
Jaké služby pro logistiku pneuma-
tik nabízíte?
Pro klienta Continental Barum po‑
skytujeme již od  roku 2012 služby 
skladování a  distribuce v  rámci ČR 
a  SK z  regionálních distribučních 
center Nehvizdy a Pohořelice na cel‑
kové výměře kolem 30 tisíc m2. De‑
dikovaná logistická centra pracují 
ve  třísměnném provozu a  denně 
zmanipulujeme až 500 tun pneuma‑
tik, které v režimu D+1 distribuuje‑
me po celém Česku i Slovensku. 
Dalším důležitým projektem v  ob‑
lasti logistiky pneumatik je noční 
cross‑dock pneu Michelin a  Pirreli, 
který zajišťujeme pro český trh v lo‑

gistických centrech LC Úžice a  LC 
Brno – Tuřany.

Projevují se na distribuci  mezi ČR 
a SR nějak epidemiologická opatře-
ní? A to jak co se týče rychlosti distri-
buce, tak i třeba ceny za přepravu?
Protiepidemická opatření přináší 
provozní komplikace pro činnost 
na  skladě, tak i  u  některých zákaz‑
níků. S výjimkou drobností nemáme 
informace o  problémech dodávek 
na  Slovensko, hranice jsou většinou 
pro naše distribuční vozidla průjezd‑
né bez problémů.

Poskytujete tyto služby sami,  
nebo i prostřednictvím subdoda-
vatelů?
Službu skladování a cross docku po‑
skytujeme sami, distribuci pro Con‑
tinental pomocí subdodavatele – tím 
je po celou dobu spolupráce s Conti‑
nentalem společnost ČSAD Uherské 
Hradiště.

Museli jste v případě cross doc-
kingu nějak upravovat prostory, 
v kterých působíte?
Díky velikosti skladů nebylo potřeba 
prostory upravovat, ale museli jsme 
upravit provozní režim skladu a jasně 
vydefinovat časová okna pro jednot‑
livé činnosti, tedy i cross‑docking.

Jaká je kapacita těchto skladů 
v režimu cross docking?
V rámci LC Úžice se maximální rea‑
lizované objemy pohybují v rozmezí 
25 – 30 tun/den a jsou manipulovány 

na  ploše 500  – 700 m2 podle kon‑
krétní skladby typů pneumatik a zá‑
silek. Pro LC Brno je to maximálně 
20 tun/den realizovaných na  ploše 
300 – 400 m2.

Jak se do vaši činnosti promítla 
pandemie koronaviru? A to jak 
z hlediska objemu práce, tak z hle-
diska personálního a organizace 
práce?
Pandemie, hlavně ze  začátku mírně 
zasáhla expedované objemy (o  cca 
30 % oproti plánu), na druhou stra‑
nu zde ale byla příležitost udělat již 
déle plánované reorganizace a poda‑
řilo se nám navýšit a stabilizovat per‑
sonál, což má nyní pozitivní dopad 
na poskytované služby.

Co očekáváte od letošního roku? 
Opět, jak z hlediska objemu práce, 
tak co se týče zaměstnanosti?
Očekáváme stejné objemy, jako tomu 
bylo v roce 2020 s mírným nárustem 
prodejů nákladních plášťů. Z hledis‑
ka zaměstnanosti nyní díky provede‑
né reorganizaci spojené s navýšením 
mezd v  roce 2020 nemáme nouzi 
o  zaměstnance a  nedochází k  jejich 
fluktuaci.

Jaké další služby společnost PST 
nabízí?
Společnost PST CLC na českém a ev‑
ropském trhu působí od  roku 1991 
jako spolehlivý dodavatel skladova‑
cích, celních a  přepravních služeb 
nejvyšší kvality. Našim klientům po‑
skytujeme služby a řešení vycházející 

z  komplexního provázaného logis‑
tického řetězce. Proclení zboží pro‑
střednictvím sítě veřejných i neveřej‑
ných celních pracovišť, uskladnění 
a variabilní zpracování v logistických 
centrech strategicky rozmístěných 
po  celé ČR, a  rychlou přepravu či 
distribuci ke konečnému odběrateli. 
Od roku 2012 působíme na trhu jako 
člen celosvětového holdingu Mit‑
sui‑Soko Group. I přes silné zázemí 
japonské společnosti si zachováváme 

svou jedinečnost a identitu české fir‑
my s individuálním přístupem ke ka‑
ždému zákazníkovi.

Změnila se v důsledku pandemie 
poptávka po těchto službách, a to 
ve smyslu, že o některé výrazněji 
rostl zájem? A očekáváte nějaké 
změny v poptávce po vašich služ-
bách v letošním roce, respektive 
hodláte se třeba více soustředit 
na některé segmenty?
Pandemie koronaviru nabídla naší 
společnosti šanci stát se specialis‑
tou na dovoz zdravotnických potřeb 

z Číny. Firma se zapojila do pomoci 
potřebným formou bezplatných cel‑
ních služeb při dovozech zdravot‑
nického materiálu. Ihned po začátku 
koronavirové krize nás oslovili Ro‑
tariáni s  žádostí o  pomoc s  dovo‑
zem roušek z Číny pro humanitární 
účely na severní Moravě a stejně tak 
i mnoho komerčních subjektů, které 
dovážely roušky čistě jako obchodní 
artikl. Poptávka po celním odbavení 
roušek byla veliká, protože v dubnu 

v letadlech nelétalo prakticky nic ji‑
ného. K této formě pomoci nás ved‑
lo přesvědčení, že nejlépe můžeme 
pomoct v  tom, v  čem jsme na  trhu 
nejlepší.
Pozorujeme setrvalý či průběžně 
rostoucí zájem o  logistické služby 
a naše logistická centra dosahují vel‑
mi slušné obsazenosti. Zaměřovat 
se chceme především na  skladování 
zboží s  přidanou hodnotou  – tedy 
celním odbavením, například včetně 
režimu celní sklad nebo zajištěním 
přepravy  – ať po  moři, vzduchem, 
po silnici či železnici.                   (lan)

PST CLC

Společnost PST CLC nabízí zákazníkům komplexní logistické služby včetně proclení,  
uskladnění a zpracování zásilek v logistických centrech i přepravy a distribuce ke konečnému 
odběrateli. Aktuální nabídku služeb v oblasti logistiky pneumatik nám přiblížil Jiří Bradna,  
ředitel kontraktní logistiky společnosti PST CLC.

V logistice pneumatik poskytujeme komplexní služby

Výsledkem se stala nová produk‑
tová řada Scandinavia, nyní dopl‑
něná o  22,5palcovou pneumatiku. 
Tato produktová řada splňuje nejen 
požadavky na  mimořádné zimní 
podmínky, navíc je všestranně vy‑
užitelná při všech povětrnostních 
podmínkách, se kterým se lze během 
zimních měsíců setkat. Pneumatiky 
Conti Scandinavia HS3, HD3 a HT3 
třetí generace jsou všestranně funkč‑
ní, aby přispěly k  provozní bezpeč‑
nosti vozidel v  extrémně širokém 
spektru silničních a  povětrnostních 
podmínek.
Kilometrový výkon modelu Con‑
ti Scandinavia HS3 se ve  srovnání 
s  druhou generací zvýšil až o  deset 
procent, zatímco spotřeba paliva se 
zlepšila až o pět procent. Nové obutí 

Conti Scandinavia HD3 nabízí velmi 
dobrou trakci na  sněhu i  vynikající 
přilnavost na mokré vozovce.
„Jelikož naši zákazníci čelí přísněj‑
ším požadavkům trhu, očekávají, že 
budeme dodávat produkty s  vyšším 
výkonem,“ řekl Hinnerk Kaiser, ve‑
doucí vývoje pneumatik ve  společ‑
nosti Continental. „V  případě zim‑
ních pneumatik třetí generace jsme 
spojili naše odborné znalosti v oblasti 
vývoje pneumatik a použili jsme nové 
technologie k  tomu, abychom posu‑
nuli jejich výkonový rozsah,“ dodal.
Směsi mají takové složení, díky kte‑
rému poskytují pneumatikám lepší 
vlastnosti z hlediska opotřebení, což 
jim umožňuje dosáhnout vyššího ki‑
lometrového výkonu a zároveň delší 
životnosti.                                       (lan)

Společnosti s nákladními vozidly působící v Evropě musejí 
bojovat s geografickými a povětrnostními podmínkami, které 
kladou na pneumatiky jejich vozů protikladné požadavky. Nej-
různější úkoly na zimních cestách – spolu se sněhem a ledem, 
suchými a mokrými úseky – silně zatěžují řidiče, nákladní 
vozidla i jejich pneumatiky. Tyto požadavky znamenaly pro in-
ženýry společnosti Continental při vývoji nejnovější generace 
zimních pneumatik výrazný podnět.

CONTINENTAL

Nová řada pneumatik Conti 
Scandinavia je nyní kompletní
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Jiří Bradna: „Pandemie byla příležitostí 
udělat již déle plánované reorganizace 
a navýšit a stabilizovat personál, což má 
nyní pozitivní dopad na  poskytované 
služby“.
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