
 

 

AKTUÁLNĚ 

Škodovka testuje elektrické tahače se solárními moduly pro 
přesuny přívěsů s materiálem po závodě 

V mladoboleslavském závodě Škody Auto se o přesun 

materiálu kromě jiného stará i 16 tahačů Still R 07               

s elektrickým pohonem. Jeden z nich nyní za jízdy dobíjejí 

solární panely umístěné na střechách přívěsů. Pokud se 

během testování využití fotovoltaiky osvědčí, dojde k 

jejímu výraznějšímu nasazení. 

 

Fotogalerie: Na veletrhu Innotrans zaujal projekt magnetických 
vlaků jezdících těsně nad dálnicí 

Výstavě Innotrans v Berlíně vévodí klasická železniční 

vozidla, projekty budoucnosti byly okrajové. Němci chtějí 

nad dálnicí postavit rychlodráhu pro dvousetkilometrovou 

rychlost. Češi ukázali například škodováckou lokomotivu 

pro Deutsche Bahn. 

 

Ministr dopravy chce na 11 dálničních úsecích zrušit poplatky pro 
auta do 3,5 tuny 
Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) oznámil, že od Nového 

roku nebudou muset řidiči platit na 11 úsecích dálnic, kde 

dosud nesmějí jezdit bez dálničního kuponu. Jedná se o více 

než stovku kilometrů, především u velkých měst. Například 

kolem Prahy, Plzně nebo Ústí nad Labem. Ťokovi na tiskové 

konferenci asistoval i šéf hnutí ANO, ministr financí Andrej 

Babiš. Akce tak připomínala dopředu naplánovanou 

předvolební líbivou akci pro voliče. 
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KRÁTCE 

Čína nedokáže naplnit své 
předimenzované přístavy 

Přebytek kapacity čínských přístavů je 

vyšší než počet všech kontejnerů, které 

prošly Japonskem, Ruskem, Jižní Koreou 

a Tchaj-wanem. Města se v Číně 

rozšiřováním přístavních kapacit snažila 

zvýšit lokální HDP. Místní výrobci se ale 

začínají orientovat na moderní 

technologie a nepotřebují takové objemy 

dopravy. 

Jungheinrich zrychlil servisní 
zásahy 
Výrobce skladové a manipulační techniky 

Jungheinrich vylepšuje noční distribuci 

náhradních dílů do mobilních servisních 

dílen. Díky tomu se mu daří do jednoho 

dne opravit 95 procent servisních 

zakázek. Nejrychlejší zásahy se pohybují 

v několika hodinách od kontaktu 

zákazníka s dispečinkem. 

Dachser rozšířil spolupráci s výrobcem 
barev Hempel 

Logistická společnost Dachser nově 

zajišťuje pro předního světového výrobce 

průmyslových barev, firmu Hempel, 

distribuci nebezpečného zboží sběrnou 

službou po celém Maďarsku. Po přímých 

dodávkách produktů z výroby v České 

republice se spolupráce rozšířila i na 

zásobování z konsignačního skladu 

Hempelu v Budapešti, který slouží k 

pokrytí okamžitých potřeb maďarského 

trhu. 

DPD se zúčastnila festivalu dronů  
V Paříži se konal festival dronů, jehož 

součástí byl i závod amatérských pilotů. 

Akce se účastnila i přepravní společnost 

DPD, která vzdušné stroje testuje od roku 

2014 pro doručování zásilek. 
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V ŘÍJNOVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYJDE 

Rizikové přepravy 
Počet případů zcizeného nákladu falešnými dopravci 

v Česku klesá a přesouvá se do zahraničí. Stojí za tím 

přísnější pravidla spedičních databank pro přijímání 

nových uživatelů, větší prevence a spolupráce firem 

s policií. Podvodníci ale mění taktiku – snaží se 

k informacím dostat přes menší dopravce. Velkým 

rizikem je také dnes běžné přeprodávání přeprav. 

Dopravci by si pak měli dát pozor zejména na náhlé 

změny místa vykládky. 

Podvodníci v nákladní dopravě polevili ve své aktivitě. V posledních dvou letech došlo 

k rapidnímu snížení počtu případů, kdy tzv. fantomoví dopravci pomocí zfalšovaných 

dokumentů nebo vstupem do řádných, ale mnohdy krachujících dopravních firem ukradli 

kamiony s nákladem.  

„Neznamená to, že by pachatelé upustili od páchání této trestné činnosti, ale spíše se 

přesunuli do jiných destinací. Nemalou měrou se o to přičinili odesilatelé a zasilatelé, ale 

i vlastní činnost policejních orgánů v ČR, na Slovensku a v Maďarsku,“ říká Ivo Kartus 

z Policejního prezidia ČR s tím, že se podvodní dopravci přesunuli zejména do Francie, 

Německa, Rumunska nebo Rakouska... 

 

Nový centrální sklad zvýšil dostupnost dílů 
Společnost Toyota Material Handling v Česku přebudovala svůj centrální sklad 

náhradních dílů. Cílem bylo zvýšení jeho kapacity, ale také zrychlení a zefektivnění 

servisních zásahů v provozech jejích klientů. Letos firma zautomatizovala objednávky 

nočních přeprav k servisním vozům, zvyšuje podíl zásob dostupných přímo z Rudné 

a zavádí princip 5S. 

Když dodavatel skladového vybavení Toyota Material Handling asi před 16 lety 

přestěhoval svou centrálu pro Česko do Rudné u Prahy, prodával zhruba 400 vozíků 

ročně. Dnes je to čtyřikrát tolik. Za léta se také výrazně rozšířila pronájemní flotila. Tyto 

nárůsty už ale nebylo možné zvládat v původních prostorách, a tak firma přistoupila 

k postupným změnám logistického toku vozíků a materiálu svým areálem... 

 

Chytré technologie vstoupí i na burzy nákladů 
Velká část speditérů v Česku a na Slovensku nemá 

vlastní zákazníky, ale jen přeprodává přepravy jiných 

zasílatelských firem. Dopravce na těchto přepravách může 

tratit, vysvětluje šéf českého a slovenského zastoupení 

německé burzy nákladů Timocom Daniel Priban. Firma se 

podle něj zabývá aktuálním trendem zavádění 

inteligentních řešení do přepravních platforem a uvažuje 

i o vstupu na mimoevropské trhy... 
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Hyster opět uspořádá vlastní 
přehlídku manipulační techniky 

Další Hyster Hub se odehraje 4. až 7. 

října 2016 v německém Weeze u hranic     

s Nizozemskem. Firma tak opět zvolila, 

podobně jako Linde Material Handling, 

místo účasti na hlavním oborovém 

veletrhu CeMat vlastní přehlídku, na které 

ukáže novinky z oblasti manipulační 

techniky. 

Uber pustil do ulic Pittsburghu 
autonomní vozy 

Běžní zákazníci společnosti Uber si 

mohou v americkém Pittsburghu a okolí 

poprvé vyzkoušet jízdu automobilem bez 

řidiče. K testům takzvané autonomní 

dopravy Uber využije hybridní sedany 

Ford Fusion, vybavené videokamerami, 

radary, čidly a dalšími snímači. Ve vozech 

však sedí vždy dva lidé od Uberu, kteří     

v případě problémů řízení převezmou. 

V Chebu roste druhá největší 
logistická hala v Česku pro Tchibo 

V průmyslovém areálu Panattoni Park 

Cheb představila společnost Tchibo Praha 

hrubou stavbu první části logistického 

centra, odkud chce v budoucnu 

distribuovat zboží ze svého e-shopu. 

Distribuční sklad má zatím rozlohu         

39 tisíc metrů čtverečních, po dokončení 

druhé části ale sklad přesáhne 73 tisíc 

čtverečních metrů. Po Amazonu                

v Dobrovízi tak půjde o druhou největší 

logistickou halu v České republice. 

Největší nájemce bude v Horních 
Počernicích pokračovat 

Developer průmyslových nemovitostí 

P3 se dohodl na prodloužení nájmu          

v areálu v Horních Počernicích se 

společností MD Logistika. Ta zde využívá 

38 500 metrů čtverečních skladových 

prostor a téměř 1200 metrů čtverečních 

kanceláří. Jde o jednu z největších 

letošních transakcí v oblasti 

průmyslových realit. 

V Ostravě proběhne další 
„logistická jízda“ 

Druhý ročník Logistics Ride proběhne 

3. a 4. listopadu v ostravském Clarion 

Congress Hotel. Zaměří se na praxi          

v logistických provozech výrobních         

a obchodních firem. Konference nabídne 

15 případových studií. 
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