

„Když vezmu, kolik lidí ho má denně v rukách a v jakých 

podmínkách se pohybuje…“ Stroje procházejí po najetí 

stanovených motohodin, většinou jednou za šest měsíců, 

pravidelným servisem, což se na jejich výkonnosti 

pozitivně podepisuje. 

Pavel Růžička oceňuje plné pneumatiky, kterými jsou 

vozíky Jungheinrich osazeny. „U starých vozíků byly 

pneumatiky klasické. Z palet pořád vypadávají hřebíky, 

gumy jsme lepili, nebo měnili co čtrnáct dní. To úplně 

odpadlo.“ Je to velké plus, které si uvědomil až

s přechodem k vozíkům značky Jungheinrich.

Konkurenti vyzvídají

Pavel Růžička si je vědom toho, že zákazníkům musí 

poskytovat fungující logistické služby. To by bez 

kvalitní techniky nesplnil. V minulosti si občas v případě 

Podzemní skladiště slouží jako obchodní prostory pro jednotlivé nájemce.

poruchy vlastních strojů vypomáhal u sousedů z areálu 

nákladového nádraží. „Teď se stává, že dosluhují jejich 

vozíky, tak zase vypomáhám já jim.“

Když se projdete po rampách před jednotlivými vjezdy 

do skladových prostor, narazíte mezi pestrým mixem 

vozíků všech značek na několik starších exemplářů 

značky Jungheinrichu. Napočítali jsme minimálně dva 

nízkozdvižné elektrické typy, jsou zde k vidění 

i jednoduché ruční »paleťáky«. 

Nabízí se otázka: inspirovali se ostatní nájemci 

a obchodníci „flotilou“ Pavla Růžičky? „To víte, 

že se občas někdo zastaví a vyptává, jaké zkušenosti 

s Jungheinrichem mám. Byl jsem s Jungheinrichem 

na nákladovém nádraží první, zatím jsem jediný, 

dá se to předpokládat,“ připouští ing. Pavel Růžička 

z Pragofruktu Trading.


