
 

 

AKTUÁLNĚ 

Amazon začal testovat i zákazníky a konkurenci v Česku. Stránky   
v češtině ale zatím nenabídl 

Americká firma nabídla ze své německé stránky 

dodávky v hodnotě nad 39 eur zdarma. Poláci si ale 

mohou objednávat a řešit veškeré služby ve svém 

jazyce, Češi a další středoevropští a skandinávští 

zákazníci musí použít německou nebo anglickou 

verzi. Cena některého zboží je výrazně nižší, problém 

je ale v rychlosti dodávky a kurzu, podle kterého 

Amazon přepočítává cenu. 

 

Ford zkouší technologii, která ukončí 
čekání na semaforech 

Stání na červenou by se mohlo stát minulostí              

s novou technologií Glosa, kterou testuje na svých 

vozech automobilka Ford. Systém funguje na 

využívání informací o načasování semaforů                 

a doporučení optimální rychlosti, aby řidič dorazil       

k semaforům ve chvíli, kdy naskočí zelená. 

 

 

Zoot zavádí doručení v den objednání po 
celé ČR a v Bratislavě 

Český online obchod s módou Zoot.cz optimalizoval 

svoji logistiku a začne od 15. listopadu nabízet 

doručení v den objednání nejen pro své pražské 

výdejny, ale pro pobočky v celé České republice. Službu nabídne do konce roku               

i v Bratislavě a v plánu je její zavedení do všech poboček na Slovensku a v Rumunsku. 
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TWITTER 

Konsolidace námořních rejdařů pokračuje - 

tentokrát v Japonsku 

 

Watch this robot make a T-shirt from start to 

finish 

 

Jeff Bezos Offers New Details on Amazon's 

Delivery Drones 

 

Na floridském letišti vybuchlo letadlo 

Fedexu. Explozi zachytily kamery 

 

Britská vláda povolila kontroverzní rozšíření 

přeplněného #Heathrow . Hotovo bude ale 

nejdřív 2025 

 

Americké úřady povolily námořní alianci 

čtyř velkých rejdařů jako protipól vůči 

propojení Maersk a MSC 

    

KRÁTCE 

Volkswagen postaví u Bratislavy 
logistické centrum  

Volkswagen blízko své bratislavské továrny 

postaví nové logistické centrum. Automobilka 

do něj investuje 150 milionů eur. Sklad by se 

měl otevřít v roce 2017. 

 

DB Schenker otevřel novou 
logistickou laboratoř 

Nejnovější technologie a možnosti jejich 

použití v praxi zkoumají specialisté ze 

společnosti DB Schenker spolu s odborníky     

z Fraunhoferova institutu v DB Schenker 

Enterprise Lab pro logistiku a digitalizaci. 

 

UPS si objednala nové Boeingy 747 
za 5,3 miliardy dolarů 

Boeing snížil výrobu letounu 747 a varoval, 

že jeho produkce může úplně skončit. 

Logistická společnost UPS si nyní objednala 

14 těchto letadel. Boeingy 747 v poslední době 

vytlačuje konkurence menších a úspornějších 

letadel. 

3. listopadu 2016 

21 

http://

eshop.ihned.c

z/shop/www/

page/default/

logistika-sms  

http://

eshop.ihned.c

z/shop/www/

page/default/

logistika-sms  

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 

http://www.facebook.com/casopisLogistika/  http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/
casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://

www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/

casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://
www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/

casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://

www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/

http://logistika.ihned.cz/c1-65499810-amazon-testuje-zakazniky-i-konkurenci-stranky-v-cestine-ale-zatim-nenabidne
http://logistika.ihned.cz/c1-65499810-amazon-testuje-zakazniky-i-konkurenci-stranky-v-cestine-ale-zatim-nenabidne
http://logistika.ihned.cz/c1-65499810-amazon-testuje-zakazniky-i-konkurenci-stranky-v-cestine-ale-zatim-nenabidne
http://logistika.ihned.cz/c1-65499820-ford-zkousi-technologii-ktera-ukonci-cekani-na-semaforech
http://logistika.ihned.cz/c1-65499820-ford-zkousi-technologii-ktera-ukonci-cekani-na-semaforech
http://logistika.ihned.cz/c1-65499820-ford-zkousi-technologii-ktera-ukonci-cekani-na-semaforech
http://logistika.ihned.cz/c1-65499750-zoot-zavadi-doruceni-v-den-objednani-po-cele-cr-a-v-bratislave
http://logistika.ihned.cz/c1-65499750-zoot-zavadi-doruceni-v-den-objednani-po-cele-cr-a-v-bratislave
http://LOGISTIKA.IHNED.CZ
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/793119005196320768
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/793119005196320768
https://twitter.com/CNN/status/792531973738729473
https://twitter.com/CNN/status/792531973738729473
https://twitter.com/LogisticsMatter/status/791651957568077824
https://twitter.com/LogisticsMatter/status/791651957568077824
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/792447341986979840
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/792447341986979840
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/791657207330988032
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/791657207330988032
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/791657207330988032
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/790570260462243842
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/790570260462243842
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/790570260462243842
http://logistika.ihned.cz/c1-65494410-volkswagen-postavi-u-bratislavy-logisticke-centrum-za-150-milionu-eur
http://logistika.ihned.cz/c1-65494410-volkswagen-postavi-u-bratislavy-logisticke-centrum-za-150-milionu-eur
http://logistika.ihned.cz/c1-65494410-volkswagen-postavi-u-bratislavy-logisticke-centrum-za-150-milionu-eur
http://logistika.ihned.cz/c1-65500060-db-schenker-vyviji-ve-spolupraci-s-fraunhoferovym-institutem-nova-logisticka-reseni
http://logistika.ihned.cz/c1-65500060-db-schenker-vyviji-ve-spolupraci-s-fraunhoferovym-institutem-nova-logisticka-reseni
http://logistika.ihned.cz/c1-65494470-ups-si-objednala-nove-boeingy-747-za-5-3-miliardy-dolaru-nakup-podpori-uvadajici-vyrobu-legendarniho-jumbojetu
http://logistika.ihned.cz/c1-65494470-ups-si-objednala-nove-boeingy-747-za-5-3-miliardy-dolaru-nakup-podpori-uvadajici-vyrobu-legendarniho-jumbojetu
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/


 

 

Největším problémem hyperloopu nejsou technologie, říká šéf 
kalifornské firmy. Své naděje upíná ke Slovensku 

První firma se chystá v Kalifornii začít stavět dráhu pro 

nový, revoluční způsob cestování. Podle jejího šéfa Dirka 

Ahlborna nejsou největším problémem technologie, ale 

regulace. Doprava hyperloopem by měla být finančně 

dostupná a zároveň zaplatit původní investici za několik let. 
 

DSV sestěhovala do nové centrály obě divize i logistický sklad 
Společnost DSV otevřela u Pavlova nedaleko Prahy novou 

centrálu s unikátním překladištěm. Firma do logistického 

areálu s plochou budov přes 23 tisíc metrů čtverečních 

investovala 500 milionů korun. Spolu tu funguje silniční 

divize, letecká a námořní divize i sklad. 
 

V LISTOPADOVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYJDE 

20 tipů, jak zefektivnit skladování  
Ve spolupráci s odborníky přinášíme 10 rad spolu se 

zkušenostmi z provozu, jak můžou firmy zrychlit a zefektivnit 

své skladové procesy. V první části se zaměřujeme hlavně 

na regálové systémy, v navazujícím článku pak na manipulační 

techniku. Samozřejmě platí, že tyto tipy jsou spíše vodítkem 

a vždy záleží na konkrétním případu. 

 

Pokud má firma ve svém skladu nedostatek místa, nemusí se hned stěhovat. Dnes již 

poměrně běžným řešením bývá nahuštění regálů. Pokud se zúží uličky, musí si ale firma 

pořídit drahé systémové vozíky. Jde to však i jinak. Například nápojářské provozy často 

využívají drive-in regály. Do uliček se pak zakládají dávky zboží určené pro jednotlivé... 

Celý článek vyjde 4. listopadu v novém čísle Logistiky. 
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Strojírenské firmy trápí špatná 
evidence materiálu  

Špatná nebo neúplná evidence materiálu ve 

výrobě, záměny položek nebo značná 

neefektivita skladníků při manipulaci                

s materiálem a zbožím. To jsou nejčastější 

logistické problémy, které vyplynuly                 

z aktuálního výzkumu mezi zástupci středně 

velkých firem z oblasti strojírenství                  

a plastikářství, jež realizovala společnost CCV 

Informační systémy. 

 

K+N zavedl „předvánoční“ 
železniční expres do Číny  

Švýcarská společnost nově nabízí železniční 

přepravu nákladu mezi několika velkými 

čínskými dopravními uzly a zeměmi střední 

Evropy. 

 

Nový Transportér má rekord ve 
spotřebě 

Šestá generace modelu Volkswagen 

Transporter se stala oficiálním držitelem 

českého rekordu v „disciplíně“ nejúspornější 

převezení tunového nákladu autem napříč ČR 

s průměrnou spotřebou paliva 6,5 l/100 km. 

 

V příštím roce vyrostou dálnice, 
silnice a železnice za 80 mld. korun 

Vláda odsouhlasila návrh rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury, který pro příští 

rok počítá s 82 miliardami korun. Z národních 

zdrojů je především na dálnice a silnice I. třídy 

vyčleněno 52 miliard, dalších 30 miliard bude 

zajištěno z prostředků EU. 

 

Liberec nastartoval projekt 
chytrých parkovišť 

Dispečerské řízení parkovacích ploch, 

optimalizace jejich využívání, řízení cen 

poplatků a zvýšení efektivity jejich výběru. To 

vše slibuje řešení chytrého parkování od 

společnosti ČD - Telematika, které v pilotním 

projektu poprvé v rámci České republiky 

zavádí město Liberec. 

 

Yusen je novým logistickým 
partnerem Konica Minolta  

Yusen Logistics bude v Evropě zajišťovat 

skladování, příjem a distribuci výrobků 

společnosti Konica Minolta Healthcare. 
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