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KONTINUITA A
PRAGMATIZMUS

Milé čtenářky, milí čtenáři!
I v těchto nezvyklých časech chceme pokračovat v za-
běhaných pravidlech a informovat vás o vývoji ve spo-
lečnosti LOXXESS. Stejně jako vy ve vašem podniku se i 
my snažíme vyrovnat co nejlépe s omezeními způsobe-
nými koronavirovou pandemií. To v první řadě zname-
ná chránit naše zaměstnance před nákazou, zachovat 
chladnou hlavu a věrně stát při našich zákaznících a 
spolehlivě jim poskytovat své služby. V tomto magazí-
nu si můžete přečíst podrobnější informace.
Již na začátku roku jsme se zaměřili na dialog a výmě-
nu zkušeností s různými účastníky trhu. Taková výměna 
informací o inovacích a řešeních je v dobách dynamic-
kých změn velmi důležitá. Všichni totiž stojíme před 
výzvami, které s sebou tyto změny přináší.
Společnost LOXXESS zaznamenává jakožto podnik 
střední velikosti pokroky v mnoha oblastech. To 
rozhodně stojí za pozornost. V únoru jsme přivítali 
tematickou skupinu svazu BVL zabývající se logis- 
tikou spotřebního zboží, zastavila se u nás „Logistická  
okružní jízda“ a na webináři svazu BVL v březnu 
prezentoval Patrick Mense naše řešení zaměřené 
na efektivitu a škálovatelnost procesů ve skladu na 
základě použití softwaru pro optimalizaci skladu a 
umělé inteligence.
Dále doufám, že v magazínu najdete užitečné informa-
ce o vašem partnerovi, společnosti LOXXESS. Ráda bych 
vám osobně popřála hodně zdraví a síly a možná také 
trochu trpělivosti, vaší firmě ale především obchodní 
úspěch tváří v tvář těmto mimořádným výzvám!

Srdečně zdraví vaše

Dear Readers!
Even in these unusual times, we want to maintain con-
tinuity and keep you up to date on developments at 
LOXXESS. Just like you in your company, we are trying 
to deal with the restrictions imposed by the Corona pan-
demic as best as we can. This means first and foremost 
protecting our employees from infection and support-
ing all customers with pragmatism and reliable services. 
You can read more about this in the magazine.
At the beginning of the year we were still able to focus 
on dialogue and exchange with various market partici-
pants. This exchange about innovations and solutions in 
times of dynamic change is important. After all, we are 
all facing the challenges that this change brings. 
And LOXXESS, as a medium-sized company, is making 
progress in some areas. This is attracting attention. In 
February, for example, we hosted the BVL's Consumer 
Goods Logistics Group, the "Logistics Journey" stopped 
off at our premises, and in the BVL webinar in March, 
Patrick Mense explained our approach to more efficient 
and scalable processes in the warehouse through the 
use of warehouse optimisation software and artificial 
intelligence.
You will find further – and I hope – useful information 
from your partner LOXXESS in the magazine. All that 
remains for me to do is to wish you health and strength, 
perhaps a good share of calmness, but above all busi-
ness success for your company during these extreme 
challenges!
Sincerely yours Christina Thurner

CONTINUITY AND 
PRAGMATISM
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S logistickým konceptem „SMILE 
– Smart a inovativní logistika pro 
elektronické obchodování“ se 
společnost LOXXESS v roce 2019 
dostala mezi tři finalisty Německé 
ceny za logistiku a umístila se 
jako jediný poskytovatel logis-
tických služeb mezi koncerny 
BMW a Airbus. V novém roce se 
dostává úspěšný praktický projekt 
do dalšího kola. Společnost 
LOXXESS se s inovativním řešením 
pro logistiku v oblasti elektro-
nického obchodování uchází o 
cenu European Logistics Award 
2020, kterou udílí organizace 
European Logistics Association 
(ELA). „Vyvinuli jsme perspektivní 
řešení, které dokáže úspěšně 

To je slogan světové značky Fackelmann. Na 
pobočce v Kitzingenu pracuje LOXXESS již 
jeden rok pro známého výrobce kuchyňských 
pomocníků, potřeb pro domácnost a koupel-
nového nábytku. Společnost Fackelmann, s 
hlavním sídlem v Hersbrucku, svěřila sklado-
vání a logistickou manipulaci s příslušenstvím 
pro zavařování a dalším obchodním zbožím 
do rukou poskytovatele logistických služeb. 
Společnost LOXXESS se přitom stará o expedici 
zboží odběratelům po celém světě.
V rámci speciálního projektu instalovali 
pracovníci společnosti LOXXESS pro firmu 
Fackelmann cca 850 prodejních stojanů pro 
Point of Sale a zaslali je v požadovaném čase 
obchodním partnerům. Díky profesionální 
realizaci firmou LOXXESS v Kitzingenu máme 
již přislíbeno rozšíření spolupráce.

reagovat na logistické výzvy v ob-
lasti elektronického obchodování.
S pokročilou kombinací softwaru, 
algoritmů a umělé inteligence se 
naše společnost LOXXESS i celá 
branže vydala do neprobádaných 
končin,“ říká Dr. Claus-Peter 
Amberger, předseda předsta-
venstva společnosti LOXXESS. 
„Pozitivní zkušenosti s Německou 
cenou za logistiku nás přiměly k 
podání přihlášky k účasti na pres-
tižním ocenění ELA Award.“
Ceny budou udíleny pravdě-
podobně 4. června 2020 v Deloitte 
Belgium v areálu bruselského 
letiště v Belgii.

With its logistics concept "SMILE – Smart and Innovative: Logistics 
for E-Commerce", LOXXESS reached top three at the German Lo-
gistics Award in 2019 and was the only logistics service provider to 
rank among BMW Group and Airbus. With its innovative solution for 
e-commerce logistics, LOXXESS is competing for the European Logistics 
Award 2020 presented by the European Logistics Association (ELA). 
"We have hosted a future-oriented solution for successfully respond-
ing to the logistical challenges of e-commerce by combining software, 
algorithms and artificial intelligence," says Dr. Claus-Peter Amberger, 
Chairman of the Board at LOXXESS. 
The award ceremony is expected to take place on June 4, 2020 at 
Deloitte Belgium on the premises of Brussels Airport in Belgium.

APPLICATION FOR ELA

PŘIHLÁŠKA K 
ÚČASTI NA ELA

Z FRANK ....... DO CELÉHO SVĚTA

Pobočka firmy 
LOXXESS v Kitzin-
genu je se skladovou 
plochou o rozloze 
13 000 m² a 10 000 
paletovými místy 
z hlediska dopravy 
výhodně napojena 
na dálnice A3, A7 a 
A8. Díky tomu lze 
efektivně a včas zajistit 
mezinárodní expedici 
zboží

1

1
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42. řádná valná hromada svazu 
Bundesvereinigung Logistik (BVL, 
Spolkový svaz logistiky) se tento 
rok konala kvůli koronavirové 
krizi za zvláštních okolností. Jen 
velmi malý okruh osob se v 
Brémách setkal „analogově“, 
velká část účastníků byla připo-
jena digitálně.
Bylo zvoleno šest nových členů 
představenstva, mezi nimi také 
paní Christina Thurner, společ-
nice a členka vedení společnosti 
LOXXESS AG. Přináší rozmanité 
odborné zkušenosti v oblasti 
inovací, lean managementu, HR a 
PR. Záleží jí zejména na tom, aby 
byla práce v oblasti logistiky ze 
strany veřejnosti vnímána v pra-

vém světle a aby byla tato práce 
atraktivnější zejména pro mladé 
lidi a pro ženy.
Vedle ročního plánu na rok 2020 
byly navíc projednány korona- 
virem podmíněné změny v práci 
svazu a strategické zaměření sva-
zu. V budoucnu mají být grémia 
a témata mladistvější a různoro-
dější.
Svaz BVL byl založen v roce 1978 
jako otevřená skupina, v sou-
časnosti má více než 11 200 členů 
a zasazuje se o to, aby veřejnost 
lépe vnímala význam manage-
mentu dodavatelského řetězce 
a logistiky, a o pokrok v oblasti 
vývoje a praxe v oboru.

This year, the 42nd regular meeting of the German Association for 
Logistics (BVL) took place under special circumstances due to the 
Corona crisis. 
Six new board members were elected, including Christina Thurner, 
member of the management board of LOXXESS AG. She brings exten-
sive expertise in the areas of innovation, lean management, HR and 
PR. It is particularly important to her to highlight the importance of 
logistics in public and to make it more attractive, especially for young 
people and women. In addition to the planning for 2020, Corona-re-
lated adjustments to the association's work and the strategic orienta-
tion of the BVL were discussed. In the future, the committees and the 
topic planning should become younger and more diverse. 
BVL was founded in 1978 as an open network and is committed to rais-
ing public awareness for the relevance of supply chain management 
and logistics.

CHRISTINA THURNER ELECTED 
TO THE BVL EXECUTIVE BOARD

CHRISTINA THURNER 
ZVOLENA ČLENKOU 
PŘEDSTAVENSTVA 
SVAZU BVL

Z FRANK ....... DO CELÉHO SVĚTA

At their site in Kitzingen, Franconia, LOXXESS  
has been working for the manufacturer 
Fackelmann, well-known for kitchen aids, 
household articles and bathroom furniture, 
for about a year. Fackelmann placed the 
storage, logistical handling and shipping of 
canning accessories and other goods in the 
hands of the logistics service provider. 
In a special project, LOXXESS employees 
assembled around 850 displays for the 
Fackelmann point-of-sale and sent them to 
the retail partners on time. Thanks to the 
professional handling by LOXXESS in  
Kitzingen, there are already plans to  
extend the cooperation.

FROM FRANCONIA 
INTO THE WORLD
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ovládacích PC, softwaru pro obsluhu 
a prostředků pro uchopení břemen 
(přepravek). Bylo též vyměněno mo-
torové řízení pro celý systém. Systém 
tak nyní disponuje celkově více než 
44 600 zásobníky.
Automatický sklad malých dílů má 
výšku 18 metrů a délku 52 metrů. V 
celkem 6 regálech s dvojitou hloub-
kou se nyní nachází cca 900 met-
rů čtverečních skladové plochy pro 
malé díly.

RYCHLEJŠÍ A 
SPOLEHLIVĚJŠÍ PROVOZ
Modernizované zařízení nabízí čet-
né výhody v oblasti běžného pro-
vozu: Nový systém zásobníků za-
mezuje tomu, aby se přepravky při 
uskladňování dostaly do šikmé polo-
hy nebo se převrátily. 
Zaručuje tak větší bezpečnost a spo-
lehlivost uskladňovacích a vysklad-
ňovacích procesů. Dosud bylo zčásti 

S cca půlročním předstihem vy-
tvořili odborníci ze společnosti 
LOXXESS společně s odborníky 

z firmy Viastore, výrobcem automa-
tického skladu malých dílů, koncept 
rozsáhlé modernizace zařízení a její 
realizace. 
Cílem opatření bylo modernizovat 
zařízení tak, aby odpovídalo nejno-
vějšímu stavu techniky a aby došlo 
ke zvýšení výkonnosti v oblasti skla-
dování a kompletace technických 
komponentů pro zákazníky a zvýše-
ní efektivity. 

BEZ PŘERUŠENÍ DODÁVEK
Během přestavby, která byla prove-
dena kontinuálně ve dvou etapách 
od 28. května do 3. června a od 19. 
června do 25. června, vypadla vždy 
jedna třetina kapacity skladu. 
Z této oblasti již nebylo možné vy-
skladňovat. Současně však museli 
odborníci firmy LOXXESS zajistit zá-

sobování zákazníků z kompletního 
sortimentu uskladněných kompo-
nentů.
„Byla to výzva, která vyžadovala 
speciální plánování a prognózu. 
Díky našim dlouholetým zkušenos-
tem a pragmatickému přístupu jsme 
to ale zvládli dobře,“ zdůrazňuje ře-
ditel pobočky Roland Dirscherl.
Podařilo se to především díky prá-
ci o svátcích a víkendech, využití 
dnů uzavření provozu u zákazníků 
a vytvoření strategických zásob u 
komponentů s častou poptávkou. 
Společnosti LOXXESS a Viastore na-
víc sestavily projektový tým, který 
úspěšně zvládl všechny činnosti v 
takto krátké době.

MODERNIZACE HARDWARU 
A SOFTWARU
Modernizováno bylo kompletní říze-
ní systému, kde SPS5 nahradilo virtu-
alizované SPS7, navíc došlo k výměně 

MODERNIZACE 
ZA PROVOZU
V Ebermannsdorfu v Horním Falci provozuje společnost LOXXESS pobočku zabývající se 

logistikou pro technologické firmy. Využívá při tom automatický sklad malých dílů (AKL). 

V polovině roku 2019 realizovala společnost LOXXESS na této pobočce rozsáhlou 

a to bez přerušení provozu. Významně se tak zvýšila výkonnost a efektivita.
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Nový automatický sklad malých dílů s 
celkem 6 regály s dvojitou hloubkou, s 
výškou 18 metrů a délkou 52 metrů pos-
kytuje skladovou plochou pro malé díly o 
rozloze cca 900 metrů čtverečních

Detailní pohled na regálové zakladače, 
které přemisťují zboží a obsluhují 
regálové police v automatickém skladu 
malých dílů

Nová řídicí konzola

1

2

3

3

2
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nutné přepravky v 18metrové výšce 
manuálně znovu vyrovnat. Zároveň 
byly vzhledem k nahrazení operač-
ního systému Windows také výraz-
ně zvýšeny bezpečnostní standardy 
u softwaru a hardwaru. 
Nový software je pro obsluhu z 
uživatelského hlediska podstatně 
jednodušší. Tím se zvyšuje rych-
lost realizace provozních činností, 
usnadňují se procesy zaškolení a 
zvyšuje se spolehlivost uskladňová-
ní a vyskladňování zboží.
„Tyto četné výhody jsou dobrou 
obhajobou investice ve výši cca 
350 000 EUR. Efektivní a spolehli-
vé procesy jsou pro nás na prvním 
místě,“ vysvětluje Florian Schwarz-
-Gewallig, člen vedení společnosti 
LOXXESS.
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In Ebermannsdorf in the Upper  
Palatinate, LOXXESS operates a 

site for the logistics of technology  
companies. An automated small parts  
warehouse is used for this purpose. In 
mid-2019, LOXXESS subjected the site 
to a comprehensive retrofit – while it 
was still in operation. 
The experts from LOXXESS and  
Viastore designed the comprehen-
sive modernisation of the facilities 
with a planning time of about six 
months. The aim of the measures was 
to upgrade the facility to the latest 
state of the art in order to ensure the 
performance in storage and picking 
of the technical components and to 
increase efficiency. 
During the conversion work, which 
was carried out in two phases during 

RENEWAL 
DURING RUNNING 
OPERATIONS

May and June, there was an outage 
of one third of the storage capacity. 
However, the LOXXESS experts had to 
ensure that customers were supplied 
with the full range of stored compo-
nents. This was achieved above all by 
including public holidays and week-
ends, taking advantage of custom-
ers' plant closure days and strategic 
stockpiling of frequently required 
customer components. In addition, 
LOXXESS and Viastore formed a proj-
ect team that was able to complete 
the work in this short time frame.
The complete plant control system, 
the operating PCs, the operator soft-
ware and the load handling devices 
(boxes) were renewed. The motor 
control for the entire plant was also 
replaced. 
The modernised system offers numer-
ous advantages for the operational 
business: The new container system 
prevents boxes from tilting or tipping 
over during storage. It therefore of-
fers more safety and more reliable 
storage and outsourcing processes. 
At the same time, the safety stan-
dards of the software and hardware 
have been significantly increased, 
since the former operating system 
has been replaced. The new software 
is also much more user-friendly. This 
increases the operational speed, sim-
plifies the learning processes and in-
creases the reliability of the storage 
and retrieval of articles. 
"These many advantages justify the 
investment of around 350,000 eu-
ros. Efficient and reliable processes 
are a priority for us," explains Florian  
Schwarz-Gewallig, Member of the 
LOXXESS Management Board.

Modernizované zařízení nabízí větší 
bezpečnost a spolehlivější procesy

4

4
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Dr. Claus-Peter Amberger, předseda představenstva, a Christina Thurner, členka vedení 

společnosti LOXXESS AG, hovoří v interview o strategiích a prioritách v této pro firmu, 

zákazníky a zaměstnance nezvyklé době.

V porovnání s rokem 2020 byl pro 
vás uplynulý rok pravděpodobně 
trochu klidnější – jaké byly stěžejní 
úkoly?
Pan Amberger: Řekněme, že určitě 
probíhal v trochu jiném režimu. S 
hrubým výnosem z logistických čin-
ností jsme zaznamenali další nárůst, 
po roce 2018 se 170 miliony eur to 
bylo v roce 2019 cca 190 milionů 
eur. Za tento růst vděčíme nejen (ale 
především) našim řešením v oblasti 
elektronického a zásilkového ob-
chodování. Na tomto poli nabízíme 
našim zákazníkům velmi inovativní 
a výkonná řešení. Nejlepším příkla-
dem je „SMILE“, projekt, v němž 
software pro optimalizaci skladu, 

umělá inteligence a integrace za-
městnanců přinášejí nové a výkon-
nější skladové procesy.
 Tento projekt jsme realizovali spo-
lečně s dm a zajistili jsme si tak umís-
tění mezi třemi finalisty Německé 
ceny za logistiku. Na toto ocenění 
jsme velmi pyšní.
Pandemie koronaviru nyní předsta-
vuje pro firmu LOXXESS a zákaz-
níky velkou zkoušku. Jak se s tím 
vypořádáváte?
Paní Thurner: Opravdu! Ať už jde 
o soukromou sféru nebo naši prá-
ci, koronavirová krize je největší 
výzvou pro mnoho částí světa od 
dob 2. světové války. Nikdo nemá 
patent na řešení. Všichni bychom 

ale měli zachovat chladnou hlavu.
Ve firmě LOXXESS jsme včas zaved-
li celou řadu opatření. Naším cílem 
přitom bylo, aby naši zaměstnanci 
byli zdraví, a současně pragmaticky 
a spolehlivě podporovat v krizi naše 
zákazníky, kterých se situace dotýká 
v různé míře.
V čem spočívají výzvy?
Pan Amberger: Například ve zce-
la odlišných dopadech na naše zá-
kazníky: Zatímco například online 
obchodování zaznamenalo velký 
nárůst objemu, museli jiní zákazníci 
kompletně zastavit výrobu. Pro naše 
pobočky to mimo jiné znamená, že 
některé jsou více vytížené a jiné se 
potýkají s drastickým poklesem.

VYŠŠÍ REZERVA V 
RÁMCI GLOBÁLNÍCH 
DODAVATELSKÝCH 
ŘETĚZCŮ
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Vezměte si například extrémně 
náročnou úlohu logistiky v oblasti 
farmaceutického průmyslu. Zde se 
LOXXESS Pharma snaží zajistit, aby 
byli řidiči fakticky schopni expedo-
vat životně důležité zdravotnické 
výrobky atd. K nim jsou například 
přikládány dopisy, které mají kon-
trolním úřadům objasnit přepravu 
a důležitost zásilky. Lékárny se čás-
tečně předzásobují také očkovací-
mi látkami a léky, které nesouvisejí 
s koronavirem, například vakcíny 
proti spalničkám nebo příušnicím. 
Tím se dále zvyšuje objem.
Další příklad: V České republice byla 
v březnu stanovena povinnost nosit 
roušku. Zde jsme museli reagovat 
rychle a pragmaticky. Zaměstnan-
kyně vyrobily roušky doma – to je 
úžasné. 
Jak hodnotíte opatření ze strany 
politiků a úřadů?
Paní Thurner: Balíček pomoci velmi 
rychle zavedený v březnu je rozsáh-

lý a jistě správný, navíc v Německu 
existuje ustanovení o práci na zkrá-
cený úvazek. V současnosti věříme, 
že nebudeme muset nic z toho vy-
užít.
Přáli bychom si však, aby byla logis-
tika obecně a smluvní logistika po-
važována za systémově důležitou 
službu a abychom získali adekvátní 
úlevy a podporu. Přitom stejně jako 
naši zákazníci fungujeme na mezi-
národní úrovni.
Bylo by velmi užitečné, kdyby spol-
kové země a evropské země za-
vedly stejná ustanovení a definice, 
například krizových oblastí a pří-
slušných opatření.
Získají dodavatelské řetězce do 
budoucna s ohledem na očividnou 
zranitelnost opět regionálnější 
charakter?
Paní Thurner: Mnohé firmy zcela jis-
tě uvažují tímto směrem. Čím delší 
je dodavatelský řetězec, tím je sa-
mozřejmě také zranitelnější. Právě 

my, Němci, jsme však také mistry v 
oblasti perfektního dodavatelské-
ho řetězce, ten opravdu „šlape jako 
hodinky“. Do budoucna bude zřej-
mě vytvořeno více alternativních 
zdrojů odběru a navýší se rezervní 
kapacity.
Pan Amberger: Jako poskytovatel 
smluvních logistických služeb s 26 
pobočkami v Evropě jsme pro naše 
zákazníky připraveni takové strate-
gie vyvíjet a budovat kapacity. To 
lze realizovat i v krátké době.

ST
RA

TE
GI

E

Poskytnutí 
odpovídajících 
skladových kapacit 
pro warehousing a 
vytváření rezerv

26 POBOČEK 
V EVROPĚ

Řízení toku materiálu a 
zásobování just in time:
- komponenty
- konstrukčními sadami
- surovinami
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LOXXESS 
SUPPLY CHAIN 
SOLUTIONS

PRO 
ELEKTRONICKÉ 
OBCHODOVÁNÍ, 

OBCHOD A 
PRŮMYSL

Přídavné nebo dodatečné práce 
v oblasti výrobních procesů, jako 
zde výroba a konfekcionování 
farmaceutických preparátů. 
Všechny procesy jsou 
validované

Manipulace s vratkami 
a renovace, jako zde pro
 další použití elektronických 
přístrojů

VAS

leads to more efficient warehouse 
processes.
Due to the ongoing crisis caused 
by the coronavirus, measures had 
to be taken at LOXXESS’ sites, too. 
Christina Thurner explains that it 
immediately became the most im-
portant objective to protect em-
ployees’ health and to support cus-
tomers accordingly. The challenges 
that customers are facing are very 
varied, for example online retail-
ing is experiencing high volume 
growth, whereas other customers 
were forced to shut down produc-
tion entirely. LOXXESS itself has re-
acted quickly regarding local regu-
lations: When it became compulsory 
in March to wear respiratory masks, 
employees sewed them at home.
As to the measures taken by pol-
iticians and authorities, Christina 
Thurner agrees that they were ap-
propriate and necessary. However, 
she hopes that logistics as a whole 

and specifically contract logistics be 
regarded as system-relevant services 
and therefore shall receive facilita-
tion and support. It would be espe-
cially helpful if federal states and 
European countries were to adopt 
identical regulations, as LOXXESS 
and its customers are organized on 
a cross-border basis.
As for the consequences of the cri-
sis, Christina Thurner suggests that 
more alternative supply sources 
might need to be established, and 
buffer capacities to be increased. 
But, as Claus-Peter Amberger adds, 
LOXXESS is ready to develop these 
new strategies and to build up ca-
pacities for their customers. 

Extraordinary times like these de-
mand new strategies and prior-

ities, in order to be able to face the 
challenges for the company, em-
ployees and customers. Claus-Peter 
Amberger, Chairman of the Board, 
and Christina Thurner, member of 
the Management Board, talk about 
the current situation.
Compared to 2020, the last year was 
certainly more orderly and success-
ful for LOXXESS, notes Amberger. 
Gross logistics revenue notably in-
creased from 170 million Euros to 
190 million in 2019, which is also 
thanks to “SMILE”. The project 
combines warehouse optimization 
software, artificial intelligence and 
integrates employees, which overall 

MORE BUFFER 
FOR GLOBAL 
SUPPLY CHAINS
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NOVÁ POBOČKA 
FIRMY LOXXESS  
V INGOLSTADTU
V nové pobočce v Ingolstadtu zajišťuje společnost LOXXESS od ledna 2020 nejen logistiku 

pro etablované hráče na trhu, ale zaměřuje se také na podporu perspektivních, mladých 

start-upů. Rovněž Stadtwerke München GmbH patří k zákazníkům pobočky. 

Spektrum služeb nabízených společností LOXXESS je přitom rozmanité a sahá od procesu 

vedení skladu až po služby s přidanou hodnotou.

1
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ském Ingolstadtu. Díky své atraktivní poloze se logistické centrum 
nachází jen jednu hodinu jízdy autem od aglomeračních center 

Mnichov, Norimberk, Regensburg a Augsburg a má vynikající dopravní na-
pojení. S plochou haly o rozloze 4 151 m2 a plochou venkovního skladu 15 
900 m2, 1 600 paletovými místy a 1 500 regálovými místy, třemi rampami a 
dvěma přízemními branami má logistické centrum ty nejlepší předpoklady 
k realizaci složitých i flexibilních skladových a logistických řešení z oblastí 
distribuční, výrobní a reverzní logistiky.
 
Logistika start-upů v centru zájmu 
Tyto předpoklady využívá společnost LOXXESS především v rámci logistic-
kých služeb poskytovaných start-upům, které vedle etablovaných partnerů, 
jako například renomovaného výrobce dětské výživy z Pfaffenhofenu a Asia 
Tea Company, patří k zákazníkům pobočky v Ingolstadtu. V tomto směru 
poskytuje společnost LOXXESS logistické služby výrobci kvalitních kartáčů 
na vlasy a potřeb pro péči o vlasy, firmě Bellody, a dodavateli prémiových 
lihovin, firmě Manöverschluck. „Chceme poskytnout domov speciálně ma-
lým podnikům. Ty často nemohou na trhu najít odpovídajícího logistické-
ho partnera, protože jejich další vývoj je ještě nejistý,“ vysvětluje Roberto 
Krauß, ředitel pobočky LOXXESS v Ingolstadtu. „My ve společnosti LOXXESS 
chceme jít jinou cestou. Potřebné zkušenosti a know-how jsme již nasbírali 
v rámci spolupráce s jinými start-upy.“
Firmy Bellody a Manöverschluck se soustředí na online obchodování, které 
je z logistického hlediska náročné, a v tomto směru se jim dostává kom-
petentní podpory. Společnost LOXXESS nabízí odpovídající služby od roku 
2006 a je velmi dobře seznámena se speciálními požadavky logistiky v oblas-
ti elektronického obchodování.

 

NOVÁ POBOČKA 
FIRMY LOXXESS  
V INGOLSTADTU

Před spuštěním provozu nového 
logistického centra v Ingolstadtu: 
k dispozici je plocha haly o rozloze 
4 151 m2 a plocha venkovního skladu 
o rozloze 15 900 m2, 1 600 paletových 
míst a 1 500 regálových míst

Firma LOXXESS si stanovila za cíl 
logisticky podporovat start-upy:
V logistickém centru Ingolstadt 
pečujeme vedle etablovaných partnerů 
také o dva start-upy – Bellody, výrobce 
kvalitních kartáčů na vlasy a potřeb pro 
péči o vlasy, a Manöverschluck, dodava-
tele prémiových lihovin

1

2

3

2

3
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Komplexní skladové procesy pro Stadtwerke 
München GmbH
Dalším úkolem nové pobočky je realizace komplexního vedení skladu na 
vnitřních a venkovních plochách areálu pro Stadtwerke München GmbH. 
Tým pobočky přitom skladuje a manipuluje s rozmanitými položkami pro 
různé oblasti jako je např. kolejová doprava (metro, tramvaje) a energetické 
zásobování. 
Tým musí s odborností zajistit skladování a manipulaci s koly pro metro, 
výhybkami pro tramvaje a až pět tun těžkými generátory. Ve skladových 
zásobách jsou také důležité náhradní díly pro Stadtwerke München GmbH, 
takže rozhodující roli hraje především rychlá disponibilita a rychlé dodání.
 
Rozmanité spektrum služeb 
Různorodost profilů zákazníků pobočky v Ingolstadtu je spojena s různými 
požadavky na logistickou podporu, které LOXXESS plní díky rozmanitému 
spektru služeb. Tým pobočky přitom přebírá celou řadu úkolů, počínaje ve-
dením skladu včetně kompletace a balení, až po různé služby s přidanou 
hodnotou jako konfekcionování, etiketování a plnění prodejních stojanů.
Pro Asia Tea Company například LOXXESS zajišťuje skladování a expedici 
kvalitních čajů zákazníkům v rámci sektoru gastronomie a soukromého sek-
toru. Projektový tým přitom též plní sypaný čaj do sáčků, plechovek a dár-
kových balení.
„Flexibilita a výkonnost naší pobočky nás předurčuje k podpoře širokého 
spektra zákazníků s různými potřebami a požadavky,“ říká Roberto Krauß. 
„O to větší radost máme ze současných projektů a těšíme se na budoucí 
výzvy.“  

4

Infrastruktura nového logistického centra nabízí ty nejlepší 
předpoklady k realizaci komplexních i flexibilních skladových a 
logistických řešení

Pro Asia Tea Company zajišťuje 
LOXXESS skladování a expedici 
kvalitního čaje do sektoru gastronomie 
i soukromým zákazníkům

V pobočce v Ingolstadtu jsou mimo 
jiné skladovány také náhradní díly pro 
metro a tramvaje firmy Stadtwer-
ke München GmbH, které jsou na 
vyžádání rychle připraveny a dodány

4
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Bellody and Manöverschluck also 
receive competent support in their 
focus on logistically complex e-com-
merce. LOXXESS has been offering 
corresponding services since 2006.

Complex warehouse processes 
for Stadtwerke München ltd.
Another focus of the new location 
is the implementation of the com-
plex warehousing for Stadtwerke 
München ltd. In doing so, the site 
team stores and moves various goods 
from such diverse areas as rail trans-
port (underground, tram) and energy 
supply. Since important spare parts 
of Stadtwerke München ltd. are also 
among the articles, quick availability 
and delivery play a decisive role.

Complex range of services 
The different customer profiles at the 
Ingolstadt site go hand in hand with 
diverse logistical support require-
ments, which LOXXESS meets with a 
multi-faceted range of services. 
At the Asia Tea Company, for exam-
ple, LOXXESS handles the storage 
and dispatch of high-quality teas to 
customers in the catering and private 
sectors. The project team also han-
dles the filling of loose tea in bags, 
cans and gift packaging.  
"Thanks to our flexibility and effi-
ciency at the site, we are well posi-
tioned to support a wide range of 
customers with diverse needs and 
requirements," says Roberto Krauß. 
"All the more reason for us to be 
excited about the projects and chal-
lenges we are facing now and in the 
future".  

Since January 2020, LOXXESS has not only been handling the logistics of 
established players at its new Ingolstadt site, but has also placed a special 

focus on supporting promising young start-ups. Stadtwerke München ltd. is 
also one of the site's customers. The range of services offered by LOXXESS is 
diverse and spans from warehousing processes to value-added services. 
With its attractive location, the logistics centre is only an hour's drive away 
from the conurbations of Munich, Nuremberg, Regensburg and Augsburg 
and has excellent connections. With a hall area of 4,151 square meters and an 
external storage area of 15,900 square meters, 1,600 pallet spaces and 1,500 
shelf spaces, three ramps and two ground-level gates, the logistics centre has 
the best prerequisites for implementing complex and flexible warehouse and 
logistics solutions in the areas of distribution, production and reverse logistics. 

Focus on start-up logistics 
LOXXESS uses these conditions above all for the logistical support of start-ups, 
which are among the customers of the Ingolstadt site alongside established 
partners such as a well-known baby food manufacturer from Pfaffenhofen 
and the Asia Tea Company. 
LOXXESS supports Bellody, a manufacturer of high-quality hairbrushes and 
hair care products, and Manöverschluck, a premium spirits supplier. "We es-
pecially want to give small companies a home. They often find it difficult to 
find the right logistics partner on the market, as their future development is 
still uncertain," explains Roberto Krauß, LOXXESS site manager in Ingolstadt. 
"We at LOXXESS have already been able to gain the necessary experience and 
know-how by working with other start-ups".

NEW LOXXESS LOCATION IN 
INGOLSTADT

6
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Společnost LOXXESS včas zavedla opatření zaměřená na ochranu svých zaměstnanců před 

přenosem koronaviru a s cílem v maximální možné míře zajistit bezproblémové poskytování 

služeb zákazníkům. Karina Slowinski je členkou krizového štábu a první kontaktní osobou 

pro interní týmy a zákazníky. V interview vysvětluje zavedená opatření.

Společnost LOXXESS zavedla ochranná opatření proti 
šíření viru již v únoru. Která to byla především?
Je to tak, zareagovali jsme rychle a učinili jsme opatření, 
která jsme postupně podle situace rozšiřovali. Sestavili 
jsme krizový štáb, který měl za úkol koordinaci a posou-
zení situace, vypracovali jsme nouzové plány a stanovili 
postupy pro oznamování. Zajistili jsme informační toky a 
cílené předávání informací týmům.
Důsledně jsme tam, kde je to možné, zavedli práci z do-
mova a omezili jsme služební cesty a osobní setkávání. 
Podle doporučení Institutu Roberta Kocha jsme na všech 
pobočkách zavedli opatření v oblasti bezpečnosti práce 
a pro všechny procesy a podnikové oblasti jsme nastavili 
konkrétní pravidla v oblasti hygieny a udržování odstupu. 
Navíc jsme se zčásti věnovali i přípravě individuálních opat-
ření přizpůsobených situaci na konkrétní pobočce.
Jaké jsou v tomto směru největší výzvy?
Výzvou jistě byla práce na dálku, home office. Především  
bychom však chtěli zamezit tomu, aby byla opatření 
špatně pochopena nebo dokonce vedla k panice. 
V nouzových plánech připravujeme například také scé-
nář „worst case“. To musíme důkladně vysvětlit a předat 
našim zaměstnancům.

Respirátory a roušky byly a jsou nedostatkovým  
zbožím – společnost LOXXESS však zareagovala prag-
maticky?
Ano, v České republice byla stanovena povinnost nosit 
roušku dlouho předtím, než dorazila do Německa. 
Zaměstnanci v Boru se však vyjádřili, že si roušky ušijí sami 
doma. Je skutečně skvělé, jak všechny týmy táhnou za 
jeden provaz a dělají v krizi dobré skutky. Na trhu jsme 
zakoupili šité látkové roušky, aby byly k dispozici zaměst-
nancům na pobočkách.
Jaký bude podle vás další vývoj v nadcházejících  
týdnech a měsících?
Těžko říct. Neustále dále vyvíjíme a rozšiřujeme náš plán. 
Hledáme například možnosti, jak vytvořit další společen-
ské prostory, a ještě tak vylepšit stávající podmínky. 
Veškerá opatření se stále prověřují a případně upravují. 
Zaměstnance neustále motivujeme, aby pečlivě dodržo-
vali ochranná opatření a nepolevovali. 
Je také jasné, že pandemie nás bude všechny zaměstná-
vat ještě dlouhou dobu. Učiníme všechno pro to, aby-
chom jako poskytovatel logistických služeb podporovali 
naše zákazníky a celou společnost.

„UDĚLÁME 
VŠE PRO TO, 
ABYCHOM VÁM 
POMOHLI!“
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LOXXESS has taken early mea-
sures to protect its employees 

against transmission of the corona-
virus and to ensure that its custom-
ers receive the best possible service. 
Karina Slowinski is part of the crisis 
team and the first point of contact 
for internal teams and customers. 
First of all, emergency plans were set 
up and reporting chains established. 
Where possible, home offices were 
set up and business trips and meet-
ings limited. In accordance with the 
recommendations of the Robert 
Koch Institute, occupational safe-
ty measures at all locations as well 
as concrete hygiene and clearance 
rules for all processes and divisions 
have been implemented. Working 
from home remains the biggest 
challenge, Slowinski explains. Fur-
thermore, it is essential to prevent 
misunderstandings or even panic, 
for instance when communicating 
emergency plans.
The teams are cooperating nicely in 
order to make the best of the crisis, 
for example when employees in Bor 
agreed to sew masks at home. 
It is still hard to say how the com-
ing weeks and months will develop, 
which is why constant evaluation of 
the processes in place is necessary, 
says Slowinski. The goal is to stay 
able to support customers and soci-
ety as a logistics service provider. 

"WE'LL DO 
ANYTHING TO 
SUPPORT!"

VCHOD DO LOGISTICKÉHO CENTRA

S cílem usnadnit dodržování pravidla pro udržování 
odstupu (2 metry) jsou v mnoha oblastech pobočky 
implementována jako vizuální vodítko podlahová 
značení. To se týká především přístupových cest do 
pobočky, jízdních a přepravních cest v hale, veškerých 
chodeb a schodišť a oblastí vstupu/čekání u sanitárních 
místností.

Při přihlášení návštěvníků nebo u dodávek zboží nemá do-
cházet k žádnému přímému kontaktu mezi zaměstnancem 
a externí osobou. Za tímto účelem jsou implementována 
„přihlašovací okna“ s ochranným sklem a výdejní okénka a 
k dispozici jsou dezinfekční prostředky.

Pomocí termokamer u vchodů jsou detekovány 
osoby se zvýšenou teplotou. Je to efektivní 
opatření na ochranu zaměstnanců.

Na recepci (vstup pro zaměstnance a návštěvníky) je na 
dobře viditelných místech již před vstupem do pobočky 
umístěno kompletní důležité standardizované značení 
(používání roušky, ustanovení o udržování odstupu  
2 metry). Zaměstnanci jsou na recepci separováni 
ochrannými přepážkami na pultu, takže nedochází k 
přímému kontaktu mezi osobami.

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

RECEPCE

PRÁCE S 
OCHRANNÝMI 
ROUŠKAMI!

TERMOKAMERY

BEZKONTAKTNÍ 
PŘIHLÁŠENÍ
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VEDOUCÍ PRACOVNÍCI  
ZASEDALI V 
PRAZE
Megatrendy jako digitalizace vyžadují inovativní  

přístupy a řešení, jež staví poskytovatele lo-
gistických služeb před úkol vytvořit si dobrou 

pozici a zajistit si úspěch i do budoucna.
Heslo letošního zasedání vedoucích pracovníků od 6. 
do 8. února ve společnosti LOXXESS tedy znělo „Think 
Digital! Act Logi(sti)cal! Nová vize, nové desetiletí.“ Za-
sedání, kterého se účastní představenstvo společnosti 
LOXXESS, obchodní a regionální vedení a vedení pobo-
ček, vedoucí oddělení a odborníci z různých oblastí, se 
koná každý rok na jiném místě.
Letos se zasedání konalo v Praze, účastníci navíc na-
vštívili také pobočku firmy LOXXESS v Boru. Zde mohli 
nahlédnout do provozu, kde se používá software pro 
optimalizaci skladu a umělá inteligence, které firma 
LOXXESS úspěšně využívá u zákazníků z oblasti elektro-
nického obchodování.
Dalšími důležitými body akce byly různé interní i externí 
odborné přednášky například na téma digitalizace a IT 
bezpečnosti. David Kriesel byl externím přednášejícím a 
nechal nás nahlédnout do své analýzy médií, takzvané 
„Spiegel Mining“ (viz sloupec vedle). Těžištěm zasedání 
bylo projednání nové vize firmy LOXXESS. Tato vize pre-
zentuje, jak se vedoucí pracovníci a všichni zaměstnanci 
mohou připravit na výzvy nového – digitálního – dese-
tiletí.

Tématem digitalizace se zabývala také přednáška 
informatika a vědce v oboru dat Davida Kriesela s 

názvem „Spiegel Mining“, která představovala jeden 
z vrcholů letošního zasedání vedoucích pracovníků 
společnosti LOXXESS.
Pan Kriesel vyhodnotil v rámci vědecké analýzy dat 
od roku 2014 několik set tisíc online článků zpravoda-
jského serveru Spiegel. Přitom analyzoval celou řadu 
různých parametrů, například termín vydání, počet 
znaků, nebo otázku, zda byla aktivována funkce 
komentářů. Analýza přinesla mnoho zajímavých 
poznatků. Pozornost vzbuzuje například to, že reno-
movaná média přizpůsobují články čtecím zvyklostem 
svých čtenářů.
Podle Krieselova vyhodnocení se například délka 
článků mění podle času zveřejnění. Také v logistice 
nabývá téma Big Data stále větší důležitosti. To platí 

BIG DATA 
NA 
VZESTUPU

1

Vítězný tým Team Challenge při zasedání vedoucích pracovníků s 
Ozobotem, programovatelným malým robotem.
Téma digitalizace a vize a mise společnosti LOXXESS byly na 
programu Challenge.
(Zprava doleva:) Martin Duhr, Markus Nun, Athanassios Anastasiadis 
Dr. Tilman Spaethe, Philipp Uchrin, Johann Strobl

1
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T his year’s management conference at LOXXESS took 
place from February 6 to 8 in Prague. The motto  

"Think Digital! Act Logi(sti)cal! New mission state-
ment, new decade" takes into account the challenges 
of current megatrends such as digitisation. Every year, 
the conference takes place at different locations with 
participants from the LOXXESS board of management, 
the business, regional and site management as well as 
with department heads and specialists from various 
areas. The participants also visited the LOXXESS site in 
Bor, where they gained a special insight into the use of 
warehouse optimisation software and artificial intelli-
gence, which LOXXESS successfully practices for e-com-
merce customers.
Further highlights of the event were various internal 
and external specialist presentations on topics such as 
digitisation and IT security. The conference also focused 
on the new LOXXESS mission statement, which outlines 
the way in which managers and all employees can adapt 
to the challenges of the new – digital – decade.

rovněž pro smluvní logistiku. V případě logistického 
konceptu „SMILE – Smart a inovativní logistika 
pro elektronické obchodování“ například pracoval 
projektový tým s rozmanitou a komplexní analýzou 
dat, aby byl schopen se úspěšně vypořádat s 
dynamickým růstem množství a volatilitou 
zakázek.
S tímto řešením se společnost LOXXESS nakonec
 umístila mezi finalisty Německé ceny za logistiku 
2019.

One of the highlights of the this year's LOXXESS  
management conference revolved around the  

subject of digitisation, with a lecture by computer 
scientist David Kriesel entitled "SpiegelMining". 
Kriesel evaluated several hundred thousand articles 
of the German magazine “Spiegel Online” since 2014 
as part of a data science analysis. The analysis yielded 
many interesting findings. Among other things, it is 
noticeable that well-known media adapt the articles to 
the reading habits of their readers. 
Big Data is also becoming increasingly important in the 
logistics sector, especially in contract logistics. For the 
logistics concept "SMILE – Smart and Innovative:  
Logistics for E-Commerce”, the project team worked 
with an extensive and complex data analysis in order 
to successfully cope with dynamic volume growth and 
order volatility. With this solution, LOXXESS ended up 
as one of the finalists in the German Logistics Award 
2019.

BIG DATA ON 
THE RISE

MANAGERS MET 
IN PRAGUE

2

Vedoucí pracovníci firmy LOXXESS při své návštěvě pobočky v Boru 
během zasedání „Think Digital! Act Logi(sti)cal! Nová vize, nové 
desetiletí“

2
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Daniel Černý (40) je manažerem logistiky ve společnosti LOXXESS již dva roky a v srdci Lean 

manažerem, pracuje na vylepšeních a hledání příležitostí ve velkém Multi-User skladu v Boru 

v České Republice. Usiluje o zlepšení, od vývoje ergonomických řešení na pracovišti až po 

zavádění nových technologií. Jeho práce pomáhá jeho kolegům, společnosti LOXXESS 

a jeho zákazníkům, aby se každý den zlepšovali.

Jak byste popsal svoji práci logistic-
kého manažera?
Oficiálně se moje pozice nazývá logi-
stický manažer, ne lean manažer. Ale 
lean management tvoří velkou část 
mé práce. Principy lean managemen-
tu ovlivňují můj způsob myšlení a 
pomáhají mi rychleji rozpoznat naše 
možnosti a využít příležitosti. Řekl 
bych, že je mým úkolem hledat mož-
nosti úspor a zlepšování a na jejich 
bázi vyvíjet a realizovat lepší řešení.
Částečně dostávám úkoly od ma-
nagementu, částečně sám hledám 
nevyužitý potenciál a prezentuji vý-
sledky svému nadřízenému. Někdy 
pracuji v projektových skupinách s 
odborníky z různých oddělení, přes-
to většinu času pracuji sám.
Velmi úzce však spolupracuji se svý-
mi kolegy ze skladu. Dalo by se říci, 
že jsou můj tým. Pokaždé, když pro-
vádím nějakou změnu, dělám práci 
sám. Lépe tak poznám a pochopím 
procesy. Kromě toho je pro mě vel-
mi důležitá zpětná vazba od zaměst-
nanců skladu. Moje práce je ostatně 
úspěšná tehdy, když jsou oni s výsled-
kem spokojeni.
Jak jste se dostal do sektoru logis-
tiky a odkud pochází vaše nadšení 
pro principy lean managementu?

Začínal jsem jako pracovník skladu v 
jednom výrobním podniku a vypra-
coval jsem se nahoru. Pak jsem něja-
kou dobu působil v oblasti provoz-
ního managementu a nakonec jsem 
se kvalifikoval na lean manažera. 
Studoval jsem proto na Vysoké ško-
le ekonomické v Praze pod vedením 
odborníka z Kaizen Institutu.
Léta jsem sbíral zkušenosti v něko-
lika výrobních podnicích a využí-
val jsem příležitosti k osvěžování 
základních znalostí v angličtině z 
dob svého studia. Pracoval jsem v 
mezinárodních týmech a také jsem 
jezdil na služební cesty. Ve volném 
čase jsem se učil anglicky při sledo-
vání filmů v anglickém znění a na 
cestách.
Poté jsem několik let působil ve 
výrobním průmyslu, ale poohlížel 
jsem se po nové profesi. Ve firmě 
LOXXESS jsem pak našel to pravé 
povolání. 
 Hledal jsem podnik, jehož základní 
činností je logistika, protože si mys-
lím, že logistika je základním před-
pokladem pro fungující ekonomiku 
– bez logistiky by výrobní podniky 
nedostaly své produkty na trh. Navíc 
se nachází ve středu Evropy, kde lo-
gistika hraje stále velkou roli.

Po dvou letech ve společnosti 
LOXXESS mohu říci: Logistika je 
mojí parketou. Jsem přesvědčen o 
tom, že logistika je na jedné straně 
složitá, ale na druhé straně ji lze jed-
noduše zorganizovat. Právě proto je 
moje povolání tak zajímavé.
Dva roky ve společnosti LOXXESS:
jaká byla vaše největší zkušenost 
za tuto dobu?
Když jsem se ucházel o toto zaměst-
nání, absolvoval jsem pohovor se 
svým tehdejším vedoucím. Rychle 
jsme zjistili, že máme stejné názo-
ry a přejeme si, aby neustále rostla 
firma i zaměstnanci. Někdy v žer-
tu říkávám, že naši zaměstnanci ve 
skladu jsou také „moji zákazníci“. 
Splněný úkol si totiž mohu odškrt-
nout jen tehdy, když obdržím klad-
nou zpětnou vazbu ze skladu. Když 
mohu zjednodušit a zlepšit pracov-
ní podmínky svých kolegů, má to 
kladný efekt i na naše zákazníky a 
přispívá to také k dalšímu růstu spo-
lečnosti LOXXESS.
V porovnání s podniky, kde jsem 
pracoval dříve, je firma LOXXESS 
spíše menší. Ale LOXXESS roste a já 
jsem toho součástí. Řekl bych, že za 
největší zkušenost považuji to, že 
mohu přispět svým dílem. Po dvou 
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letech ve společnosti LOXXESS již 
vidím výsledky své práce a moje 
návrhy mají důvěru. Výsledky 
ukazují, že jsem některým lidem 
pomohl zjednodušit jejich práci a 
věřím, že jsem je učinil šťastněj-
šími.
Co děláte, když zrovna nehle-
dáte potenciál pro optimalizaci 
na pracovišti? 
Moje rodina zaujímá v mém ži-
votě důležité místo. Jsem žena-
tý a mám dva syny. Ve volném 
čase sportuji a stejně jako dříve 
rád cestuji. O prázdninách jezdí-
me často do Itálie a podnikáme 
výlety na horském kole nebo v 
zimě jezdíme na snowboardu v 
Alpách. 
Mám také rád skandinávský ži-
votní styl ve Švédsku, kde jsem 
již několikrát pracovně byl. 
Ale když jde o plánování dovo-
lené, preferuji teplejší podnebí. 
Zůstáváme tedy věrní Itálii (smě-
je se).
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D aniel Černý (40) has been 
Logistics Manager at LOXXESS  

for two years now and is a Lean 
Manager at heart, working on im- 
provements and searching for oppor-
tunities at LOXXESS’ big Multi-User- 
Warehouse in Bor, Czech Republic. He 
is striving for ameliorations, ranging 
from the development of ergonom-
ic workplace solutions to the imple-
mentation of new technologies. His 
work helps his colleagues, LOXXESS 
and its customers to become better 
day by day. 
Černý explains that the principles of 
Lean Management are impacting the 
way he thinks and thus allow him to 
see opportunities for improvements 
and to develop and implement ac-
cording solutions. 
Although he mostly works on his own 
account, he stays in close touch with 
his colleagues at the warehouse. In 
order to grasp the full extent of their 
processes before changing them, he 
performs their tasks himself. When 
they give him positive feedback, he 
knows that he has done a good job.
His approach comes as no surprise, 
considering that he started his  

career as a warehouse worker. From 
there, he worked his way to manage-
ment positions and ended in Opera-
tions Management. He got trained 
to become a lean manager by the 
specialists of the Kaizen Institute. 
He gained experience in the pro-
ducing industry and worked on his 
English skills, before refocussing. He 
tells that he was specifically looking 
for a logistics company, because he 
had acknowledged its prevalent im-
portance for companies, and found 
LOXXESS. In the job interview with 
his current supervisor he realised they 
shared the same view on continuous 
improvement to help the people and 
the company grow. 
For Černý, the workers at the ware-
house are his “customers”; and by 
making work easier for them, he 
makes it easier for the company and 
more satisfying for the customers. A 
big reward comes from seeing the 
comparably small company grow and 
knowing one’s own contribution. 
Apart from work, he is leading an 
active lifestyle with his wife and two 
sons, who are often found biking or 
snowboarding in the Italian Alps.

LEAN MANAGER AT HEART

1

Aktivní i na dovolené: 
Daniel Černý jezdí se svou 
rodinou nejraději do 
italských Alp, v létě 
na výlety na horském 
kole nebo v zimě za 
snowboardingem

1
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V únoru tohoto roku se týmy 
LOXXESS v Multi-User-Campus v 
Boru nedaleko německo-české 
hranice a v Regensburgu mohly 
těšit z návštěvy skupiny od-
borníků svazu Bundesvereinigung 
Logistik e. V. (BVL, Spolkový svaz 
logistiky) zabývající se tématem 
logistiky spotřebního zboží.
Celkem 16 účastníků bylo spo-
lečně s Dr. Peterem Gebhardem, 
vedoucím oddělení logistiky 
HiPP a mluvčím skupiny hosty 
poboček LOXXESS a LOXXESS 
Pharma. Funkce hostitele se ujala 
paní Christina Thurner společně s 
dalšími členy managementu firmy 
LOXXESS.
V Regensburgu převzal tuto funk-
ci ředitel společnosti LOXXESS 

Pharma, Helmut Müller-Neumayr, 
který účastníkům zajistil prohlíd-
ku tohoto pěkného bavorského 
města se středověkým centrem. 
Hlavní pozornost se samozřejmě 
soustředila na odborné aspekty, 
zejména úspěšné použití soft-
waru pro optimalizaci skladu a 
umělé inteligence v Boru a vysoké 
standardy farmaceutické logistiky 
v Regensburgu.
Tematická skupina svazu BVL chce 
podporovat odborný kontakt 
mezi výrobci spotřebního zboží a 
odpovědnými subjekty v oblasti 
logistiky a chce vytvářet plat-
formu k diskuzi o odborných 
tématech jako např. převádění 
zákonných předpisů do praxe.
„Těší nás, že jsme mohli ve spo-

lečnosti LOXXESS přivítat skupinu 
svazu BVL zabývající se logistikou 
spotřebního zboží, “říká Chris-
tina Thurner. „Byla to zajímavá 
návštěva, kterou jsme využili ke 
společné výměně zkušeností. Byli 
bychom rádi, kdyby všichni účast-
níci příště společnost LOXXESS 
navštívili znovu.“

In February, the LOXXESS teams 
at the Multi-User Campus Bor 
near the German-Czech border 
and in Regensburg were delight-
ed to receive the network of 
experts in the field of consumer 
goods logistics of the German Lo-
gistics Association (BVL). Christina 
Thurner and other members of 
the LOXXESS management team 
arranged the event. In Regens-
burg, the event was hosted by 
Helmut Müller-Neumayr, Manag-
ing Director of LOXXESS Pharma. 
The focus was naturally on the 
technical aspects, in particular 
the successful use of warehouse 
optimisation software and arti-

ficial intelligence in Bor and the 
high standards of pharmaceutical 
logistics in Regensburg.
The BVL network promotes pro-
fessional contact between manu- 
facturers of consumer goods 
and their logistics managers and 
considers itself a platform for the 
discussion of specialist topics. 
"We are delighted to welcome 
the BVL Consumer Goods Logis-
tics Group as a guest of LOXX-
ESS," says Christina Thurner. "It 
was an exciting visit, which we 
were able to use to exchange 
experiences. We look forward to 
welcoming all participants back 
to LOXXESS in the near future".

EXPERT VISITS TO BOR AND 
REGENSBURG

NÁVŠTĚVA ODBORNÍKŮ
V BORU A REGENSBURGU

1

2

LOXXESS Pharma se 
vyznačuje vysokými 
kvalitativními a 
bezpečnostními stan-
dardy při manipulaci 
s citlivými výrobky 
z farmaceutického 
průmyslu a oblasti 
zdravotnické techniky

V pobočce v Boru jsou 
optimalizovány také 
všechny navazující 
procesy, mimo jiné 
procesy VAS a 
balení

Ústředním tématem 
setkání bylo také 
úspěšné využití 
softwaru pro optima-
lizaci skladu a umělá 
inteligence. 
Zde je to aplikace pro 
smartphone, která 
slouží k monitorování 
a řízení všech interních 
skladových procesů

1

2

3

3
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Pro iniciativu „Wirtschaftsmacher“, které se 
společnost LOXXESS účastní jako jedna z cca 
100 firem, byl rok 2019 ve znamení úspěchů. Od 
spuštění image kampaně „Hrdinové logistiky“ 
v létě 2019 si získala iniciativa, která se zasazuje 
o to, aby se logistice dostalo v očích veřejnosti 
většího uznání, mnoho účastníků a partnerů. 
Teď, když je iniciativa pevně etablována, chtějí 
účastníci pokračovat tam, kde skončili. V centru 
pozornosti budou nadále lidé pracující v logisti-
ce, zaměstnankyně a zaměstnanci firem v oboru 
logistiky, kteří vyprávějí o svých každodenních, 
zajímavých a rozmanitých úkolech z tohoto 
světa. „Podařilo se nám nastartovat pozitivní 
vývoj,“ říká Frauke Heistermann, mluvčí iniciativy 
„Wirtschaftsmacher“. „Na to chceme v roce 2020 
s velkým elánem navázat a splnit společný cíl.“

Rozmanité aktivity
I přes aktuálně komplikovanou situaci odstarto-
vala iniciativa „Wirtschaftsmacher“ spoustu akcí 
v rozmanitých nových formách. Iniciativa tak 
v rámci partnerství s vyslanci v oblasti dopravy 
prezentovala v sociálních médiích pod hasht-
agem #anidenbezlogistiky rozmanité postřehy z 
realizace logistických činností a spolupodílela se 
na speciální sérii BVL.digital „Logistika proti ko-
ronaviru“. V podcastu zprostředkovali odborníci 
z této branže zajímavé dojmy ze své práce bě-
hem koronavirové krize a svoje odhady ohledně 
důsledků pandemie pro budoucnost globálních 
dodavatelských řetězců a hodnotových řetězců.
Obou forem se společnost LOXXESS aktivně 
účastnila vlastními příspěvky. U příspěvku společ-
nosti LOXXESS ke kampani #anidenbezlogistiky 
tak byla hlavním tématem umělá inteligence a 
digitalizace ve skladu.
Paní Christina Thurner, členka vedení společnosti 
LOXXESS, se navíc představila v rozhovoru pod-
castové série BVL.digital.
Tématem společného rozhovoru s moderátorem 
Borisem Felgendreherem byla zvláštní role a silné 
stránky podniků střední velikosti během zvládání 
koronavirové krize a reakce společnosti LOXXESS 

na pandemii, počínaje rozšířením práce z do-
mova až po zrušení služebních cest a setkávání 
mezi pobočkami. Zvláštní naděje pro budoucnost 
logistiky po skončení pandemie vkládala paní 
Christina Thurner při interview do větší prestiže 
logistiky v očích veřejnosti, protože hraje důleži-
tou roli při každodenním zásobování ekonomiky 
a běžné veřejnosti.  

Zaměření na systémovou důležitost 
logistiky
Partneři iniciativy „Wirtschaftsmacher“ ostat-
ně zvolili také nový sbor poradců projektu, v 
němž se angažuje také Christina Thurner. Tento 
sbor funguje jako grémium poradců a sestává z 
jedenácti čestných členů. Vedle funkce iniciátora 
a spolupracovníka je sbor poradců projektu styč-
ným místem pro podporovatele iniciativy, tedy 
účastníky a spolupracující partnery.
I když kvůli krizi ustupuje aktuálně nedostatek 
odborných pracovníků do pozadí – iniciativa je 
pro logistiku vzpruhou díky faktům o logistice 
v tematických prospektech a díky informačním 

INICIATIVA WIRTSCHAFTSMACHER 2020: 
„ZAPOJ SE A POKRAČUJ!“

1

Christoph Schmitt je 
ředitelem společnosti 
LOXXESS v Boru 
a jedním z „hrdinů 
logistiky“ v rámci 
iniciativy „Wirt-
schaftsmacher“. 
Image kampaň se 
postarala o větší 
uznání logistiky v 
očích veřejnosti

1
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nabídkám na webových stránkách a na soci-
álních sítích. Rovněž média jsou zásobována 
informacemi. Využívá se tak velké pozornosti, 
která je aktuálně věnována logistice s ohledem 
na systémovou důležitost zásobovací funkce, již 
plní. Motto iniciativy „Wirtschaftsmacher“ pro 
rok 2020 proto právem zní: 
„Mitmachen, weitermachen!”. 
Další informace: 
www.die-wirtschaftsmacher.de

2019 was a very successful year for the 
"Wirtschaftsmacher" initiative, in which 
LOXXESS participates among approximately 
100 other companies. Since the launch of its 
"Heroes of Logistics" (“Logistikhelden”) image 
campaign in the summer of 2019, the initiative, 
which aims to increase the public awareness for 
logistics, has been able to attract many partici-
pants and partners. 
In 2020, the "Wirtschaftsmacher" wants to pick 
up where it left off. The focus is once again on 
the people in logistics, the logistics professionals 
and experts with their exciting and varied tasks 
in the sphere of logistics.  
Despite the current difficult situation, "Die 
Wirtschaftsmacher" has been actively campaign-
ing through various new formats. In cooperation 
with the “Transportbotschafter” it has, for exam-
ple, started the social media campaign #nodays
withoutlogistics (#keinTagOhneLogistik), which 
provides interesting insights into the work and 
performance of modern logistics. 
In addition, it helped to shape the BVL.digital 

special series "Logistics against Corona" (“Logistik  
gegen Corona”). LOXXESS actively contributed 
to both formats. 
For the #keinTagOhneLogistik-campaign it fo-
cused on the topic of artificial intelligence and 
digitisation in logistics centers. Also, Christina 
Thurner, member of the LOXXESS manage-
ment board, participated as a talking partner 
in the BVL.digital podcast series, taking about 
the challenges due to the coronacrisis. During 
the interview, she expressed her hope that in 
the future the public image of logistics could 
be improved in accordance with its important 
role for the daily supply of business and private 
households.  
Finally, the initiative partners of the "Wirt- 
schaftsmacher" also elected a new project ad-
visory board, which consists of eleven honorary 
members. The initiative makes the case for logis-
tics and contributes for that project with many 
information on the website and on social media. 
For further information, please visit: 
www.die-wirtschaftsmacher.de 

INITIATIVE "DIE 
WIRTSCHAFTSMACHER" 
IN 2020 

Screenshoty 
podcastové série 
BVL.digital. V této 
sérii rozhovorů hovořil 
moderátor Boris 
Felgendreher s politiky 
a renomovanými 
zástupci německé 
ekonomiky.
Také Christina 
Thurner, členka vedení 
společnosti LOXXESS, 
byla hostem pana 
Felgendrehera a ho-
vořila s ním o zvláštní 
úloze a silných strán-
kách podniků střední 
velikosti v rámci 
zvládání koronavirové 
krize. 
Tématem také byla 
pragmatická, aktuální 
řešení společnosti 
LOXXESS
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26 poboček
2000 zaměstnanců
1 rodina

LOXXESS AG
HQ v Tegernsee
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Od 12. do 14. února 2020 se 
konala druhá Logistická cesta 
mediální kanceláře Karin Walter 
v kooperaci s IDIH (Institut des 
interaktiven Handels GmbH = 
institut interaktivního obchodu 
s.r.o.). Celkem 28 vedoucích pra-
covníků z online a omnikanálové-
ho obchodu navštívilo na své ces-
tovní trase z Mnichova do Prahy 
pobočky různých firem z oblasti 
obchodu, obalů a logistiky.
Třídenní cesta se svým obsahem 
zaměřovala vedle řízení logis-
tických procesů a vratek přede-
vším na využití robotiky a auto-
matizační techniky. 
Jako cíl jedné etapy samozřejmě 
nesměla chybět ani návštěva ve 

společnosti LOXXESS.
 V Multi-User-Campus v Boru 
mohli účastníci cesty nahlédnout 
do nového praktického řešení pro 
elektronické obchodování, řízené-
ho softwarem pro optimalizaci 
skladu a umělou inteligencí.
„S potěšením jsme se stali hos-
titelem Logistické cesty 2020 při 
návštěvě pobočky v Boru,“ říká 
Christina Thurner, členka vedení 
společnosti LOXXESS. „Vedle 
přednášek poskytla také ob-
chůzka hal příležitost k výměně 
informací a zkušeností.“
Dalšími cíli byly mimo jiné po-
bočky firem Amazon, Ratioform 
a ITG.

The second logistics trip of Medienbüro Karin Walter in cooperation 
with the IDIH (Institute of interactive trade ltd.) took place from Febru-
ary 12 to 14 in 2020. 28 executives from online and omnichannel trade 
visited locations of various companies from the trade, packaging and 
logistics sector on their route from Munich to Prague.  
In addition to logistical process and returns management, the three-
day trip focused on the use of robotics and automation technology. At 
LOXXESS’ multi-user campus in Bor, the participants gained an insight 
into the new solution for e-commerce, which is controlled by ware-
house optimisation software and artificial intelligence.
Other destinations included sites of Amazon, Ratioform and ITG.  

LOXXESS: A MILESTONE OF THE 
LOGISTICS JOURNEY 

LOXXESS: CÍL ETAPY 
NA LOGISTICKÉ CESTĚ 

Neustálý progresivní vývoj robotické techniky 
a umělé inteligence skýtá enormní potenciál 
pro optimalizaci procesů a zvýšení spokojenos-
ti zákazníků a zaměstnanců. Na live webináři 
svazu Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) 
pod názvem „Deep Dive: umělá inteligence“ 
z 18. března 2020 nám Patrick Mense, člen ve-
dení společnosti LOXXESS, umožnil mimo jiné 
nahlédnout do zajímavých a rozmanitých mož-
ností využití umělé inteligence ve skladu. Na 
základě svých zkušeností a odborných znalostí 
na pozici projektového manažera nám Patrick 
Mense zprostředkoval pohled do praktického 
využití umělé inteligence a představil možnosti 
v oblasti úspěšné optimalizace skladových 
procesů pomocí umělé inteligence. Dalšími 
přednášejícími byli Arvin Arora, ředitel AIM 
Agile IT-Management a Richard Lessau, CEO 
Heureka Solutions, jejichž software se používá 
také ve firmě LOXXESS.

LOXXESS NA 
WEBINÁŘI 
SVAZU BVL

The constantly advancing developments in 
robot technology and AI offer an enormous 
potential for process optimization in favor 
of customer and employee satisfaction. In 
the live webinar of the German Association 
for Logistics (BVL) titled "Deep Dive: Artifi-
cial Intelligence" on March 18, 2020, Patrick 
Mense, member of the management board 
at LOXXESS, among others, offered an excit-
ing insight into the diverse applications of AI 
in the warehouse. 
Other speakers included Arvin Arora, 
Managing Director of AIM Agile IT-Manage-
ment and Richard Lessau, CEO of Heureka 
Solutions, whose software is also used by 
LOXXESS.  

LOXXESS IN THE 
BVL WEBINAR
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Edward Steinmann, LOXXESS Bremen      
Reinhard Stolze, LOXXESS Bremen

Norbert Braun, LOXXESS IT Services, Neuburg                      
Christian Käser, LOXXESS IT Services, Neuburg           

Norbert Ballo, LOXXESS Aurach                    
Michael Fenzl, LOXXESS Aurach                 
Petra Fenzl, LOXXESS Aurach

Sebastian Kunstmann, LOXXESS Berlin 

Michaela Wokittel, LOXXESS Berlin Customer Care     

Josef Blahník, LOXXESS Bor 
Věra Jůdová, LOXXESS Bor 
Jiří Knápek, LOXXESS Bor
Iveta Nikitinská, LOXXESS Bor
Dagmar Preuss, LOXXESS Bor
Jana Průšková, LOXXESS Bor
Josef Vladimír Blahuta, LOXXESS Bor

Andrea Straller, LOXXESS Ebermannsdorf

Anton Huber, LOXXESS Haiming     
Christian Huber, LOXXESS Haiming                              

Arne Althaber, LOXXESS Henstedt-Ulzburg                
Kay Blöcker, LOXXESS Henstedt-Ulzburg      

Simona Eberitzsch, LOXXESS Kitzingen         
Alexander Linger, LOXXESS Kitzingen                     
Julia Reichert, LOXXESS Kitzingen                    
Manuel Ybanez, LOXXESS Kitzingen

Andrea Kutschker, LOXXESS Tegernsee   

40 LET

20 LET

10 LET

JUBILANTI VE FIRMĚ 
LOXXESS
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Děkujeme našim dlouholetým zaměstnancům za jejich  
věrnost a angažovanost

PRVNÍ POLOLETÍ



Výherce vydání 09
JULIAN WUNSCH
LOXXESS AG, Ebermannsdorf

Srdečně gratulujeme!

Svou odpověď zašlete prosím do 
30. září 2020 e-mailem na adresu: 
Please send your answer until 
September, 30, 2020 to: 
magazin@loxxess.com
V případě více zaslaných správných odpovědí bude výherce vybrán losováním a informován 
e-mailem. Svou účastí prohlašujete, že v případě výhry budete souhlasit se zveřejněním svého jména 
v příštím vydání.
Právní cesta je vyloučena.

O které dva start-upy pečuje nová pobočka firmy 
LOXXESS v Ingolstadtu?
Which two startups are supported at LOXXESS’ new 
site in Ingolstadt?

Vyhrajte poukázku REWE v 
hodnotě 250 EUR, kterou můžete 
uplatnit v jakékoli pobočce REWE. POUKÁZKA


