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Konference SpeedChain byla pro
mne jako vedoucí Katedry mezinárod-
ního obchodu na VŠE mimořádně pří-
nosná. Dozvěděla jsem se mnoho
praktických poznatků o moderních
trendech v logistice a mohla jsem na-
vázat nové kontakty s praxí. Velmi se
mi líbila exkurze do prostor letiště
Praha.

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
VŠE v Praze, Prorektorka
pro zahraniční vztahy a PR

Pavel Špráchal, ČD Cargo

Miroslav Rumler,
RELIANT

Martina Valterová
Porsche ČR

Luboš Mervart,
Merka Spedition

Gunar Ivansson



16

Dopolední blok konference byl věnovaný přede-
vším aktuálním ekonomickým tématům. Poutavé
příspěvky takových osobností, jakými jsou Alfonz
Antoni – viceprezident Evropské logistické asoci-
ace, Miroslav Ševčík – ředitel Liberálního institutu,
Radek Špicar – viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy a Ladislav Novák – ředitel Svazu che-
mického průmyslu ČR vymezily základní rámec
pro širokou odbornou diskuzi a nastavily vysokou
laťku i pro všechny ostatní speakery. 

Odpolední program byl s ohledem na rekordní
počet účastníků a rozmanitost jejich profesních
zájmů rozdělen do čtyř paralelních sekcí.

První z nich nabídla detailní akcent problematiky
železniční a multimodální dopravy a logistiky tak

specifického zboží, jakým jsou chemické látky, hro-
madné substráty či suroviny pro průmysl. 

Druhá z odpoledních sekcí byla zaměřena na ob-
last komplexního poskytování 3PL, moderní logis-
tické systémy, individuální logistické projekty
a celou řadu opatření na zvýšení kvality a bezpeč-
nosti logistického řetězce.

Třetí sekce představila problematiku moderních
informačních systémů a jejich vliv na efektivitu lo-
gistických procesů. 

Čtvrtá sekce poskytla podrobný pohled na sou-
časný stav logistického vzdělávání v národním mě-
řítku i v regionu střední Evropy a poskytla
vhodnou platformu pro setkání logistických peda-
gogů se zástupci výrobních a obchodních společ-

ností a pos kytovateli profesionálních logistických
služeb. Samostatnou část odpoledního programu
představovala i rozsáhlá prezentace evropského
projektu Chemlog T&T, což je jeden z mála pro-
jektů, který se věnuje problematice integrovaného
řešení aspektů logistiky chemických látek hned
několika regionů v ČR a SRN.

Na jednotlivé sekce pak plynule navazovala
ukázka na volné ploše, která nabídla unikátní po-
dívanou na manipulaci s nebezpečnými látkami za
odborné asistence jednotky TRINS; paralelně s ní
proběhla sekce věnovaná problematice součas-
ného českého a evropského trhu s logistickými ne-
movitostmi formou kulatého stolu s účastí široké
logistické veřejnosti. V moderované diskuzi zde
vystoupili zástupci všech významných segmentů
logistického trhu a nabídli velmi podrobný pohled
na současný trh.

Logickým vyústěním široké palety témat prv-
ního konferenčního dne byla panelová diskuze, je-
jímž smyslem bylo poskytnout komplexní pohled
na jednotlivá logistická témata. V panelu byli za-
stoupeni vrcholoví představitelé společností na-
příč zásobovacím řetězcem s tím, že mezi nosná
témata patřily jednotlivé aspekty bezpečnosti, ja-
kosti a ekologické šetrnosti logistiky a zásobova-
cího řetězce jako celku.

Kromě celé řady nových témat přinesla konfe-
rence SpeedChain i zcela nový formát interakce
jednotlivých účastníků a speakerů formou četných
diskuzních fór v rámci jednotlivých sekcí, panelo-
vých diskuzí či kulatého stolu. Nabídla tak letos
výrazně širší prostor pro profesionální networ-
king, který patří k tomu nejdůležitějšímu, co může
prvotřídní logistická konference svým účastníkům
nabídnout. LN

Komplexní pohled na logistiku

Pražský Břevnovský klášter otevřel tento rok na samém začátku listopadu již posedmé své
brány všem, kdo mají zájem načerpat nové znalosti, shlédnout aktuální trendy a setkat se
se stovkami dalších logistiků a vrcholových manažerů. I letos byly jeho reprezentační pro-
story svědky toho nejlepšího, co nejen česká, ale i celá středoevropská logistická scéna na-
bízí.  Historicky největší množství účastníků, specializovaných tématicky vymezených sekcí,
diskuzních fór, panelových diskuzí, partnerů i udělených národních i evropských cen.
SpeedChain 2012 navázal na progresivní trend uplynulých ročníků a nabídl vše, co lze od
konference očekávat jak po odborné, tak i po společenské stránce.
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Děkujeme všem
Již posedmé jsme se letos set -

kali při tradiční podzimní konfe-
renci SpeedCHAIN a následném
slavnostním večeru V.I.P. Logistic
Rendezvous v historických pro-
storách pražského Břevnovského
kláštera.

Stejně jako v minulých letech
jsme se pro vás snažili připravit
kombinaci vysokého logistického

know-how a networkingu v příjemné neformální atmosféře. Na základě
pozitivních ohlasů posluchačů, a to jak z řad logistických odborníků,
tak z řad odborné veřejnosti věřím, že se to podařilo.

Sedmý ročník navštívil rekordní počet účastníků – v průběhu večera
se do Břevnovského kláštera sjelo 567 hostů z celé republiky
a z 11 zemí světa.  Tento rok nám tak přinesl skutečně radost – vytvořila
se bezkonkurenční atmosféra, sály byly plné a nálada perfektní.

Děkuji všem, kteří se na přípravě této prestižní akce partnersky
podíleli, a těším se opět za rok na setkání s vámi v Břevnově.

Lucie Padevětová
manažerka konference SpeedCHAIN

2012

Radek Špicar, viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR

Alfonz Antoni,
viceprezident ELA

Miroslav Ševčík,
ředitel Liberálního
institutu

Luděk Prudil,
GŘ HZS ČR

Edin Sose,
obchodní ředitel AWT

Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR
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V.I.P. Logistic Rendezvous
Tradičním středobodem obchodních i osobních setkání byl slavnostní večer V.I.P. Logistic Rendezvous,
kterým provázela skupina Lokomotiva s Petrem Vondráčkem. Dobrou náladu u bohatého rautu doplnilo
kromě slavnostního předání ceny GRYF Supply Chain Award (viz následující strana) i předání certifikátů
ECBL úspěšným absolventům náročných zkoušek organizovaných Českou logistickou asociací a samo-
zřejmě i slosování tomboly, do níž se mohli přihlásit všichni účastníci konference.

S ohledem na rostoucí zájem účastníků meziná-
rodní logistické konference SpeedCHAIN 2012
o získání bližších informací týkajících se trhu ne-
movitostí byla letos do programu zařazena sekce
Logistické nemovitosti (Sekce E), která se konala
v prostorách Zlatého salonku od 16.30 do 18.00
hodin. Moderátorkou byla Ing. Simona Černá, Le-
asing Manager průmyslového areálu IMMOPARK
Praha, který vlastní společnost Erste Group
Immorent. S úvodní prezentací na téma Výstavba skladu –

bude levnější? vystoupil Tomáš Míček, Acquisition
and Development Director ze společnosti PointPark-
Properties. Po jeho prezentaci byla zařazena pane-
lová diskuze, jejímž cílem bylo seznámit posluchače
nejen s aktuální situací na trhu průmyslových pro-
stor v ČR, ale také zasadit místní vývoj do kontextu
Evropy. Záměrem diskuze bylo nahlédnout na daný
trh z více různých pohledů – ze strany developera,
nezávislých konzultantů a uživatele průmyslových
ploch a společně dojít k závěru, zda trh s nemovi-
tostmi skutečně nabízí to, co uživatelé potřebují.

Panelové diskuze se zúčastnili Tomáš Míček
(PointPark Properties), Martin Šumera (DTZ),
Filip Kozák (CBRE), Ferdinand Hlobil (Cushman &
Wakefield) a Jiří Vybíhal (Jipocar).

Bohatá, profesionálně řízená diskuze prokázala
velký zájem účastníků o problematiku a samo-
zřejmě vysokou odbornou úroveň členů panelu.
Závěr jednoznačně potvrdil oboustrannou spoko-
jenost i skutečnost, že diskuze byla podnětná pro
obě strany. LP

Diskuze na téma logistické nemovitosti

Petr Vondráček
a Miroslav Rumler st., RELIANT

Václav Štefl ze společnosti Domanský
předává výhru v loterii

Předávání certifikátů ECBL

Michaela Bruková, Logistic News
a Martin Knížek, Logistika

Jan Polter, DACHSER Czech Republic
a Lucie Padevětová, RELIANT

Tomáš Valenta, ESP předává výhru v loterii
Tablet 7 Danielu Mackovi z NSG Morison

Simona Černá,
Erste Group Immorent

Tomáš Míček,
PointPark Properties
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Co pro vás znamená ocenění GRYF pro logistic-
kou osobnost roku?

Ocenění se netýká pouze mojí osoby, ale přede-
vším obrovské mozaiky osob, se kterými jsem spo-
lupracoval a spolupracuji během své profesní
činnosti. Logistika rozhodně není „one man show“,
ale výsledek práce kolektivu, který ani přesně ne-
dovedeme definovat a mění se podle situace. Při-
rovnání se nabízí k symfonickému orchestru a velké
symfonii, jejíž celkové vyznění záleží ne pouze na
dokonalých nástrojích a skladbě, ale na souhře
všech členů orchestru a precizním provedení kaž-
dého tónu. Měl jsem prostě to štěstí, že jsem mohl
a mohu pracovat a realizovat se mezi výbornými
muzikanty. Čím déle jste v profesi, tím více hodno-
títe svoji dosavadní práci, samozřejmě máte i po-
chybnosti, zda něco šlo udělat lépe, kolika chyb jste
se dopustili, co se kvůli vaší práci nepovedlo. Toto
vysoce prestižní ocenění pomůže v sebereflexi, mi-
nimálně vám řekne, že alespoň něco, alespoň něja-
kou část své práce jste dělali dobře.

Co byste ještě rád ve svém oboru dokázal?
Postupně se kloním k názoru, že v mých letech

si stanovovat vysoké a dlouhodobé cíle je dětinské,

ale i neodpovědné vůči ostatním. Učil jsem se od
velmi moudrých a profesně skvělých starších ko-
legů, kteří nám mladým bez jakýchkoliv postran-
ních úmyslů předávali své životní i pracovní
zkušenosti, pokud jsme projevili zájem. Vytvořili
tím základ, na kterém jsme mohli stavět, protože
ne vše lze vyčíst nebo se naučí na rychlokurzech.
Síla logistiky, ale samozřejmě i jiných oborů, je
v systematičnosti přijímání, třídění a dalším raci-
onálním využívání informací z teorie a praxe.
A tady si myslím, že je parketa nás „mazáků“
k uchopení všech příležitostí, kdy můžeme naše
zkušenosti předat.

Co byste tedy jako logistická
osobnost roku a zkušený „mazák“
doporučil mladším generacím
pro práci v logistice?

ROZHOVOR S LOGISTICKOU OSOBNOSTÍ ROKU 2012

Je čas předat zkušenosti

Speciální cena pro držitele GRYF 2012 od Eulog.cz
Partnerem jedinečné ceny GRYF Supply Chain

Award byl logistický portál Eulog.cz. Vítězem se
stal JUDr. Václav Živec, který se v logistice pohy-
buje téměř třicet let. V oblasti logistiky chemic-
kých látek působil v PZO Chemapol, Agrofertu
Holding a.s. a v současnosti stále pracuje ve spo-
lečnosti LC Sokotrans. K tomu všemu ještě mů-
žeme přidat fakt, že je zakladatelem Výboru
logistiky SCHP ČR a zakládajícím členem expertní
skupiny pro nebezpečné zboží ADR Česmad Bo-
hemia, přispěl také mimo jiné ke zřízení Transport-
ního nehodového systému TRINS a založení České
asociace čistících stanic. Od roku 2009 se zaměřil
na globální bezpečnost přeprav a pomohl uvést na

Letošním nositelem prestižního ocenění GRYF – Supply Chain Award, udělovaného magazí-
nem Logistic News logistické osobnosti roku, se stal JUDr. Václav Živec, který po slavno-
stním převzetí ocenění a sponzorských cen v rámci společenského večera V.I.P. Logistic
Rendezvous odpověděl Logistic News na několik otázek.

Seriózní přístup k profesi, pokoru vůči „chrámu“,
zvanému logistika. Mnoho kolegů, zejména pokud
přicházejí z jiných oborů, se zaklíná svým už získa-
ným „know how“. Pokud bych hodně volně přeložil
toto jako „profesní dovednost“, znamená to, že se
musí hodně učit v profesi logistiky, oboru, kde
chtějí působit. Za dobu, kterou logistiku dělám, se
tolik změnilo, že když se všichni stále nebudeme
vzdělávat, je lepší si najít jinou profesi. A proto
všem, kteří v naší práci a zároveň hobby – logis-
tice vydrží, přeji, aby toto ocenění GRYF dostali
v tak krásném a moudrostí staletí nabitém pro-
středí Břevnovského kláštera, kde jsou tak vý-

borně organizovány prestižní
a vysoce profesionální konfe-
rence SpeedChain.

Michaela Bruková

Veronika Vajnarová za FiremníAkce.CZ
předává hlavní cenu – pobytový voucher
na zámku Zbiroh - vítězi GRYF 2012

JUDr. Václav Živec

Ivan Macho za Eulog předává vítězi GRYF 2012
osmikilogramový dort ozdobený jeho fotografií
z jedlého papíru

svět projekt ChemLog (Logistika chemikálií ve
střední a východní Evropě).

Zástupci portálu Eulog.cz vítězi pogratulovali
a předali mu svou speciální cenu - krásný dort
s jeho fotografií. Pak následovalo slavnostní roz-
krojení dortu, který měli příležitost ochutnat
i účastníci konference.

„Jsme velice rádi, že jsme opět mohli být medi-
álním partnerem mezinárodní logistické konfe-
rence SpeedChain a letos navíc i partnerem ceny
GRYF Supply Chain Award. Vítězi přejeme hodně
dalších úspěchů a ocenění a už teď se těšíme
na příští ročník,“ uvedla redaktorka portálu
Eulog.cz Eva Blechová. EB
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SpeedChain na letišti
Druhý konferenční den nabídl účastníkům exkurzi do míst, kam se běžně nedostanou – do
zázemí Letiště Ruzyně a do areálu jednoho z  nejmodernějších terminálů expresní letecké
dopravy v Evropě společnosti Skyport a.s.

V první části měli účastníci jedinečnou příležitost projít si a prohlédnout například třídírnu zavazadel
nebo letištní stanici Záchranné a požární služby včetně trenažéru pro zde sloužící hasiče. Fundovaný
průvodce je seznámil s  fungováním dráhového systému a z několika desítek metrů byly k vidění starty
a přistání různých typů letadel. Exkurze následně vyvrcholila prohlídkou terminálu Skyport a.s., kde se
návštěvníci seznámili s  jednotlivými aspekty logistiky leteckého carga a byly jim předvedeny procesy
spojené jak s  příjmem, tak s  odesíláním leteckých zásilek. 

Všichni, kteří využili šance dostat se do provozů, které zůstávají za normálních okolností skryté, vysoce
hodnotili výběr atraktivního prostředí a odborný výklad poskytnutý během exkurze. MB

Ukázka na volné ploše
Názorná demonstrace manipulace s chemickými

látkami předvedla všem divákům, jaké metody
a technologie se mohou využít pro manipulaci, na-
kládku a přepravu nebezpečné látky, v tomto kon-
krétním případě acetonu.

Na atraktivní „show pod širým nebem“ se part-
nersky podílely společnosti LC Sokotrans (Václav
Živec, moderátor akce), Dekra Automobil (Jiří
Došek), DENIOS (Radek Zajíc), YALE (Ivan Musil,
Pavel Musil), DEXION (Richard Fišer) a Domanský
(Václav Štefl). LN

Jiří Došek, DEKRA Automobil

Nicole Krauzová,
LC Sokotrans
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„PPL CZ se účastní této konference již ně-
kolik let, letos poprvé jako partner. Rád
bych vyzdvihl profesionální a osobní přístup
pořádající společnosti Reliant.   Konference
každým rokem přitahuje špičky z oboru lo-
gistiky, tu letošní navíc okořenila přednáška
pana docenta Ševčíka. Úchvatné prostory
Břevnovského kláštera jsou navíc příjem-
ným místem pro neformální setkání s ko-
legy z oboru. Bude nám potěšením
pokračovat v dosavadní spolupráci.“

Bc. Miroslav Mareš
marketingový manažer, PPL CZ s.r.o.

Konference Speedchain byla i v tomto
roce skvěle zorganizovaná a výborně ob-
sazená. Pro nás je to jedinečná možnost
potkat se potencionálními partnery a zá-
kazníky. Velice jsme ocenili vstřícnost při
organizaci našeho vystoupení i vysokou
profesionalitu celé konference. Vím, jak je
těžké akci v tomto rozměru organizovat,
proto za sebe rozhodně smekám.

Blanka Lejsalová
Kardex s.r.o., www.kardex-remstar.cz

Speed Chain 2012 mě pozitivně překva-
pil pestrostí témat spřažených do jednoho
logického celku rozvíjených za nenásilné
podpory přítomnými moderátory. Jsem
přesvědčen, že každý účastník si v příjem-
ném prostředí Břevnovského kláštera
v efektivně organizovaném programu měl
možnost nalézt svůj pohled na logistiku,
a to jak v nejužším slova smyslu, tak z hle-
diska zasazení do obecnějšího rámce.

Ing. Luboš Mervart
ředitel společnosti, MERKA Spedition

Konference očima účastníků
módní rétorice úspor za každou cenu  při  současné
absenci jakékoliv národní strategie a vize, a který  jako
odborník z praxe reálně  zhodnotil situaci a perspek-
tivy Českého průmyslu i v souvislosti s dnešní  politi-
kou vlády.  Dle mého názoru jeho vystoupení dodalo
účastníkům konference  ihned na počátku povzbu-
zení do dalších aktivit ve své oblasti podnikání, což se
projevilo i v diskuzních blocích. 

Rodan Šenekl,
Eurosib logistics Prague

Každý z nás má ve svém jinak všedním a většinou
také rutinním pracovním životě několik světlých oka-
mžiků, na které se v průběhu roku těší. Nevím jak
ostatní, ale v mém případě je jednou z těchto příjem-
ných chvil podzimní setkání na SpeedChainu. V souvi-
slosti s konferencemi je vždy zmiňována a oceňována
možnost setkání a výměny nejnovějších poznatků
s lidmi z oboru. Ano, to platí i v případě SpeedChainu.
Je však nutné dodat, že kromě této „obvyklé“ příleži-
tosti dává SpeedChain navíc něco, co podle mého ná-
zoru žádná jiná podobná akce nabídnout nemůže.
Unikátní atmosféru, která je dána nejenom fantastic-
kým prostředím, ale také zejména bezchybnou orga-
nizací a „člověčím“ přístupem ze strany organizátorů.
Výsledkem je pak ten těžko popsatelný pocit, kdy i po
celodenním maratonu přednášek, seminářů a osob-
ních setkání cítíte, že jste prožili příjemný den a již tě-
šíte se na následující ročník.

Ing. Michal Svoboda
ředitel společnosti, LIMMA food, a.s.

Konference SpeedChain je pro nás logistiky výrob-
ních   firem místem pro profesní i osobní setkávání
s ostatními kolegy z branže. V každém jejím
ročníku   nacházím v programu zajímavé přednášky
a nové informace nejen pro zlepšování své vlastní
práce, ale i další podněty pro budování nových ob-
chodních vztahů. Děkuji společnosti RELIANT Group
za vysoce profesionální práci při pořádání tohoto
vrcholného setkání a samotné konferenci SpeedChain
přeji do dalších ročníků mnoho úspěchů.

Jiří Hruška, manažer logistiky, TART
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Opravdu skvělá a velmi dobře organizovaná akce.
Nejen prostory samotné, výborná organizace, ale
i výběr jednotlivých mluvčích a témat.

Provázanost témat logistiky a ekonomiky byla určitě
velmi zajímavá, zejména v přednášce Miroslava Ševčíka
s krátkou exkurzí do historie uprav daní a vlivu na fis -
kální rozpočet. Krátký výlet do historie je přínosem
k ponaučení z možných budoucích chyb. Osobně jsem
přesvědčený,  že na takových konferencích by však
mělo být i větší zastoupení politické reprezentace, aby
si mohli vyslechnout všechny problémy od lidí, kterých
se každé politické rozhodnutí bezprostředně dotýká.

Antonín Prachař, ředitel společnosti
OMEGA SERVIS HOLDING, a.s.

Konference SpeedChain jsem se zúčastnila již něko-
likrát. Proto mohu říci, že má stále vzrůstající úroveň,
a to nejen z hlediska organizace, která byla v letošním
roce skutečně perfektní, ale i z hlediska výběru témat
a přednášejících. Velmi příjemné je, že si každý účast-
ník může zvolit a navštívit pro něj nejzajímavější před-
nášky z jednotlivých sekcí. Škoda, že není možno
stihnout obě závěrečná diskuzní fóra. Pro mě osobně
byla ale letos velkým přínosem úvodní, dopolední část,
obzvláště přednáška pana docenta Miroslava Ševčíka
(Hospodářská politika v době dluhové krize), stejně
tak jako přednáška pana Radka Špicara (Průmysl jako
stimulátor rozvoje evropské ekonomiky). Velmi zají-
mavá   kombinace názorů a ze strany organizátorů
dobrá volba. Oba pánové byli excelentní.

Eva Děkanová
manažerka marketingu, GEIS CZ

Dovolte, abych Vám jménem mých kolegů velice po-
děkovala za organizaci konference SpeedChain 2012,
kde naše společnost byla jedním z partnerů. Nyní
mohu přiznat, že v prvopočátku naše partnerství na
SpeedChain konferenci bylo „krokem do neznáma“.
Vůbec jsme netušili, že tato konference má takové roz-

Firma Yale CZ dělá vzhledem k povaze svého pro-
duktu vztahový byznys. A součástí toho správného
vztahu se zákazníkem jsou i vydařené marketingové
akce. V tomto ohledu nám firma Reliant Group svými
hlubokými zkušenostmi v oboru, kontakty na dopro-
vodné programy a dokonalým profesionálním přístu-
pem nabízí to nejlepší, s čím jsme se za 20 let
existence naší firmy setkali. Na spokojenost účastníků
se vůbec nemusíme ptát, protože ta je na nich vidět na
první pohled!

Ing. Ivan Musil
výkonný ředitel, YALE CZ, s.r.o.

Jako každoročně mne program velmi zaujal. Nejvíce
oceňuji  pozitivní obsah a vystoupení viceprezidenta
Svazu průmyslu a dopravy pana Radka Špicara
v úvodním bloku, protože se zcela vymklo jednoduché

měry, takové jméno, takovou návštěvnost a publicitu
a také takové profesionální a příjemné organizátory.
Organizovat konferenci těchto rozměrů, a zvláště
v Břevnovském klášteře, vyžaduje vysokou profesiona-
litu. Moc děkujeme za spolupráci a možnost být na
této konferenci. Doufáme, že budeme moci s Vámi
spolupracovat jakkoliv i nadále.

Radka Prachařová
manažer vnějších vztahů, NSG Morison

Speedchain 2012 mě jako ředitelku střední od-
borné školy logistické opravdu nadchl. Sleduji, jak se
postupně zvyšuje počet účastníků, rozšiřuje se
počet  sekcí a témat, svůj prostor má i univerzitní lo-
gistické vzdělávání. Spousta kvalitních vystoupení,
navázání nových kontaktů a propojení teorie na lo-
gistickou praxi - to je pro školu   největší přínos kon-
ference.   Organizátorům se velmi vydařila celá akce,
a to včetně praktické ukázky a vyhlášení Logistické
osobnosti roku 2012. Účast na této vrcholné mezi-
národní konferenci   vnímám jako opravdu přínosné
pro rozvoj středoškolské logistiky.

PaedDr. Vladimíra Štrynclová
ředitelka školy, Střední odborná škola

logistická a střední odborné učiliště Dalovice

SpeedChain mne překvapil množstvím návštěvníků
nejen v hlavním sále, ale zejména v odborných sekcích.
Pro prezentátory je vždy potěšujícím výrazem zájmu,
pokud v sále není žádná volná židle. 

Petr Ondrášek, ředitel pro marketing,
CCV Informační systémy



Zbývá 357 dní!
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Luboš Štryncl,
FM Logistic

Miroslav Mareš,
PPL CZ
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