
 

 

AKTUÁLNĚ 

Alza začíná doručovat o sobotách a nedělích po celém Česku          
i Slovensku. Dopravu zajistí kurýrní firma 

On-line obchod rozšiřuje otevírací dobu a zavede 

doručování zásilek i o víkendech. Bude k tomu 

využívat vlastní vozy i externího dopravce - 

kurýrní společnost Zavolejsikurýra.cz. Doručování 

o víkendech ale nebývá pro přepravní firmy příliš 

ziskové. 

V současné době nabízí sobotní doručování 

například DPD, PPL, TopTrans nebo Česká pošta. 

Nedělní rozvoz zásilek pak zajišťuje pouze státní 

podnik, a to jen ve vybraných městech prostřednictvím služby EMS. Vedle toho ale        

o víkendech doručují také kurýrní firmy, jako je například Messenger. Jedna z nich - 

Zavolejsikurýra.cz - se nyní objevila na stránkách Alzy jako partner e-shopu pro 

zajišťování víkendového doručení. Zásilky si vyzvedává v distribučních centrech Alzy    

v Praze a v Senci, odkud je převáží do svých hlavních třídicích dep. 

 

Švýcarské logistické centrum se zčásti proměnilo v solární 
elektrárnu. Nabíjí i uskladněná auta 

Energetické společnosti BKW a Energie du Jura    

a logistická firma Gefco otevřely ve švýcarském 

Courgenay největší solární střešní elektrárnu v zemi. 

Má plochu 43 tisíc metrů čtverečních a pokrývá 

sklad hotových vozů. 

Na začátku projektu stála v roce 2015 ambice 

švýcarské pobočky společnosti Gefco modernizovat 

parkoviště pro 3000 importovaných vozidel. 

Nedávno zprovozněná fotovoltaická elektrárna se skládá z 23 886 fotovoltaických 

panelů, které pokrývají střechu obřího parkoviště pro nové vozy na ploše 43 000 metrů 

čtverečních. 
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 FACEBOOK 

www.facebook.com/casopisLogistika/ 

 

TWITTER 

#UPS a #Fedex volí chytré technologie 

místo náboru dalších tisíců pracovníků před 

vánoční spičkou 

 

#Uber to move freight, target trucking for 

the long haul with acquisition of self-driving 

start up Otto 

 

#Wal-Mart posiluje aktivity v zahraničním 

#e-commerce. Chce podíl v indickém 

#Flipkart, uz dřív to byl JD.com. 

 

DHL Snaps Up UK Mail for $315.5 Million, 

bolstering its presence in one of Europe’s 

biggest e-commerce markets 

 

#Amazon dal pokračuje v expanzi své 

#logistika sítě. 

 

Starship Technologies zkouší #robot pro 

doručování zásilek v ulicích #SanFrancisco 

 

Ingenious solution by Dutch bike company 

to eliminate damaged shipments-printing 

photos of TVs on boxes 

  

 

KRÁTCE 

Dachser otevřel dvě nové pobočky 
„Air & Sea“ v USA 

Divize leteckých a námořních přeprav       

Air & Sea Logistics společnosti Dachser 

rozšířila otevřením nových kanceláří               

v Minneapolisu a v Baltimoru své působení     

v USA třetí pobočkou na severovýchodě. 

 

AWT navyšuje přepravu na jih 
Evropy, cílí na chemii a automotive 

Železniční společnost AWT navýšila 

meziročně objem přeprav ze střední Evropy do 

Slovinska a Itálie o 10 vlaků týdně. 
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Areál po autodopravci Hanzalíkovi jde do prodeje 
Sídlo a logistická základna dopravní a spediční 

firmy Autodoprava Hanzalík, dříve jednoho              

z největších kamionových dopravců v zemi, se kvůli 

insolvenci majitele prodává. Logistický areál            

v Lišově v blízkém sousedství Českých Budějovic    

o rozloze 94 000 metrů čtverečních jde do 

výběrového řízení s doporučenou kupní cenou         

25 milionů korun. Logistické centrum pro dopravu    

v Lišově patří mezi největší skladové a průmyslové areály, které jsou nyní v Jihočeském 

kraji k mání. 

Uber expanduje na trhu s rozvozem jídla. Plánuje vstoupit do více 
než 20 zemí 

UberEats, pobočka provozovatele alternativní 

taxislužby Uber, má celosvětové ambice s rozvozem 

jídla, ještě letos chce vstoupit do Dubaje, 

Johannesburgu a dalších šesti měst. UberEats 

funguje už ve 33 městech v šesti zemích světa.        

Z toho 27 je ovšem v USA. 

 

V ŘÍJNOVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYŠLO 

Editorial: Revoluce ve spedici? 
Do spedice se dostávají nové technologické      

start-upy, které vyvíjejí aplikace, jež bez zásahu 

člověka propojují odesílatele a dopravce, a mohou 

tak značně změnit svět nákladní přepravy. Zatím sice 

žádnou revoluci nepřinesly, jak píše Vojtěch Kolář ve 

svém článku, nicméně velké přepravní firmy o ně 

mají enormní zájem. DB Schenker se spojil               

s platformou uShip, UPS koupilo za 1,8 miliardy 

dolarů "digitálního" speditéra Coyote Logistics a další významné firmy utrácejí miliony 

dolarů za vývoj vlastních on-line platforem. 
 

Jak vyjednat výhodné podmínky nájmu 
Vzhledem k velké poptávce a nedostatku volných prostor je současný český trh 

průmyslových, potažmo logistických nemovitostí spíše trhem pronajímatelů. Polovina 

transakcí se realizuje bez realitního poradce, a tak by se nájemci měli umět bránit tlaku 

developerů při vyjednávání podmínek nájemních smluv. Na transakci se firmy musí 

důkladně připravit a především ji začít řešit včas. 
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U pražského letiště vznikne další 
logistická hala 

Developer průmyslových nemovitostí 

Prologis zahájil spekulativní výstavbu nové 

distribuční haly o rozloze 11 720 metrů 

čtverečních ve svém parku u hlavního 

pražského letiště. Společnost tak reaguje na 

vysokou poptávku zákazníků, díky které je 

park už plně obsazen. 

 

Stavba dálnice do Vídně může 
pokračovat 

Minulé zásady územního rozvoje zrušil 

Nejvyšší správní soud v roce 2012. Absence 

plánu zdržovala řadu staveb, například dálnici 

do Vídně. Kritici se chystají dokument 

napadnout u soudu. 

 

UPS testuje drony pro přepravu 
urgentních zásilek 

Společnost UPS začala testovat drony pro 

přepravu urgentních zásilek do těžko 

dostupných oblastí. Na projektu spolupracuje  

s výrobcem bezpilotních letounů CyPhy 

Works. 

Export do Ruska dál klesá 
Exportéři mají na ruském trhu potíže. Objem 

pojištěných obchodů prudce klesl. Státní 

exportní pojišťovna v Rusku podporuje 

především obchody s těmi firmami, které mají 

příjmy v zahraničních měnách. Bilanci státních 

institucí podporujících export stále tíží 

transakce z minulých let, z nichž hrozí 

mnohamiliardové ztráty. 

 

Balíkobot spouští napojení e-shopů 
na datové rozhraní České pošty 

Služba pro sdružování přepravních služeb 

Balíkobot.cz spouští přímé datové napojení na 

Českou poštu. E-shopy využívající tuto službu 

tak nyní mohou automaticky přenášet data      

k zásilkám expedovaným přes Českou poštu.  

On-line obchodům toto rozšíření umožní tisk 

štítků a sledování zásilek ve vlastní 

administraci, zrychlení expedice a snížení 

chybovosti i nákladů na pracovníky expedice. 

 

K+N staví u Teplic logistické 
centrum pro americký Edgewell 

Stavbu distribučního centra o rozloze 16 tisíc 

metrů čtverečních v Modlanech u Teplic 

zahájila společnost Kühne + Nagel. Po jeho 

dokončení odtud bude firma poskytovat 

logistické služby pro amerického výrobce a 

distributora hygienických potřeb Edgewell. 
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