
                
 

kapacity pro AKČNÍ HMOTNOU REZERVU 
 

 

Specializovaný projekt sdílené logistiky www.Nasklad.cz aktivovaný začátkem roku 2020 

přichází s aktivitou vytvoření kapacity pro AKČNÍ HMOTNOU REZERVU. Chceme tím přispět ke 

snižování negativních dopadů aktuální pandemické situace na ekonomické subjekty. 

Máme ambici ve spolupráci s významnými hráči na poli logistiky vytvořit síť skladových 

kapacit pro potřeby nejvíce ohrožených případně těch, kteří také chtějí pomáhat, ale nedisponují 

žádnou skladovou kapacitou.  

Neplánujeme vybudování nových center, ale apelujeme na ty, kteří mohou nabídnout 

kapacitu například 10 paletových pozic v rámci svého logistického centra nebo parku, případně 

vypomoci svými distribučními kapacitami, například v rámci zpětných toků. 

Konkrétní formy spolupráce s Vámi samozřejmě rádi prodiskutujeme, bohužel aktuálně 

nikoliv osobně, protože to není možné, ale nějakou vhodnou on-line formou. Dovolili jsme si připravit 

iniciační registrační formulář pro primární seznámení. Sázíme však především na přímou 

komunikaci, takže po vyplnění registračního formuláře Vás budeme neprodleně kontaktovat pro 

dojednání dalšího postupu. 

V případě potřeby dalších informací se s námi neváhejte spojit na níže uvedených kontaktech. 

VŠEM, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT POMOCI, DĚKUJEME! 

Pavel Hrdinka & Rudolf Malý, ALog. 
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A Capacity for Action Material Reserve 
 

We are glad to introduce our specialised project of Shared Logistics www.Nasklad.cz, 

launched by beginning April 2020, aimed at created of capacities for ACTION MATERIAL RESERVE. 

Hence we would like to assist the reduction of the negative impacts of actual pandemic situation 

onto business units. 

 

Our ambition – in hand with leading players in logistics – is to create a network of warehouse 

capacitides to be available for the most affected units or those, who are ready to help, but do not 

run their own warehouse space. 

 

We do not project any new logistic centers but appeal to those units who can offer e.g. 10 

paletteslots within their logistic hub or park, or eventually can assist with their means lof distribution, 

for example while on the reverse runs. 

 

The specific form of collaboration with you shall of course be gladly discussed – just at the 

moment not in person but through an available on-line connection. Attached kindly find a 

Registration Form for initial acquaintance, we would however rather communicate with you directly, 

so upon back mailing of your registration we shall immediately come in touch with you in order to set 

the further processes. 

In case of more information needed please use one of the below contacts. 

 

MANY ADVANCE THANKS TO ALL WHO WANT TO HELP  
 

Pavel Hrdinka & Rudolf Malý, ALog. 
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