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ETAPOVÉ CÍLE  
DOSAŽENY! 

Milé čtenářky, milí čtenáři!

Dear Readers!
We have reached several milestones at LOXXESS,  
as you can read on the following pages of this 
LOXXESS Magazine.
Expansions at our locations in Aurach, Bor in the 
Czech Republic and Warsaw in Poland are pro-
gressing well. We will thus be able to expand our 
services for existing and new customers and to 
optimize our logistics processes. As a medium- 
sized family-owned business, we want to grow 
strongly and for the long term.
Since July 2021, LOXXESS Pharma is a full member  
of the LOXXESS family. We are happy to use 
this as an opportunity to show how profession-
al and complex logistics for pharmaceuticals can 
be. 
A special highlight: The interview with our op-
erational site manager in Ingolstadt, Michael 
Konrad. He is a logistician at heart; already as a 
boy he was fascinated by logistics. 
I wish you an interesting read, optimism and élan 
for the challenges ahead – and a nice summer! 

Sincerely yours, Christina Thurner

NEW 
MILESTONES!

Ve společnosti LOXXESS jsme dosáhli několika etapových 
cílů, jak se dočtete na následujících stránkách tohoto vydání 
časopisu LOXXESS.
V našich pobočkách v Aurachu, Boru v České republice a ve 
Varšavě v Polsku jsme naplánovali rozšíření, která úspěšně 
probíhají nebo již byla dokončena. Prohloubíme tak služby 
pro stávající i nové zákazníky a optimalizujeme logistické 
procesy. Tento silný a dlouhodobý růst je v souladu s naším  
sebepojetím středně velké rodinné firmy: Velikost není  
samoúčelná – a to, co děláme, umíme dobře!
Například farmaceutická logistika: Od července 2021 
je 100% vlastníkem firmy LOXXESS Pharma společnost 
LOXXESS AG. Rádi toho využijeme jako příležitost ukázat, 
jak profesionální a komplexní jsou služby v tomto odvětví. 
Právě díky očkovací kampani se širší veřejnost dozvěděla o 
problémech, které bylo nutné překonat, aby byly vakcíny 
distribuovány bezpečně a včas.
Zvláštní highlight: Interview s naším provozním ředitelem 
v Ingolstadtu Michaelem Konradem. Tělem i duší je logis-
tik; už jako dítě byl fascinován logistikou. Zůstáváme také  
angažovaní v oboru, jak se můžete dočíst v našich příspěv-
cích Community.
Přeji vám zajímavé čtení, optimismus a elán do dalších výzev 
– a hezké léto!

Srdečně zdraví vaše
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Společnost LOXXESS rozšiřuje své 
skladové a logistické plochy ve 
víceuživatelském kampusu CTPark 
Bor, aby vytvořila další kapacity pro 
logistiku e-shopu společnosti dm-
drogerie markt, kterou převzala v 
roce 2017. Nová hala se rozkládá 
na ploše 68 000 m2 a zvětšuje již 
existující logistické plochy v areálu 
nedaleko česko-německých hranic 
na 145 000 m2.
Nový sklad by měl být uveden do 

provozu ve třetím čtvrtletí roku 
2022. V Boru je společnost LOXXESS 
zastoupena již ve dvou pobočkách a 
působí pro více zákazníků z oblasti 
rychloobrátkového zboží, spotřební 
elektroniky a potravin a pochutin. 
Od roku 2006 nabízí tato logistická 
firma specializované koncepty služeb 
pro online maloobchod a prohloubi-
la své aktivity vývojem řešení „SMILE 
– smart a inovativní: logistika pro 
elektronické obchodování“.

To create additional capacity for the e-commerce logistics for dm-drogerie 
markt, LOXXESS is expanding its warehouse and logistics space at the 
multi-user campus CTPark Bor. 
The new warehouse covers 68,000 square meters  and increases the already 
existing logistics space at the location near the German-Czech border to 
145,000 square meters. It is scheduled to be put into operation in the 
third quarter of 2022.

SITE EXPANSION AT THE 
MULTI-USER CAMPUS IN BOR

ROZŠÍŘENÍ AREÁLU 
VE VÍCEUŽIVATELSKÉM 
KAMPUSU V BORU
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Ve dnech 29. a 30. března 2022 se v Kolíně 
nad Rýnem konal Kongres obchodní  
logistiky. Každoroční akce, kterou pořá-
dají Spolkový svaz logistiky (BLV EHI Retail 
Institute, GS1 Germany a Markenverband 
(svaz ochranných známek), se letos opět 
konala prezenčně v místě pořádání.
Pod heslem „Výzvy – příležitosti – bu-
doucnost“ si zástupkyně a zástupci této 
branže vyměňovali své zkušenosti. 
Pozornost byla věnována tématům IT a 
nových technologií, digitálnímu dodacímu  
listu, městské logistice a aktuálnímu  
vývoji v oblasti balení.
Společnost LOXXESS na této akci také 
obdržela ocenění Lean and Green Award 
od organizace GS1 Germany. Pro získání 
tohoto ocenění musí společnost  

SPOLEČNOST 
LOXXESS 
ZÍSKÁVÁ 
OCENĚNÍ  
LEAN AND 
GREEN 



5

Aby společnost LOXXESS mohla 
uspokojit rostoucí poptávku v 
oblasti fulfillmentu, realizovala 
rozšíření své pobočky v Aurachu. 
Fulfillmentové centrum bylo rozší-
řeno o dalších 6 000 m2 logistické 
plochy. Aby bylo možné uspokojit 
vysokou poptávku z oblasti 
potravin a pochutin, umožňuje 
přístavba skladování s monitor- 
ovanou teplotou.
Nové prostory v Aurachu byly doko- 
nčeny v květnu 2022. Společnost 
LOXXESS provedla plánování ve 
vlastní režii a investovala cca 5 mi-
lionů eur, aby mohla zákazníkům 
v těchto odvětvích nabídnout ještě 
specializovanější služby.
Kromě toho věnoval poskytovatel 
logistických služeb zvláštní 

pozornost faktorům udržitelnosti: 
Vedle ekologického typu stavby 
zajišťují dodávky energie se 
sníženými emisemi fotovoltaické 
zařízení a kogenerační jednotka.
Společnost LOXXESS zprovozněním 
nových ploch proaktivně reaguje 
na neustálý růst online obchodu.  
„Těší nás, že se nám podařilo  
dokončit tuto důležitou přístavbu  
fulfillmentového pracoviště v 
Aurachu. Díky této expanzi 
prohlubujeme naše služby pro 
zákazníky z potravinářského sekto-
ru a online obchodu. Jsme vděčni 
za důvěryhodnou spolupráci s 
obcí,“ zdůrazňuje člen předsta- 
venstva společnosti LOXXESS 
Dr. Claus-Peter Amberger.

To meet the increasing demand from the fulfilment sector, LOXXESS has 
carried out an expansion of its Aurach site. The fulfilment centre was en-
larged by an additional 6,000 square meters of logistics space. To meet the 
high demand from the food and luxury food sector, the extension enables 
temperature-controlled storage. 
LOXXESS carried out the planning itself to offer customers in these sectors 
even more specialised services. By commissioning the new space, LOXXESS is 
proactively meeting the ongoing growth of online trade. 

EXPANSION OF THE FULFILMENT 
CENTRE IN AURACH

ROZŠÍŘENÍ 
FULFILLMENTOVÉHO 
CENTRA V AURACHU
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vypracovat akční plán pro snížení emisí 
CO2 podle stanovených kritérií. Akční 
plán prošel auditem TÜV NORD CERT a 
jeho proveditelnost byla potvrzena, takže 
společnost LOXXESS nyní získala ocenění  
Lean and Green. Ocenění převzali  
Christina Thurner, členka představenstva, 
a Hermann Zwingel, manažer pro udrži-
telnost a pověřenec pro environmentální 
management společnosti LOXXESS. „Jsme 
si vědomi důsledků našich podnikatel-
ských aktivit pro budoucí generace, a pro-
to jsme v iniciativě Lean and Green našli 
ideálního partnera, který nás doprovází 
na naší cestě k CO2 neutralitě. Získáním 
ocenění Lean and Green jsme dosáhli  
dalšího milníku a dokázali, že naše stra-
tegie udržitelnosti je na správné cestě,“ 
uvedla paní Christina Thurner.

In March 2022, the Retail Logistics Congress 
took place. The annual event, organised 
by The German Logistics Association (BVL), 
the EHI Retail Institute, GS1 Germany and 
the Markenverband, was held in Cologne.
LOXXESS received the Lean and Green 
Award from GS1 Germany at the event. 
To receive this award, a company must 
create an action plan to reduce CO2  
emissions based on predefined criteria. 
LOXXESS has succeeded in this and  
received the Lean and Green Award as 
a result. Christina Thurner, CEO of 
LOXXESS, and Hermann Zwingel, 
Sustainability Manager and Environ-
mental Management Officer at LOXXESS, 
accepted the award.

LOXXESS RECEIVES 
LEAN AND GREEN 
AWARD 

SPOLEČNOST 
LOXXESS 
ZÍSKÁVÁ 
OCENĚNÍ  
LEAN AND 
GREEN 
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Společnost LOXXESS se stěhuje do nového sídla asi 25 kilometrů západně od polského 

hlavního města Varšavy a rozšiřuje své kapacity o 16 500 m2. Poskytovatel logistických 

služeb z Tegernsee je ve Varšavě pověřen logistikou polských a německých firem z oblasti 

drogerie, pochutin, chemického průmyslu a vydavatelského zboží. Společnost LOXXESS 

má nyní velké plány se svým zákazníkem dm-drogerie markt.

WITAJ POLSCE, 
AHOJ POLSKO! 
LOXXESS PODPORUJE 
EXPANZI SPOLEČNOSTI 
DM NA POLSKÉM TRHU

1
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fotovoltaický systém jsou stejně tak 
součástí stavby šetrné ke zdrojům, 
jako vysoká úroveň vzduchotěsnos-
ti, která vytváří vynikající izolaci. 
Pobočka má certifikaci BREEAM a 
potvrzuje tak strategii udržitelnosti,  
kterou si společnost LOXXESS  
stanovila za svůj cíl (více o tom v ča-
sopise č. 13, „Udržitelnost se stává 
měřitelnou“).
Na novém pracovišti lze bez problé- 
mů duplikovat úspěšné řešení umě-
lé inteligence „SMILE – smart a ino-
vativní: logistika pro elektronické 
obchodování“, logika a optimaliza-
ce jsou aktivovány jen s minimální-
mi odchylkami. Společnost dm tak 
od prvního dne využívá know-how 
a zkušenosti získané z předchozí 
spolupráce se společností LOXXESS. 
Zákonné požadavky, například na 
skladování nebezpečných látek, po-
travin nebo ekologickou certifikaci, 
jsou splněny v souladu s polskými 
specifikacemi.
Zřízení potřebné IT infrastruktury 
se ukázalo jako krátkodobá výzva 
kvůli nedostatku čipů v celé Evropě  
během fáze rozběhu. Všechny  

Ukolem je vytvořit kompletní 
logistiku pro polský trh. V 
roce 2022 se tento prodejce 

drogistického zboží pouští na trh s 
multikanálovou strategií a spoléhá 
na osvědčenou spolupráci se spo-
lečností LOXXESS. V této souvislosti 
byla dohodnuta víceletá smluvní  
spolupráce s datem zahájení 1. dubna 
2022.

EXPANZE V POBOČCE VE 
VARŠAVĚ
Od první poptávky do zahájení pro-
vozu v nové hale neuplynul ani rok. 
Během této doby byla provedena 
analýza lokality, vytipována vhodná  
lokalita, provedena poptávka a 
plánování. „Stalo se to tak rychle 
proto, že v tomto místě již máme 
své zastoupení. Odborné znalosti 
pro usídlení, například pokud jde o 
úřední povolení nebo spolupráci s 
místními dodavateli, jsou již k dispo-
zici,“ vysvětluje Patrick Mense, člen 
obchodního vedení, odpovědný za 
strategickou orientaci v Polsku.
Poloha ve Warsaw Logistics Centre 
nabízí optimální infrastrukturální  
podmínky pro dopravní spojení  
se zahraničím a – což je pro dm  
obzvláště důležité – pro zásobování 
tuzemského polského trhu. Varšav-
ské letiště je vzdálené pouhých 15 
minut jízdy. V rámci expanze vyu-
žívá společnost LOXXESS moderní 
logistický objekt se světlou výškou 
dvanáct metrů na pozemku o rozlo-
ze 32 000 m2 – celkově nový objekt  
zahrnuje 16 500 m2 skladových  
prostor a 700 m2 kancelářských a s 
ociálních prostor.
Energeticky úsporné LED osvětlení a 

komponenty však byly obstarány 
včas a pobočka je nyní připojena 
k vysoce zabezpečenému datové-
mu centru společnosti LOXXESS v  
Německu. To zaručuje zvýšenou 
bezpečnost a stabilitu logistických 
procesů podporovaných IT a softwa-
ru pro optimalizaci skladu (LOS).

TRIUMVIRÁT ČLOVĚKA, 
STROJE A AI 
„Kvalitu našich služeb nemůžeme 
udržet bez motivovaného a nejlépe 
kvalifikovaného týmu. Proto jsme 
chtěli naše kolegyně a kolegy pro  
jejich nové úkoly vyškolit hned na 
začátku,“ vysvětluje Anna Debska, 

2

Nová logistická nemovitost firmy 
LOXXESS ve Varšavě zahrnuje 
16 500 m2 skladových prostor a 
700 m2  kancelářských a 
sociálních prostor.

Markus Trojansky, jednatel 
společnosti dm odpovědný za 
divizi expanze, a Christoph 
Werner, předseda představenstva 
společnosti dm-drogerie markt, 
při otevření první prodejny dm 
ve Vratislavi 22. dubna 2022

1

2
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jednatelka společnosti LOXXESS  
Polsko a vedoucí pobočky. Pro spo-
lečnost LOXXESS pracuje od roku 
1998 a od roku 2010 je zodpověd-
ná za pobočku LOXXESS u Varšavy. 
„Na základě vysoké úrovni odbor-
ných znalostí v naší české pobočce 
v Boru můžeme prostřednictvím 
školení dosáhnout významných  
synergií v oblasti kvalifikace za- 
městnanců. Díky speciálně vytvo- 
řeným videím a školicím materiálům 
jsme mohli hladce dokončit proces 
zapracování.“
Personál ve Varšavě budou z 80 % 
tvořit vlastní zaměstnanci, aby byla 
společnost připravena na budoucí 
růst a zůstala flexibilní. V konečné 
fázi expanze zde bude LOXXESS 
zaměstnávat 150 až 200 pracovnic 
a pracovníků. "Za to, že se nám po- 
dařilo přenést know-how a kvalitu 
služeb z Německa do Polska, vděčí-
me naší modulární struktuře služeb. 

Jinak bychom v tomto rekordně 
krátkém čase nemohli zřídit logistiku 
pro společnost dm a navíc přijmout 
dalšího nového zákazníka z vydava- 
telského průmyslu,“ zdůrazňuje  
Patrick Mense.
Po úspěšném spuštění 19. dubna 
2022 je nyní úkolem hladce dokon-
čit fázi rozběhu a stabilizovat proce-
sy. Společnost LOXXESS bude hrát 
klíčovou roli strategického partnera 
při zajišťování logistiky pro budoucí 
ambiciózní plány růstu svých zákaz-
níků ve Varšavě.
LOXXESS sleduje jasnou strate-

gii růstu, v jejímž rámci se již dnes  
uvažuje o dalším rozšíření lokality, 
protože kromě úspěšné startovací  
fáze z projektu dm došlo také k 
rozšíření služeb pro významného 
stávajícího zákazníka. Od března 
2021 tak varšavský tým LOXXESS 
zásobuje z nového místa také cílový 
trh Velké Británie – tento vývoj byl 
urychlen dopady brexitu.
Výhled do budoucna je rovněž  
jasný: Další kapacity mají být v po-
bočce ve Varšavě vybudovány již v 
roce 2023.
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About 25 kilometres west of Po-
land's capital Warsaw, LOXXESS 

has completed a new logistics site 
and expanded its capacities by 16,500 
square meters. In Warsaw, the logis-
tics service provider from Tegernsee 
handles the logistics of drugstore, 
luxury food and chemical sectors 
companies from Germany and Poland.  
With its customer dm-drogerie markt,  
LOXXESS has now developed big plans. 
The task is to set up the entire logis-
tics for the Polish market. In 2022, 
the drugstore retailer is entering the 
market with a multi-channel strategy  

WITAJ POLSCE, 
HELLO POLAND! 
LOXXESS SUPPORTS  
DM'S EXPANSION ON 
THE POLISH MARKET

and relies on the proven cooperation 
with LOXXESS. 
It took less than a year from the 
initial enquiry to the go-live in the 
new terminal. The location in the 
Warsaw Logistics Centre offers per-
fect transport connections for the 
international market and the Polish 
domestic market, which is especially 
important for dm. A big advantage: 
LOXXESS is already present at the 
site. The required expertise, for ex-
ample regarding official approvals 
or cooperation with local suppliers, 
is already available.
For the expansion, LOXXESS is using 
a modern logistics property on a site 
of 32,000 square meters – in total, the 
new facility comprises 16,500 square 
meters of warehouse space and 700 
square meters of office and social ar-
eas. Energy-saving LED lighting and 
a photovoltaic system are also a part 
of the resource-saving construction. 

The location has a BREEAM certifica-
tion and thus underlines LOXXESS’ 
sustainability strategy. 
At the new location, the successful 
AI solution ”SMILE – Smart and in-
novative: Logistics for e-commerce” 
can be duplicated without any prob-
lems. The logistics and optimisations 
are implemented with only minimal 
deviations. The site is also connect-
ed to LOXXESS' high-security data  
centre in Germany. This guarantees 
additional security and stability of 
the IT-supported logistics processes  
and the warehouse optimisation 
software.
After the successful go-live on April 
19th, 2022, the next task is to com-
plete the ramp-up phase smoothly 
and to stabilise the processes. 
LOXXESS plays a key role as a stra-
tegic partner in making the logistics 
fit for the future ambitious growth 
plans of its customers in Warsaw.
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Zahájení nové spolupráce se 
společností dm-drogerie markt 
v dubnu 2022

Energeticky úsporné LED 
osvětlení a fotovoltaický systém 
jsou stejně tak součástí stavby 
šetrné ke zdrojům v pobočce, 
jako vysoká úroveň vzduchotěs-
nosti, která vytváří vynikající 
izolaci.

Umístění nového areálu 
LOXXESS ve varšavském 
logistickém centru nabízí 
optimální infrastrukturní 
podmínky pro vnitrostátní 

3

4

5
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Společnost LOXXESS má ve svém závodě v Ingolstadtu v Horním Bavorsku dva nové obchodní 
partnery. Výrobce textilu windeltou a obchodní společnost Donatello Trading & Advisory 
GmbH využívají od začátku roku 2022 široké logistické zkušenosti společnosti LOXXESS 
v oblasti elektronického obchodu a rychloobrátkového zboží (FMCG).

Vzrušení a radost ze setkání 
s ostatními dětmi, zábava z 
učení a samozřejmě: vlastní 

školní kornout. Aby byl první školní 
den jedinečný a nezapomenutelný, 
byl v roce 2015 založen start-up 
windeltou. Individuálně navržené 
školní kornouty, ručně vyráběné v 
manufaktuře a v dílnách pro osoby 
se zdravotním postižením – to obě-
ma zakladatelům vyneslo v roce 
2016 cenu Gründerpreis Ingolstadt 
v kategorii Kreativní průmysl. Sou-
částí sortimentu jsou také šicí a ku-
tilské sady, které zahrnují více než  
2 000 možných kombinací.

SPRÁVNÝ LOGISTICKÝ 
KONCEPT PRO KAŽDÉHO 
ZÁKAZNÍKA
Při tak širokém spektru a individu-
álnosti objednávek může spolehlivý 
a zkušený logistický partner pos- 

kytnout výhodnou podporu a po-
moc. Spolehlivé logistické procesy 
jsou kritériem spokojenosti zákazní-
ků, zejména pro mladé společnosti 
provozující e-shop, které se teprve 
zakládají a chtějí neustále zvyšovat  
svůj prodej. Zejména v pobočce 
v Ingolstadtu získala společnost 
LOXXESS mnoho zkušeností se zave-
denými hráči i začínajícími firmami, 
a proto může poskytnout rozsáhlé 

odborné znalosti v oblasti logistiky. 
V únoru 2022 byla zahájena spolu-
práce mezi společnostmi windeltou 
a LOXXESS s počátečními deseti  
paletovými místy a 14 regálovými 
poli. „Od března pro nás začíná 
hlavní sezóna, kdy očekáváme 100 
zásilek denně.
Díky společnosti LOXXESS jsme 
mohli vše včas připravit a jsme 
připraveni na další fázi expanze 

POČET STÁLÝCH 
ZÁKAZNÍKŮ V 
INGOLSTADTU 
ROSTE

Udržitelné a trvanlivé: 
Ručně vyráběné látkové 
školní kornouty od firmy 
windeltou. Po prvním dni 
ve škole je proměna velmi 
rychlá: Vyjměte lepenku, 
vložte podušku – a máte 
z toho hebký polštář!

1
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LEPENKU VEN 
PODUŠKU 

DOVNITŘ A JE 
Z TOHO HEBKÝ 

POLŠTÁŘ!
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našeho podnikání,“ říká Claudia 
Wagner, jednatelka společnosti  
windeltou společně s paní Kerstin 
Muhr. „Hledali jsme logistického 
partnera, který by nás podpořil zej- 
ména v počátečních fázích našeho 
podnikání,“ potvrzuje také Frank 
Wolny, jednatel společnosti Donatello  
Trading & Sales GmbH. „Můžeme 
se starat o naši hlavní kompetenci, 
kterou je identifikace a distribuce 
udržitelných a inovativních produktů 
na trhu, zatímco firma LOXXESS řídí 
naši logistiku v pozadí.“ Společnost 
Donatello se specializuje na inova-
tivní a udržitelné spotřební zboží a 
vyvíjí marketingové a prodejní stra-
tegie pro německý trh. Například 
se nedávno připojila k sortimentu 
veganská italská kosmetika a řada  
barev na vlasy Lucens Umbria a je nyní 
nabízena exkluzivně ve vybraných  
prodejnách předních německých 
prodejen drogistického zboží.

SEZÓNNÍ ŠPIČKY, ROSTOUCÍ 
SORTIMENT – FLEXIBILITA JE 
ŽÁDANÁ
Online obchodování dlouhodobě 
změnilo nákupní chování lidí, a tak 
si nové koncepty a technologie na-
šly cestu i do logistiky. Díky tomu 
je společnost LOXXESS připravena 
na zvláštní výzvy a potřeby svých 
zákazníků, například v případě  
neočekávaných sezónních špiček v 
objednávkách. 
Široká škála průmyslových odvětví 
s 18 zákazníky v pobočce v Ingol-
stadtu, která byla otevřena na za-
čátku roku 2020, odráží rozmanité 
odborné znalosti poskytovatele  
logistických služeb. O hladký průběh  
logistiky na celkové ploše 4 151 m2 
se stará devět zaměstnankyň a za-
městnanců.

goods and develops marketing and 
sales strategies for the German mar-
ket. 
Reliable logistics processes are key 
for customer satisfaction, especially 
for up-and-coming online shops. 
At the Ingolstadt location, LOXXESS 
has been able to build up plenty  
of experience with established 
players and start-ups alike. 
The broad mix of industries with 
18 customers at the Ingolstadt lo-
cation, which opened at the begin-
ning of 2020, reflects the logistics 
service provider's diverse expertise. 
Nine employees ensure that the  
logistics run smoothly on a total 
of 4,151 square meter of terminal 
space.

LOXXESS has two new business 
partners at its Upper Bavarian 

location in Ingolstadt. 
The textile manufacturer windeltou 
and the trading company Donatello  
Trading & Advisory Ltd. have been 
relying on LOXXESS' broad logistics  
expertise in e-commerce and fast- 
moving consumer goods (FMCG) 
since the beginning of 2022.
To make the first day of school 
unique and unforgettable, the 
startup windeltou designs individ-
ual school cones, handmade in the 
factory and in workshops for people 
with disabilities. The product range 
includes over 2,000 possible combi-
nations. Donatello specialises in in-
novative and sustainable consumer 

NEW CUSTOMERS IN 
INGOLSTADT

Společnost Donatello 
Trading & Sales GmbH se 
zaměřuje na udržitelné a 
inovativní výrobky: Zde 
jsou nedávno uvedené 
veganské výrobky na 
barvení vlasů od spo-
lečnosti Lucens Umbria 
(Itálie) v Německu.

2
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INDIVIDUÁLNĚ, MEZINÁRODNĚ, 
V RŮZNÝCH OBORECH: 

LOGISTIKA PRO 
FARMACEUTICKÝ 
PRŮMYSL A 
ZDRAVOTNICTVÍ 

1
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Přetrvávající pandemie covidu zvyšuje poptávku po specializované farmaceutické 

logistice. Od července 2021 je společnost LOXXESS Pharma plně vlastněna společností 

LOXXESS AG a doplňuje tak portfolio služeb. Požadavky na skladování, manipulaci a 

přepravu citlivých léčivých přípravků jsou stále složitější. Společnost LOXXESS 

Pharma je připravena na současné i budoucí výzvy – a také na potřeby 

evropského trhu.

miliardy balení léčiv, každé s individu-
álním sériovým číslem. Více než 180 za-
městnankyň a zaměstnanců ve dvou po-

bočkách v jižním Německu. Logistická a dopravní síť, 
která se rozprostírá v 15 evropských zemích. To jsou jen 
některé z klíčových údajů farmaceutické logistické s 
polečnosti LOXXESS Pharma, která je od poloviny roku 
2021 ve 100% vlastnictví společnosti LOXXESS AG.
Krátce po založení společnosti LOXXESS AG založil 
Peter Amberger, současný předseda dozorčí rady, v 
roce 2000 společnost LOXXESS Pharma jako společný 
podnik společností Aenova Holding, Alloga Europe a 
Haupt Pharma Wolfratshausen. Společnost s hlavním 
sídlem v Neutraublingu u Regensburgu nabízí vysoce 
specializované logistické služby pro výrobce léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a potravinových  
doplňků. Od svého založení společnost rostla or- 
ganicky.

RYCHLOOBRÁTKOVÝ NEBO SPECIÁLNÍ 
PŘÍPAD – SPRÁVNÁ SLUŽBA PRO KAŽDÝ 
VÝROBEK
DSložitost farmaceutických výrobků se neustále zvyšuje 
a logistické služby s přidanou hodnotou, jako jsou řešení 

pro přepravu, označování, řízení přepravy, kompletní 
dokumentace chladicích řetězců a digitální sledování 
zásilek, jsou stále důležitější. Tímto způsobem společ-
nost LOXXESS Pharma zajišťuje, že citlivé a vysoce kva-
litní produkty dorazí na místo určení v Evropě nepoško-
zené a bez ztráty účinnosti.
V závodě v Neutraublingu splňuje společnost LOXXESS 
Pharma požadavky na vysokou efektivitu a velké  
objemy přepravy a má odpovídající velkou skladovací 
kapacitu. Mezi produkty patří standardní přípravky, 
jako je aspirin nebo vitaminové kúry. Některé z nich 
jsou distribuovány po celé Evropě, včetně velkého vý-
vozu do Jižní Ameriky.
V Geretsriedu se naopak zaměřují na skladování a  
distribuci vysoce specializovaných léčivých přípravků, 
které jsou vyvinuty pro léčbu tzv. „orphan diseases“, 
tedy vzácných onemocnění. Obvykle se jedná o jed-
notlivé zásilky, které jsou zasílány přímo na kliniky, do  
lékáren, výzkumných center nebo testovacích laborato-
ří.
V Geretsried-Geltingu se nachází také vícejazyčný  
zákaznický servis s 15 zaměstnanci, který zajišťuje  
profesionální příjem objednávek a podporu pro zá-
kazníky. Oblast odpovědnosti Dr. Tilmana Spaetheho,  

1,2 
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A HLUBŠÍ SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU
Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že výrobní kapa-
city ve farmaceutickém a chemickém průmyslu budou 
stále více (přesouvány) do Německa, poptávka po pro-
fesionálních logistických službách neklesá. V souvislosti  
s očkovací kampaní proti covidu přitáhla pozornost 
široké veřejnosti také propracovaná logistika citlivých 
vakcín, což je pozitivní vedlejší účinek.
„Jako farmaceutická logistická společnost s celoevrop-
skými dopravními vazbami se globální trendy a krize 
přímo odrážejí v naší každodenní činnosti. Počínaje 
brexitem a jeho dopady na celní a obchodní předpisy 
a konče pandemií Covid 19 a následnou dekonstrukcí 
globalizace,“ uvádí Johann Strobl, výkonný ředitel pro 
provoz | Digital | Sales společnosti LOXXESS Pharma.  
„Dodavatelské řetězce jsou radikálně restruktura- 
lizovány a naši klienti v některých případech zvyšují 
bezpečnostní zásoby o 100 %. Současně trend jasně 
směřuje k digitalizaci, a to i pro nás. Pracujeme na ře- 
šeních, díky nimž můžeme našim zákazníkům nabídnout  
více dat v reálném čase a digitálně zmapovat co nejvíce 
procesních kroků, od sledování dopravy až po dodací 
listy a certifikáty.“ 

který je jako jednatel kromě výše uvedeného servisní-
ho střediska zodpovědný také za administrativní a per-
sonální/právní oddělení, doplňuje oblast účetnictví a  
financí.
Pracoviště má také certifikaci GMP (správná výrobní 
praxe). Výrobní oddělení vede paní Dr. Grudzus-Zager 
(generální ředitelka) a může poskytovat další služby s 
přidanou hodnotou nad rámec čistého skladování. Pro 
některé zákazníky přebírá společnost LOXXESS Pharma 
roli evropského centrálního skladu s připojeným sekun-
dárním balením a zajišťuje, aby byly léky řádně zabale-
ny ve formě blistrů nebo lahviček s příbalovými letáky v 
jazyce cílové země.
Vzhledem k tomu, že „léky pro vzácná onemocnění“  
jsou obzvláště citlivé a nákladné léky, společnost 
LOXXESS Pharma zajišťuje dodržování nejvyšších stan-
dardů kvality. Rozhodujícími kritérii jsou zde skla- 
dování a přeprava s řízenou teplotou. Aby bylo za- 
jištěno nepřetržité chlazení ve třech teplotních zónách, 
spolupracuje farmaceutická logistická společnost na 
jedné straně s dopravci s aktivně chlazenými vozidly, 
jako je trans-o-flex, a na druhé straně sází na pasivní 
chlazení pomocí boxů, které nabízejí naprosto bez- 
pečnou regulaci teploty prostřednictvím předem chla-
zených baterií.

2
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requirements with high throughput and large ship-
ping volumes and has a correspondingly large storage  
capacity. Some of these products are distributed 
throughout Europe, including large exports to South 
America. 
In Geretsried, the main focus is on the storage and 
distribution of highly specialised medicines developed 
for the treatment of so-called "orphan diseases”. The 
location also has GMP (Good Manufacturing Practice) 
certification and can provide value-added services  
beyond mere storage. 
Since orphan drugs are particularly sensitive and expen-
sive medicines, LOXXESS Pharma ensures compliance 
with the highest quality standards. A decisive criterion 
here is temperature-controlled storage and transport. 
In order to guarantee continuous cooling, the phar-
maceutical logistics company works with carriers with  
actively cooled vehicles and relies on passive cool-
ing with pre-cooled boxes that offer absolutely safe  
temperature control. 
Since it is very likely that production capacities in the 
pharmaceutical and chemical industries will be increas-
ingly relocated (back) to Germany, the demand for  
professional logistics services will not decrease. 
LOXXESS Pharma is prepared and keeps developing new 
solutions to provide customers with digital tracking and 
shipping documents.

Headquartered in Neutraubling near Regensburg, 
LOXXESS Pharma offers highly specialised logistics 

services for manufacturers of pharmaceuticals, medical 
products and food supplements. 1.2 billion pharmaceu-
tical packages, each with an individual serial number. 
More than 180 employees at two locations in southern 
Germany. These are just some of the key figures of the 
pharmaceutical logistics company LOXXESS Pharma. 
The complexity of pharmaceutical products is constantly  
increasing, and logistical value-added services such as 
shipping solutions, labelling, freight management, 
complete documentation of cooling chains and digital  
shipment tracking are becoming more and more  
important. 
At the Neutraubling site, LOXXESS Pharma meets  

INDIVIDUAL, 
INTERNATIONAL, 
INTERDISCIPLINARY – 
LOGISTICS FOR 
PHARMACEUTICALS 
AND HEALTHCARE 

Pracoviště společnosti  
LOXXESS Pharma v Geretsriedu 
je certifikováno pro správnou 
výrobní praxi (GMP) a umožňuje 
profesionální zpracování se-
kundárních obalů

Pohled zvenčí na areál 
Geretsried s 15 000 m2  kryté 
skladovací plochy

Logistika pro standardní 
přípravky, jako je aspirin nebo 
vitaminové léky s vysokým 
objemem přepravy

1

3

2
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V závodě Ebermannsdorf v Horní Falci se nachází skutečný zázrak logistické techniky 
společnosti LOXXESS. Automatizovaný sklad drobných dílů prošel v roce 2019 komplexní 
modernizací, nabízí maximální bezpečnost při poruše a nyní pracuje na plnou kapacitu.

NEJEN PRO DROBNÉ DÍLY: 
AUTOMATIZOVANÝ 
SKLAD DROBNÝCH DÍLŮ 
V EBERMANNSDORFU



17
ST

RA
TE

GI
E

Aby mohla společnost LOXXESS  
včas zásobovat výrobu zná-
mého průmyslového zákaz-

níka potřebnými díly, vybavila svůj 
závod v Ebermannsdorfu automa-
tizovaným skladem drobných dílů 
(AKL). „Pouhých“ 900 m2 plochy – z 
logistického hlediska má sklad AKL 
poměrně malou podlahovou plo-
chu. V tomto případě však nejde o 
to, kolik místa, ale jak efektivně je 
využito.
Jak sklad AKL funguje? Představte 
si, že skříňka s nářadím je propojena 
s aplikací v mobilním telefonu, do 
které zadáte, jaké nářadí, hřebíky 
a šrouby potřebujete a v jakém 
množství. Ve skříňce s nářadím by 
nyní byl systém malých zásobníků, 
které se automaticky vysunou, takže 
stačí vyjmout pouze díly v poža- 
dovaném množství. Na tomto prin-
cipu funguje sklad AKL, jen v řádové 
velikosti logistického objektu. 
V pobočce je celkem šest regálů s 
dvojitou hloubkou o výšce 18 metrů 

a délce 52 metrů. V současné době 
je uloženo 44 600 zásobníků, které 
obsahují 6 000 různých výrobků. Při 
tak vysokém počtu a rozmanitosti 
různých dílů, jejichž hmotnost se 
pohybuje od 0,2 gramu do 50 kilo-
gramů, je nezbytná maximální efek-
tivita a připravenost k výrobě. 

WIN-WIN: VĚTŠÍ EFEKTIVITA 
A ULEHČENÍ PRÁCE TÝMU
Zaměstnankyně a zaměstnanci  
společnosti LOXXESS využívají sklad 
AKL, protože nemusí sami chodit od 
jednoho regálu k druhému a zvedat 
těžké náklady. Všechny výrobky 
jsou převáženy do sběrné stanice 
pro nákladní automobily. Každý 
den jsou v kyvadlovém provozu tři 
nákladní vozidla LOXXESS, která 
rozvážejí 1 000 až 2 500 zásobníků. 
„Velká výhoda našeho skladu AKL 
v Ebermannsdorfu: optimálnější 
využití dostupného prostoru není 
možné. 
Automatická přeprava zboží ke 

kompletovacímu místu spolehlivě 
zajišťuje pořádek a rychlý přístup, 
což nám také umožňuje dosáhnout 
vyššího obratu,“ shrnuje Roland 
Dirscherl, vedoucí pracoviště v Eber-
mannsdorfu.
V neposlední řadě sklad AKL  
umožňuje určitou nezávislost na 
trhu práce, protože není potřeba 
tolik zaměstnankyň a zaměstnan-
ců. Zejména s ohledem na napjatou 
situaci na trhu práce tak sklad AKL 
představuje pro zákazníky spo- 
lečnosti LOXXESS velkou výhodu, 
protože i vyšší požadavky lze snad-
no pokrýt jednorázovým rozšířením 
AKL.
Je k dispozici prostor pro ztrojná- 
sobení počtu zásobníků, takže spo-
lečnost LOXXESS je připravena i na 
budoucí růst svých zákazníků.
 

paratively small. But in this case, it's 
not a question of how much space, 
but how efficiently it is used. 
The ASPW works according to the 
goods-to-man principle, where the 
bins with different small parts are 
transported along the automated 
rack system. The site has a total of 
six double-deep racks with a height 
of 18 metres and a length of 52 me-
tres. Currently, 44,600 containers are 

stored, containing 6,000 different 
articles. 
All the items are transported to the 
collection station for the trucks, 
which saves the employees from 
walking to each individual rack. Ev-
ery day, three LOXXESS trucks are on 
the road on ‘shuttle’ trips and deliver 
between 1,000 and 2,500 containers.
The biggest advantage of the ASPW 
is the optimal use of the available 
logistics space. The site has space for 
tripling the number of containers, 
which allows LOXXESS to support 
the future growth of its customers.

LOXXESS houses a true marvel of 
logistics technology at its Eber-

mannsdorf site in the Upper Palat-
inate region of Germany. In order 
to supply the production of a well-
known industrial customer with the 
required parts on time, LOXXESS has 
equipped the site with an automat-
ed small parts warehouse (ASPW). 
"Only" 900 square meters of space – 
in logistical terms, the ASPW is com-

NOT ONLY FOR SMALL PARTS: 
THE ASPW IN EBERMANNSDORF

17
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Při práci ve skladu je důležité vyhnout se zvedání těžkých břemen, aby byla záda 

dlouhodobě chráněna. U těžšího zboží, které se nepřepravuje automaticky, může 

exoskelet ulevit pohybovému aparátu. Společnost LOXXESS testuje použití dvou 

inovativních exoskeletů pro společnost ZooRoyal, na které tým netrpělivě čekal.

V  průzkumu, který provedl Institut Roberta Kocha
mezi přibližně 5 000 ženami a muži v letech 
2019 až 2020, uvedlo 15,5 % respondentů, že 

trpí chronickou bolestí zad. Jak u sedavých zaměstnání 
u stolu, tak u profesí s častou chůzí je třeba dbát na 
zdravé a šetrné držení těla a pohybové stereotypy.
V logistice je nutné denně skladovat a vyzvedávat, 
přepravovat a dopravovat statisíce zásilek a zboží.  
Může se jednat o drobné díly, ale také o zboží s  
hmotností několik kilogramů, jako jsou pytle na  
krmivo pro našeho zákazníka ZooRoyal ve víceuživa-
telském kampusu v Boru.

ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A  
OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K TÝMU
Společnost LOXXESS jako poskytovatel logistických  
služeb přikládá velký význam kritické analýze svých 
procesů a identifikaci možností jejich optimalizace. Dů-

ležitým cílovým parametrem je pohoda zaměstnankyň  
a zaměstnanců, kteří jsou nejdůležitějším aktivem pro 
udržení kvality služeb. 
Společnost LOXXESS opakovaně zkoumá inovativní 
projekty a řešení v logistice pro možné oblasti použití,  
a tak vznikl nápad učinit logistický proces pro spo- 
lečnost ZooRoyal ergonomičtějším pomocí exoskeletů. 
Volba padla na augsburského výrobce German Bionic, 
který se specializuje na vývoj exoskeletů pro podporu 
pohybového aparátu.
Pytle s krmivem váží 10 až 25 kilogramů a musí být 
přebaleny z podlahových palet do objednávkových 
boxů pro kompletaci. Pak se balíky, které často váží 
až 31,5 kg, naloží do výměnných kontejnerů. Dva až 
tři členové týmu naloží denně pět až deset výměnných 
kontejnerů, z nichž každý pojme přibližně 450 balíků. 
Pokud je tato činnost vykonávána dlouhodobě a neše-
trně k zádům, může vést k poranění bederní oblasti.
Model exoskeletu „Cray X“ se nasazuje podobně jako 
batoh a tvoří podpůrnou konstrukci podél ramen, zad 
a stehen, kterou pohání elektromotory. Tím je pod- 
pořen pohyb nahoru a dolů při zvedání těžkých bře-
men a škodlivé silové účinky na záda jsou odvedeny 

ZÁDOVÁ 
OPORA PRO 
TĚŽKÁ BŘEMENA
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pryč. Tímto způsobem lze výrazně minimalizovat rizika  
fyzické zátěže.

TÝM SE TĚŠÍ NA TESTOVÁNÍ VYBAVENÍ 
„Na konci března jsme zahájili pilotní projekt se dvě-
ma exoskelety a jsme velmi optimističtí, že se jejich 
použití dlouhodobě osvědčí. Tím se nejen sníží počet 
pracovních neschopností, ale také se zvýší produk- 
tivita při kompletaci a nakládání zboží. Zejména naši 
zaměstnanci se těší, až si exoskelety vyzkouší,“ vy-
světluje Mirko Brumme, vedoucí projektový manažer 
odpovědný za pilotní projekt v pobočce v Boru. Další 
výhoda řešení: Během používání jsou průběžně shro-
mažďována data v reálném čase, která poskytují další 
klíčové ukazatele výkonnosti a poznatky k procesům.
Také zákazník ZooRoyal se velmi zajímá o inovace 
společnosti LOXXESS. Pro poskytovatele logistických 
služeb není inovace samoúčelná, ale vždy směřuje k 
mnohostranné přidané hodnotě: pro zákazníka, tým 
a úspěch společnosti. Projektový tým doufá v úspěšný 
pilotní projekt a pozitivní zpětnou vazbu od personá-
lu, aby mohly být exoskelety zavedeny i v dalších po-
bočkách.

In logistics, hundreds of thousands of packages and 
goods have to be stored and moved every day. These 

can be small parts, but also goods weighing several  
kilograms, such as feed sacks for our customer ZooRoyal.  
As a logistics service provider, LOXXESS constantly anal-
yses its processes and looks for optimization oppor-
tunities. An important parameter is the well-being of 
the employees, who are the most important asset in 
maintaining the quality of the services. This is how the 
idea of introducing exoskeletons to make the logistics 
process more ergonomic came up. 
The feed sacks weigh 10 to 25 kilograms and have to be 
shifted from floor pallets into order boxes. The packages,  
which often weigh up to 31.5 kg, are then loaded into 
swap bodies. If this task has to be carried out over a 
long period of time, it can lead to back injuries.
The exoskeleton model "Cray X" is worn like a back-
pack. It forms a support structure along the shoulders, 
back and thighs and is driven by electric motors. The up 
and down movement when lifting heavy loads is sup-
ported and harmful impact on the back gets diverted. 
Another advantage of the solution is that real-time data 
is continuously collected during use, which provides  
additional KPIs and insights into the processes. 
The project team looks forward to a successful pilot 
scheme and positive feedback from the staff in order 
to introduce the exoskeletons at other locations in the 
future. 

BACK SUPPORT FOR 
HEAVY LOADS

Díky podpoře až 30 kg na jednu zvedací 
operaci a aktivní podpoře při chůzi snižuje 

Cray X fyzickou zátěž zaměstnanců při 
vykonávání jejich činností. První testy 

proběhly úspěšně, ohlasy byly pozitivní a 
tým se těší na používání nového 

vybavení.
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Spolupráce se start-upy je  
hobby členky představenstva 
společnosti LOXXESS Christiny  

Thurner, která ve firmě vede  
inovační kruh pro testování a hodno- 
cení inovativních řešení.

Tak se podařilo navázat kontakt s 
kolínským start-upem how.fm, kte-
rý poskytuje individuální vzdělávací 
obsah pro pracovnice a pracovníky v 
operativních logistických činnostech 
v intuitivní aplikaci a v různých jazy-
cích. Cíl pilotního projektu how.fm:  
Onboarding by měl být digitální 
a interaktivní. Doposud se konala  
skupinová schůzka s prezentací pří-
slušných informací, například na 
téma bezpečnosti práce. Dokumen-
ty o školení, podpisové listy a závě-
rečný osobní certifikát byly vydává-
ny výhradně v papírové podobě.
„Tento proces není optimální ze 
dvou hledisek,“ vysvětluje Markus 
Mayr, Senior Manager Lean Devel- 

opment, který je zodpovědný za pi-
lotní projekt how.fm. „Neprobíhá 
žádná kontrola toho, do jaké míry 
si pracovníci skutečně osvojili to, co 
se naučili. Kromě toho je například 
poskytování školicích materiálů a 
podpisových listin čistě papírovým 
procesem, který je zastaralý nejen z 
hlediska štíhlého řízení.“

ZÁBAVNÉ UČENÍ ZAKOTVUJE 
OBSAHY A ZVYŠUJE 
EFEKTIVITU
Na rozdíl od předchozího procesu 
zapracování absolvují operativní ko-
legyně a kolegové školení vlastním 
tempem a na konci jsou vyzkou- 
šeni ze svých znalostí pomocí kvízu. 

OD PRVNÍHO DNE AŽ 
PO PROFESIONÁLNÍ 
LOGISTIKU: 
V APLIKACI

Společnost LOXXESS jako středně velká rodinná firma klade velký důraz na 

využívání inovací, které usnadňují každodenní práci jejích zaměstnanců. To zahrnuje 

také co nejsnazší a nejintuitivnější předávání nových znalostí během zaváděcí fáze. Ve 

víceuživatelském kampusu v Boru byl spuštěn pilotní projekt se vzdělávací 

platformou how.fm na bázi aplikace, který již získal pozitivní ohlasy.
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To zvyšuje jejich vlastní iniciativu a 
vede k lepšímu úspěchu při učení. 
„Zpětná vazba, kterou jsme zatím 
obdrželi k závěrečným testům ve 
formě kvízů, je skvělá,“ rekapituluje 
Markus Mayr. „Kolegyně a kolego-
vé měli motivaci správně odpovědět 
na všechny otázky a tuto výzvu si 
opravdu užili.“ Ti, které učení baví, 
si naučené poznatky osvojí na delší 
dobu. 
Pro společnost LOXXESS to zna- 
mená, že kolegyně a kolegové v  
provozu se mohou kvalifikovat 
pro své úkoly pomocí how.fm, což 
zvyšuje produktivitu a efektivitu 
ve skladu. Zejména v dynamickém 
oboru logistiky je nezbytné zůstat 
rychlý a flexibilní a zároveň neztratit  
smysl pro potřeby týmu. Společnost 
LOXXESS, která má image rodinné  
firmy a vnitřní radost z inovací, 
bude i nadále hledat řešení, která 
přinesou přidanou hodnotu všem 
zúčastněným stranám.

In contrast to the previous onboard-
ing process, the workers conduct 
the trainings at their own pace and 
their knowledge is tested with a 
quiz at the end. This increases their 
initiative and leads to better learn-
ing success. Those who enjoy learn-
ing are better at internalising what 
they have learned. For LOXXESS, 
this means that the trainers can be 
relieved in the future because their 
colleagues in operations can qualify 
themselves for their tasks with the 
help of how.fm. This shortens the 
training period, which in turn has a 
positive effect on productivity and 
efficiency in the warehouse. 
Both the LOXXESS management 
and the site team in Bor are pleased 
with the promising successes and in-
sights gained from the pilot project. 
Especially in the dynamic business 
field of logistics, it is an important 
factor to remain fast and flexible 
while keeping in close touch with 
colleagues.

As a medium-sized family busi-
ness, LOXXESS puts great  

effort into identifying innovations  
that make the everyday work of 
its employees easier. This also in-
cludes making the onboarding 
process as easy as possible. 
A pilot project with the app-
based training platform ‘how.fm’ 
was launched at the multi-user 
campus in Bor, which has already 
received positive feedback. 
Collaboration with start-ups is a 
professional focus of LOXXESS 
board member Christina Thurner,  
who leads the company's Innova-
tion Circle for evaluating innova-
tive solutions. This is how contact  
was made with how.fm, a Cologne- 
based start-up that provides indi-
vidual training content for work-
ers in operational logistics activi-
ties via an intuitive app. One aim 
of the pilot project with how.fm: 
Onboarding should be set up dig-
itally and interactively. 

FROM DAY ONE TO LOGISTICS 
PROFESSIONAL – IN ONE APP 

21



22

do roku 2016 jsem byl zaměstnán u 
jednoho poskytovatele logistických 
služeb.
Moji nadřízení si všimli, že mě práce 
baví a že mám také motivaci se více 
zapojit. Proto mě povýšili a nechali 
mě absolvovat další školení, abych 
se mohl vypracovat až na vedoucího 
směny.
Kdy jste se rozhodl pro LOXXESS?
MK: V dubnu 2016. Roberto Krauß, 
který byl již mým šéfem a nyní je 
vedoucím pobočky v Neuburgu a 
Ingolstadtu, mě oslovil a nabídl 
mi, abych nastoupil do společnosti 
LOXXESS. Šlo o řízení každodenní  
práce jako vedoucí tříčlenného týmu 
ve vedlejší hale v pobočce v Neu- 
burgu. Po krátkém pohovoru v po-
bočce mě rychle přijali.
Líbilo se vám to hned, vykonávat 
funkci vedoucího?
MK: Když jsem měl poprvé odpo-
vědnost za vedení týmu, bylo pro 

Pane Konrade, vzpomínáte si ještě, 
kdy jste se jako dítě poprvé setkal s 
logistikou?
MK: Vlastně docela dobře! Mám pět 
sourozenců a dvě z mých starších  
sester pracovaly v logistice. Ukazovaly  
mi fotky a videa ze skladu, když 
jsem byl dítě a teenager, a vyprávěly 
mi například o tom, jak se nakláda-
jí kamiony. Znělo to jako zábavná, 
zajímavá a vzrušující práce. Nemu-
sel jsem tedy dlouho přemýšlet, kde 
bych chtěl absolvovat dvoutýdenní 
školní praxi: Šel jsem do firmy svého 
švagra, který byl vedoucím skladu. 
Už jsem ho mohl aktivně podpo- 
rovat, jezdit se zametačem a dokon-
ce i s paletovým vozíkem. Tehdy mi 
bylo pouhých 13 let!
Takže jste si tehdy uvědomil, že Vás 
logistika baví. Jaké další kroky jste 
pak podnikl v oblasti logistiky?
MK: Začínal jsem úplně dole, klas- 
icky jako skladník. Od roku 2010 

mě velmi užitečné vědět z vlastní 
zkušenosti, jak probíhá práce v ope-
rativních procesech. Pokud všichni 
drží při sobě a vzájemně se podpo-
rují, je práce zábavná i v dynamič- 
tějších časech. Proto přikládám velký  
význam solidaritě, rovnoprávnosti 
a týmové práci. Svým kolegyním a 
kolegům vždy říkám: „Jste srdcem 
společnosti, bez vás to nefunguje“ 
– a to říkám s opravdovým přesvěd-
čením.
V roli vedoucího týmu se vám do 
cesty jistě postavily nové a náročné 
projekty...
MK: … no samozřejmě! Pro mě je 
právě tohle na logistice tak vzrušu-
jící: Žádné dva dny nejsou stejné. 
V létě 2019 jsem byl postaven před 
náročný úkol, když nám nový zákaz-
ník v pobočce v Ingolstadtu svěřil do 
rukou svou logistiku. 
S vděčností jsem tuto výzvu přijal a 
podařilo se nám úspěšně nastavit 

Málokdo už v dětství ví, jakému povolání se chce později věnovat, a zvolí si ho. 

To však není případ Michaela Konrada, který je od března 2022 provozním ředitelem v 

Ingolstadtu. Jeho zájem o skladové procesy se projevil již v raném věku. Díky cílené 

podpoře a vlastní iniciativě se mohl ve společnosti LOXXESS neustále rozvíjet.  
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NADŠENÍ PRO 
LOGISTIKU PO 
CELÝ ŽIVOT
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procesy. Z původních dvou zaměst-
nanců se můj tým rozrostl na deset, 
kteří se spolu se mnou starají o 18 
zákazníků. Zastupujeme zde širokou  
škálu odvětví a individuálně rea- 
gujeme na požadavky jednotlivých 
zákazníků.
Obzvláště rád pracuji také se start- 
upy, protože naše zkušenosti z  
logistiky nám umožňují poskytovat 
dobrou podporu, poradenství a růst 
společně s firmou. Přitom je pro 
mě prioritou, abych trávil co nej- 
více času ve skladu a řešil věci sám – 
protože tam se odehrává skutečná  
logistika, ne v kanceláři.
Podařilo se Vám ve společnosti  
LOXXESS se dobře rozvíjet? 
Co myslíte, že je toho příčinou?
MK: Absolutně. Vedoucí pracovní 
ci měli přehled o tom, v jakých ob- 
lastech mám ještě potenciál se 
rozvíjet, a nabídli mi absolvování  
příslušných školení. To zahrnovalo 
další vzdělávání na pozici vedoucího 
pracovníka a kurzy angličtiny, pro-
tože se v pobočce staráme také o 
mezinárodní zákazníky.

CO
M

M
U

N
IT

Y

Michael Konrad was recently pro-
moted to operational site manager 
in Ingolstadt. However, his interest 
in logistics and warehouse processes 
was sparked at an early age. 
Two of his older sisters were em-
ployed in logistics. They showed 
him pictures and videos from the 
warehouse when he was a child. 
That sounded like fun and inter-
esting work. So, as a young man,  
Michael Konrad launched his career 
as a warehouse worker. From 2010 to 
2016, he worked for a logistics com-
pany, where his managers noticed 
that he enjoyed his work and was 
highly motivated. So, they encour-
aged him to get additional training, 
which enabled him to become a shift 
supervisor.
In April 2016, Roberto Krauß, who 
had already been his superior and 
is now the site manager of Neuburg 
and Ingolstadt, approached Michael 
Konrad and offered him a job with 
LOXXESS. Michael Konrad believes 
his time as a warehouse worker pre-
pared him well for his management 
role, because he knows exactly what 
operational staff need. As a leader, 

he puts great importance on values 
like solidarity, equality and team-
work. 
And the challenges kept coming. In 
the summer of 2019, he was faced 
with an exciting task when the Ingol- 
stadt site gained a new customer. The 
site team grew from two to ten em-
ployees, who are responsible for the 
logistics processes of 18 customers  
from a broad mix of industries. The 
staff have to respond individually 
to the respective customer require-
ments. 
His managers always had a sense of 
the areas in which he still had po-
tential for development and offered 
him the opportunity to take ap-
propriate training courses. Michael 
Konrad appreciates the character of 
LOXXESS as a family business. The 
management is strongly committed 
to the employees. Without a moti-
vated team at the locations, logistics 
would not work. Even in dynamic 
times – and logistics can be very dy-
namic – there’s a motto that keeps 
him motivated: where there's a will, 
there's a way. And if the will is the-
re, anything is possible.

A LIFELONG ENTHUSIASM 
FOR LOGISTICS

Všiml jsem si, že sebedůvěra rodinné- 
ho podniku je v rámci společnosti 
LOXXESS velmi silně zakotvena. Ob-
chodní vedení stojí za svými zaměst-
nanci a je jim velmi oddáno. Každý 
zde najde otevřené ucho pro všech-
ny obavy a je brán vážně. Logistika 
přece nemůže fungovat bez mo- 
tivovaného týmu na pracovištích.
Jaké je vaše motto, které vám 

pomáhá překonat i bouřlivější  
logistické období?
MK: Kde je vůle, tam je i cesta. 
A pokud je vůle, je možné všechno.
V neposlední řadě: Doporučil byste 
svému synovi kariéru v logistice?
MK: Pokud by měl zájem, samozřej-
mě by mi to nevadilo! V tuto chvíli 
v každém případě říká: „Tati, já chci 
řídit kamion.“
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1 Kulatý stůl se Stephanem 
Meyerem, Christinou Thurner, 
Moritzem Petersenem a 
Carstenem Siebem (zleva 
doprava) ve Studiu Hamburg. 
Andreas Franke se zúčastnil 
online z Mnichova. V pozadí se 
šéfkuchař sushi Boris Lechner 
věnuje přípravám.
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V únoru se konal virtuální Sushi 
Bowl, který pořádala společnost 
Focus Four. Paní Christina Thurner 
byla pozvána jako host a diskutovala 
s Prof. Dr. Moritzem Petersenem a 
moderátory Andreasem Frankem, 
Stephanem Meyerem a Carstenem 
Siebem o současných trendech v 
oblasti udržitelnosti v logistice.
Diskuze se zaměřila na ekologický, 
ekonomický a sociální rozměr udr-
žitelné logistiky a na to, jak obtížné 
je dosáhnout skutečné změny jako 
malý a střední podnik. Christina Thu-
rner v dialogu vysvětlila, že ochota 
logistiky stát se udržitelnější rozhod-
ně existuje. To však také znamená, 
že opatření musí mít smysl nejen z 
ekologického, ale také z ekono- 
mického hlediska. 

Diskutovalo se také o přetrvávajícím 
negativním image logistiky. „Logis- 
tická branže je v očích společnosti 
stále největším znečišťovatelem 
životního prostředí. Jako logistici 
víme, jak tvrdě pracujeme na tom, 
abychom se stali udržitelnějšími. 
Abyste se však prosadili a přiměli ke 
změně smýšlení, potřebujete po- 
zornost široké veřejnosti,“ vysvětluje 
Christina Thurner, členka předsta- 
venstva společnosti LOXXESS AG.
Jako rodinná společnost bere 
LOXXESS svou odpovědnost za 
udržitelnost a ochranu klimatu 
velmi vážně. Virtuální Sushi Bowl 
nabízí jako místo setkávání v oboru 
možnost aktivně se zapojit do 
diskuse a vyměňovat si 
zkušenosti.

LOXXESS HOSTEM 
VE VIRTUÁLNÍM 
SUSHI BOWL

25

Christina Thurner was invited as a guest at the virtual Sushi Bowl - organised  
by Focus Four - and discussed current trends regarding sustainability in 
logistics.
The discussion focused on the ecological, economic and social dimensions of 
sustainable logistics and how difficult it is to bring about real changes as a 
small and medium-sized company. As a meeting point for the industry, the 
virtual Sushi Bowl offers the opportunity to actively participate in discussions 
and to exchange experiences.

LOXXESS AS A GUEST AT THE 
VIRTUAL SUSHI BOWL

2

2 První sushi specialita večera 
s büsumskými kraby, 
hlávkovým salátem a 
fialovými bramborami

3 Christina Thurner
„... sociální udržitelnost je 
součástí udržitelnosti!“ 

1

3
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Dne 8. prosince 2021 se konalo 
každoroční Fórum chemické 
logistiky – vzhledem k daným 
okolnostem jako online akce. 
Spolkový logistický svaz (BVL) 
nabízí odborníkům z chemic-
kého průmyslu a chemické 
logistiky platformu pro výměnu 
názorů na současný vývoj trhu 
a budoucí perspektivy. Pod 
názvem „Expert Talk Chemical 
Logistics: páky pro konku- 
renceschopný dodavatelský 
řetězec“ odborníci diskutovali 
zejména o tématech kyberne- 
tické bezpečnosti, odolnosti a 
udržitelnosti. 
Členka představenstva společ-
nosti LOXXESS, paní Christina 
Thurner se akce zúčastnila jako 
moderátorka. Její závěr z hlav-
ních projevů: Riziko kyberne-
tických útoků na dodavatelské 
řetězce v chemické logistice se 
nesmí podceňovat. Klíčovým 
faktorem ochrany je zvyšování 
povědomí zaměstnankyň a  

zaměstnanců o této proble- 
matice, například prostřednic-
tvím interních phishingových 
kampaní. 
Další téma diskuze: Do jaké míry 
přísnější legislativa s ohledem na 
udržitelnost podporuje inovace 
a chemická logistika může využít 
potenciál směrem k oběhovému 
hospodářství.
Od roku 2020 je paní Christina 
Thurner členkou představenstva 

svazu BVL a angažovaně se  
podílí na interním definování 
cílů, hlavních témat a opatření 
BVL. 
Svaz BVL byl založen v roce 1978 
a je otevřenou sítí s cca 10 000 
členy z oblasti průmyslu, obcho-
du, služeb a vědy. Jeho cílem je 
zdůrazňovat význam logistiky a 
řízení dodavatelského řetězce 
pro veřejnost a podporovat 
jejich rozvoj a uplatňování.

CHRISTINA 
THURNER 
ODERUJE 
ODBORNOU 
DISKUZI NA 
FÓRU 
CHEMICKÉ 
LOGISTIKY

On December 8th, 2021, the annual Chemical Logistics Forum took 
place - as an online event in view of the pandemic situation at the 
time. The German Logistics Association (BVL) offers experts from the 
chemical industry and chemical logistics a platform for exchanging 
views on current brand developments and prospects for the future.
Under the title "Expert Talk Chemical Logistics: Levers for a Compet-
itive Supply Chain", the experts discussed the topics of cybersecurity, 
resilience and sustainability. LOXXESS CEO Christina Thurner took part 
in the event as host.

CHRISTINA THURNER HOSTS 
EXPERT TALK AT THE CHEMICAL 
LOGISTICS FORUM

26

1 Zde v rozhovoru: 
(zleva doprava) 
Andre Wardaschka 
(Evonik Industries 
AG), Christina 
Thurner (LOXXESS 
AG), Mathias Brey 
(Ernst & Young 
GmbH) a Dr. Ing. 
Frank Jenner (Ernst 
& Young GmbH)
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Lambrini Anastasiadou-Knoll, LOXXESS Aurach 
Sabine Bösendörfer, LOXXESS Aurach 
Ilona Deibert, LOXXESS Aurach

20 LET

Florian Schwarz-Gewallig, LOXXESS AG 

Karsten Schneider, LOXXESS Aurach

Gina Jessica Rachid, LOXXESS Berlin

Tanja Höfner, LOXXESS Bor
Cornelia Jovanovic-Burger, LOXXESS Bor
Marie Kamínková, LOXXESS Bor
Iveta Lantajová, LOXXESS Bor
David Novák, LOXXESS Bor
Silvie Pangrácová, LOXXESS Bor
Zdeňka Pohořálková, LOXXESS Bor
Libor Valečka, LOXXESS Bor
Berta Wimmerová, LOXXESS Bor 

Jens Ammersbach, LOXXESS Bremen

Mirko Bruder, LOXXESS Dieburg
Thomas Lewis, LOXXESS Dieburg 

Michael Hemming, LOXXESS Haiming
Adele Loch, LOXXESS Haiming
Ayse Dogan, LOXXESS Haiming
Ramona Tonka, LOXXESS Haiming
Helmut Schwab, LOXXESS Haiming
Anton Riederer, LOXXESS Haiming

Daniela Walter, LOXXESS Neuburg
Friedrich Schwaiger, LOXXESS Neuburg
Hannelore Pauli, LOXXESS Neuburg
 

10 LET

JUBILANTI VE FIRMĚ 
LOXXESS
SR
D
EČ
N
Ě 
G
RA
TU
LU
JE
M
E

PRVNÍ POLOLETÍ 2022

Děkujeme našim dlouholetým zaměstnancům 
            za jejich věrnost a angažovanost.



Výherkyně 13. vydání:
HANA NIKENDEI
LOXXESS Bor

Srdečně gratulujeme!

Svou odpověď zašlete prosím do pátek 
30. září 2022 e-mailem na: 
Please send your answer until 
September 30, 2022, 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.

Jaké jsou výhody onboardingu na bázi aplikace how.fm pro 
kolegyně a kolegy ve fázi zapracování?
What advantages does the app-based onboarding process with 
how.fm have for new employees?

Vyhrajte poukázku 
Dallmayr ve výši 
250 EUR!

POUKÁZKA


