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ŠMÍDL A NIKA SPOLEČNĚ
Rok po akvizici společnosti NIKA Logistics
a.s. je zřejmé, že naše rozhodnutí o jejím
začlenění do holdingové struktury bylo
správné. Obě společnosti pod vlajkou Šmídl
Provozního Holdingu rostou a my věříme, že
tento trend bude pokračovat i v nadcházejícím období.
Rádi bychom v yužili této příležitosti a v krátkosti Vám představili vše, co Vám Šmídl Provozní Holding díky svému rozšíření může nabídnout.

•

komplexní logistické služby

•

letecké, železniční a námořní přepravy

•

přepravy sypkých hmot

•

expresní a speciální přepravy

•

multimodální přepravy

Na závěr bychom Vám rádi představili náš
nový slogan, který vyjadřuje základní myšlenku naší vzájemné spolupráce, kterou je návrh
řešení Vašich požadavků přesně na míru. 

Konkurenční výhody
•

více než 500 vlastních vozidel – jsme
největším českým dopravcem na trhu

•

tým více než 800 zkušených
a kvalifikovaných zaměstnanců

•

zkušenosti z automotive

•

komplexní nabídka logistických
služeb v režimu 4PL a 3PL

•

silná spedice

•

orientace na koncového zákazníka

•

celorepubliková působnost –
11 poboček po celé České republice

•

obrat za rok 2017 více než
2 miliardy CZK

V rámci našich služeb
Vám nabízíme
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•

mezinárodní přepravy po celé
Evropě

•

vnitrostátní přepravy

•

přepravy dle TAPA certifikace

•

přepravy nadrozměrných
a nebezpečných nákladů

Kamion vánočních dárků dětem
dělal radost už po páté!
Co si představujete pod pojmem úspěšný český dopravce? Určitě Vás jako první napadnou
čísla, a to čísla vysoká na straně tržeb, obratu, zisků... Ale u nás ve Šmídl Provozním
Holdingu si všichni moc dobře uvědomujeme,
že ruku v ruce s podnikáním jde i sociální
zodpovědnost. A tak každý rok podporujeme
ty méně šťastné a přispíváme také těm, kteří
dělají něco pro druhé, ať jsou to třeba dobrovolní hasiči nebo sportovní kluby, které pečují
o nadané mladé sportovce. Jednou z těch, dá
se říct, již tradičních událostí, je samozřejmě
Kamion vánočních dárků dětem.
V loňském roce se uskutečnil již po páté
a připravené dárky zamířily do stacionářů
v Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě, do občanského sdružení CEMA v Žamberku a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Naděje
v Litomyšli. V pátek 22. prosince jsme pak
obdarovali děti v Orlickoústecké nemocnici,
které musely ve většině případů čekat na Ježíška na nemocničním lůžku.
A jak to celé probíhalo? U všech přítomných bylo znát napětí už při příjezdu vánočně ozdobeného kamionu. V návěsu
bylo připraveno více než 800 dárků a také
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hudebníci a Ježíškovi pomocníci, kteří přinesli do mrazivého období vánoc sváteční
atmosféru. Nechyběl ani svatý Josef s Marií
a jejich čerstvě narozeným Ježíškem v jesličkách na slámě.
Po několika koledách nastala chvíle, na kterou děti čekaly nejvíce – předávání dárků.
Jakmile Josef s Marií předali balíček se jménem, byla na všech přítomných patrná nervozita a zvědavost, co se pod vánočním papírem skrývá. Rozzářený dětský úsměv byl
pro nás všechny tím nejlepším dárkem, který
jsme si mohli přát.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli, ať už
finančně, materiálně, nebo strávili hodiny
balením dárků. Za úsměv, který se na dětských tvářích objevil, vše rozhodně stálo!
A na závěr samozřejmě nesmí chybět náš
závazek, že pětkou všechno nekončí, právě naopak. Pro letošní rok chceme zapojit
i NIKU, a proto plánujeme navštívit vybraná
zařízení v Chrudimi a okolí.

Rallye Šmídl s magickým číslem 7
Když už byla řeč o tradičních akcích, nesmíme zapomenout ani na naši automobilovou
rallye, jejíž sedmý ročník odstartoval v sobotu 21. dubna v Žamberku.
Letošního „soutěžního klání“ se zúčastnilo celkem 42 posádek ve třech kategoriích.
Oproti všem minulým ročníkům se počasí
letos opravdu skvěle vyvedlo a závodníci
i pořadatelé si užívali téměř letních teplot.
Tématem soutěží v rámci závodu i zábavného odpoledne byli Domácí mazlíčci a spolu-

pracujícím partnerem pak logicky firma Dibaq, která pro ně vyrábí chutná krmiva.
Odpolední program plný zábavy pak přilákal více než 600 návštěvníků ze Žamberka
a okolí. Dva personální stánky „lákaly“ potenciální zaměstnance na různé pracovní
pozice. Hasiči „zachraňovali“, zakládali požár a následně ho hasili. Koloběžky s dětmi jezdily slalom, kamiony v barvách NIKY
a Šmídla byly při svých okružních jízdách
po firmě neustále plné, malířky obličejů pro
děti a kosmetičky (vlastně takové malířky
obličejů pro dospělé) nestíhaly nápor zájemců. Pivo teklo proudem a klobásy se opékaly
na grilu = prostě příjemně strávené sobotní
odpoledne.
Celodenní akce se vydařila a jméno holdingu Šmídl bylo celý den skloňováno jen
pozitivně a s obdivem (zejména díky našemu růstu a spojení s Nikou), což nás samozřejmě naplňovalo pýchou.

NOVINKY Z LOGISTIKY
A VOZOVÉHO PARKU
Nová hala v Pardubicích
Jak jste se mohli dočíst v úvodním článku,
NIKA pod křídly holdingu Šmídl dále roste.
V květnu otevřela novou skladovací halu
o kapacitě 12 000 paletových míst v Pardubicích a po dvou letech stagnace nakoupila
nové kamiony.
Nová hala, která je součástí Logistika Parku,
byla slavnostně otevřena koncem května. Přestože byl plný provoz plánován zhruba od čer2
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Do vozového parku samozřejmě neinvestuje jen NIKA. V letošním roce bude významně
rozšířen i vozový park firmy Šmídl. Tyto investice jsou nezbytné pro udržení vysoké kvality
a spolehlivosti našeho vozového parku, stejně
jako pro jeho modernizaci, jelikož ochranu životního prostředí považujeme ve Šmídl Provozním Holdingu za velice důležitou.

Projekt rekonstrukce areálu
NIKA v Hrochově Týnci
Kromě výstavby nové logistické haly a nákupu moderních vozidel myslíme samozřejmě
také na kvalitní pracovní prostředí našich
Investice do vozového parku
zaměstnanců. Centrála NIKY sídlí v bývalé
Kromě skladovacích ploch se významné- prodejně Jednoty, která byla postupně přeho rozšíření dočká i vozový park. Společně budována do současné podoby. Vzhledem
s pěti novými kamiony v provedení „lowdeck“ k růstu společnosti a počtu zaměstnanců
si NIKA na přelomu května a června převzala však přestává kapacitně vyhovovat, a proještě pět dalších vozidel, která naleznou uplat- to jsme přistoupili k zahájení projektu renění zejména pro zákazníky z oboru staveb- konstrukce areálu. Celý projekt je rozvržen
nictví a automotive. „Jedná se například o dva do 3 časových etap s předpokladem ukonspeciály DAF na podvozku 8x4 se sklápěcí čení poslední fáze v horizontu následujících
nástavbou nebo plachtové sólo vozidlo urče- 3-4 let. S první etapou by se mělo začít již
né pro zahraniční expresní přepravy. Zároveň na podzim roku 2018.
s nákupem nových vozidel vyřazujeme ty nejJako první bude zahájena rekonstrukce adstarší, abychom provozovali co nejmodernější ministrativní budovy v areálu bývalé společa nejbezpečnější techniku,” uvedla Martina nosti KOVO, kterou NIKA získala na základě
Šmídlová, jednatelka holdingu Šmídl, do ně- fúze v roce 2015. Následovat bude vybudohož NIKA patří. Dlouhodobou strategií je podle vání nové myčky pro nákladní vozidla, rekonní udržet průměrné staří kamionů pro meziná- strukce čerpací stanice, rekonstrukce či výrodní dopravu v obou firmách na dvou letech. stavba nového servisu pro nákladní a osobní
V letošním roce pak vedení NIKY plánuje poří- automobily, demolice staré kotelny a staré
dit ještě dvě nová vozidla – 120 cm3 soupravu skladové haly, která přímo sousedí s admia vozidlo s hydraulickou rukou.
nistrativní budovou KOVO. Součástí rekon3
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strukce celého areálu Hrochova Týnce bude hy na letiště. Z Prahy pak bylo letecky transi návrh ideálního rozmístění nově vzniklých portováno do Bishkeku, kde proběhla přebudov, pohybu vozidel a vybudování dosta- kládka na kamion. Následovat měla finální
tečného počtu parkovacích míst pro nákladní fáze, kterou byl převoz do konečného místa
a osobní vozidla. Pro tyto účely jsme vypraco- doručení v Oshe. Na cestě v horách se ale
vali tzv. „Studii rozvoje areálu“, která nám po- stalo to, co nikdo nečekal – utrhla se lavina
může správně se rozhodnout, jak bude celý a zavalila jedinou možnou přístupovou cestu.
areál v budoucnu vypadat. Věříme, že projekt Řidič musel čekat 2 dny, než pracovníci sildokončíme podle plánu a naši zaměstnanci nic masu sněhu odklidí. Jako zázrakem nikdo
tak budou mít kvalitní zázemí, které je podpo- neutrpěl žádná zranění, i když po této cestě
jezdí denně několik stovek aut. Pevně věříří v jejich každodenním pracovním úsilí.
me, že toto byla na dlouho jediná přírodní katastrofa, se kterou se budeme muset potýkat.

ZAJÍMAVOST

Myslíte, že laviny ohrožují jenom lyžaře a návštěvníky nebo obyvatele horských středisek? My jsme si to donedávna mysleli
také, ale stačila jedna přeprava z Pardubic
do Oshe a byli jsme vyvedeni z omylu….
Náš zákazník nás oslovil s požadavkem
na zajištění přepravy radarového systému
z České republiky do Kyrgyzstánu. Jelikož
v našem středisku speciálních přeprav umíme zajistit téměř jakýkoli typ kombinované
přepravy, zakázku jsme bez obav potvrdili. Po domluvení všech detailů nezbytných
k úspěšné přepravě, bylo zboží naloženo
v Pardubicích a následně dopraveno do Pra-

PS: Zboží samozřejmě dorazilo
na místo určení včas...
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EXPRESNÍ PŘEPRAVY
Na úplný závěr bychom Vás rádi informovali,
že v rámci zmíněného střediska Speciálních přeprav
posilujeme naši pozici v oblasti expresních přeprav.
A proč by se měli zákazníci spolehnout právě na nás?
Největší dopravce v ČR

Doručení na místo určení JIT

Dlouholeté zkušenosti
z oboru automotive

Potvrzení o doručení
zásilky mailem/telefonicky

Dostupnost 24/7

Multimodální přepravy

Návrh optimálního řešení
Vašich požadavků do 60 minut

Doručení zásilek v rámci celé Evropy

Neustálý přehled
o stavu Vaší zásilky

Šmídl Provozní Holding s.r.o.
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Expres dodání prostřednictvím:
pick-upu / dodávky / 3,5 t vozidla /
/ vrtulníku / letadla

= VÁŠ SPECIALISTA NA EXPRESNÍ PŘEPRAVY

Šmídl Provozní Holding s.r.o.

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň
a těšíme se na pokračování naší spolupráce.

www.smidl.cz

