
 

 

AKTUÁLNĚ 

Video a fotogalerie: BMW testuje realizovatelnost svých 
logistických vizí 

BMW vyrábí ve svých továrnách denně kolem 9000 

nových vozů, na které potřebuje 30 milionů dílů. Velká 

část z nich přitom přichází v režimu JIT nebo JIS. 

„Logistika je srdcem výrobního systému BMW                  

a využívání inovativních a digitálních technologií bude 

klíčovým faktorem v našich logistických procesech,“ řekl 

Jürgen Maidl, šéf logistiky výrobních závodů německého 

výrobce luxusních automobilů. 

Automobilka nyní představila některé technologie a procesy, které testuje a které          

v budoucnu plánuje zapojit do běžného provozu. Jedná se například o chytré senzory 

upozorňující na zpoždění dodávky nebo poškozené díly, transportní robotické podvozky 

pro posun palet, autonomní logistické vláčky nebo chytré brýle pro vychystávání 

materiálu. V oblasti dopravy zapojuje víc železniční transport a zkouší lokální 

zásobování pomocí elektrických tahačů s návěsy. 
 

Spojování námořních dopravců pokračuje. Maersk kupuje 
sedmého největšího rejdaře Hamburg Süd 

Hamburg Süd, podle objemu přepraveného nákladu sedmý 

největší rejdař světa s obratem 6,7 miliardy dolarů, se stane 

součástí největšího kontejnerového dopravce Maersk Line. 

Majitelé konglomerátu Oetker Group, do kterého Hamburg 

Süd patří, se na tom dohodli s vedením dánské námořní 

firmy. O možném prodeji informoval začátkem týdne server 

The Wall Street Journal, dnes to firmy potvrdily v tiskové 

zprávě. 

Společnost Maersk Line, která přepravuje 15,7 procenta celosvětového objemu 

kontejnerů, se už dříve nechala slyšet, že hledá příležitosti, jak zvýšit svůj tržní podíl. 

Reaguje tím především na stále komplikovanější situaci v oblasti námořních přeprav, kde 

se sazby v posledních letech pohybují na nízké úrovni. 
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TWITTER 

#IoT devices and #Blockchain could 

revolutionize the #supplychain  

 

Chytré palety s integrovaným transpondérem 

umí zaznamenat polohu, pohyb, okolní teplotu, 

náraz atd 

 

Německá vláda chce příští rok povolit testy 

přeshraniční jízdy "mega-kamionů" 

 

.@DeutschePostDHL se zúčastní nového 

projektu testování dronů 

 

#Amazon se dere na indickém trhu e-

commerce rychle dopředu, už je tam č. 2. 

    

KRÁTCE 

Nové celoevropské značení 
pohonných hmot 

Řidiči se začnou během roku 2017 setkávat v 

Česku s novým značením benzínu a nafty na 

stojanech čerpacích stanic. Novinka vychází   

z evropské normy, která by měla sjednotit 

označování různých druhů pohonných hmot    

v rámci celé EU.  

 

ČD Cargo prohrálo arbitráž              
o ztrátový sklad v Lovosicích 

Společnost ČD Cargo prohrála spor              

u Rozhodčího soudu při Agrární komoře, ke 

kterému se odvolala kvůli nevýhodně 

podepsanému pronájmu na sklad v Lovosicích. 

Arbitrážní soud rozhodl, že smlouva                

s developerem Hyparkos platí v současné 

podobě a ČD Cargo tak zde bude nadále tratit 

desítky milionů ročně. 

 

Gebrüder Weiss otevřel v Plzni 
osmou českou pobočku  

Již osmou pobočku v České republice 

otevřela společnost Gebrüder Weiss. Další 

investice chce pak firma směřovat do rozšíření 

centrálního terminálu v Jenči o další logistické 

sklady.  
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Amazon už nechce dál čekat. Centrum pro reverzní logistiku            
v Horních Počernicích stavět nebude 

Internetová společnost Amazon už nepočítá se stavbou 

svého logistického centra v Praze-Horních Počernicích. 

Důvodem je odpor okolních radnic, které se obávají 

dopadů stavby na životní prostředí. Informoval o tom 

zpravodajský web E15.cz. Do Počernic se mělo                  

z Dobrovíze přesunout centrum pro vrácené zboží. 

„Jsme rychle rostoucí firma, která nemůže otálet s investicemi v případě 

administrativních průtahů. Bohužel i přes podporu vlády se plánovaný projekt                  

v logistickém parku v Horních Počernicích již natolik zpozdil, že je v tuto chvíli 

nerealizovatelný," řekl E15.cz mluvčí tuzemského Amazonu Karel Taschner. 

 

Logistická centra v mrakodrapech jsou v Asii realitou. V Evropě 
výstavba vícepatrových skladů začíná 

Ve velkých metropolích lidé v mrakodrapech už desítky 

let bydlí i pracují, v poslední době v nich ale začínají 

vznikat i logistická centra. Vícepatrové sklady jsou 

aktuálním trendem i v Evropě. Inovativní vertikální sklad 

vznikne do roku 2018 v Paříži. 
 

V PROSINCOVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYCHÁZÍ 

Levná pracovní síla už vám nebude stačit 
Aby si země střední Evropy dokázaly udržet své 

postavení v oblasti logistiky, budou muset více přijímat 

nové technologie, myslí si odborník na změny 

dodavatelských řetězců Sean Culey, který nedávno 

vystoupil v Praze na konferenci P3 Future Trends  

a následně poskytl časopisu Logistika rozhovor. 

 

Jak je na tom v oblasti zavádění moderních logistických systémů střední 

a východní Evropa ve srovnání se západní? 

Je to pro vás příležitost. Žije zde mnoho lidí, kteří pracují za velice nízký plat, což je 

konkurenční výhoda vůči Západu. My ale budeme mít roboty a autonomní vozy, jejichž 

práce bude daleko levnější než pracovník s nejnižším platem. Země střední a východní 

Evropy tak ztratí svou konkurenční výhodu – levnou pracovní sílu – a téměř s tím 

nebudou moci nic dělat, pokud nebudou mít infrastrukturu nutnou pro zavádění nových 

technologií, jako moderní silnice vybavené technologiemi nebo kvalitní internetové 

pokrytí. A to je obrovská nevýhoda... 

Celý rozhovor vychází v nové Logistice. 
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Mall otestoval doručování zásilek 
dronem 

Internetový obchod Mall.cz otestoval 

doručení zásilky pomocí dronu. Trasa byla 

dlouhá necelé dva kilometry a vedla 

z distribučního centra firmy v Jirnech 

do Zelenče nedaleko Prahy. Let trval asi tři 

minuty, včetně přípravy startu pět minut. Mall 

provedl takový test jako první český e-shop. 

V zahraničí doručování dronem otestovala už 

řada společností, například Amazon, DHL, 

DPD, UPS nebo Švýcarská pošta. Podívejte se 

na video na facebookové stránce Logistiky. 

 

DHL rozšiřuje službu pro řízení rizik 
v dodavatelském řetězci 

Společnost DHL spustila novou on-line 

službu v rámci svého nástroje pro řízení rizik  

v dodavatelských řetězcích Resilience360, tzv. 

transparentní portál. Díky němu můžou 

nadnárodní společnosti získat detailnější obraz 

o své dodavatelské síti na všech úrovních 

řetězce. Novou služba je možné využívat 

samostatně, nebo ji kombinovat s řešením pro 

vyhodnocování rizik a sledování událostí. 

Navíc k ní můžou získat přístup i všichni 

participující dodavatelé v síti. 

 

DKV rozšířilo svou síť o více než 
tisícovku čerpacích stanic v Rusku 

Poskytovatelé tankovacích karet DKV           

a Gazpromneft-Corporate Sales zahájily 

spolupráci, která se týká 1169 čerpacích stanic. 

 

Mezi testery digitální spediční 
platformy DB Schenker bude i ČR  

Německá logistická společnost DB Schenker 

podepsala v červenci exkluzivní smlouvu        

o spolupráci s americkým internetovým 

spedičním portálem uShip. Start vlastní 

platformy, která bude založená právě na této 

dohodě, se nyní posunul z konce letošního 

roku na začátek příštího. Jednou z prvních 

zemí, kde se začne zavádět pokročilá verze 

aplikace, bude i Česká republika. 

 

Sennheiser testuje vychystávání 
pomocí chytrých brýlí 

Producent audiotechniky Sennheiser testuje 

ve svých skladových procesech technologii 

rozšířené reality. Ve spolupráci se společností 

Arvato SCM Solutions a dodavatelem 

technologií Picavi hledají pro chytré brýle         

i další možnosti využití vedle tradičního 

vychystávání. 

 

 

 

LOGISTIKA PROBYZNYS.IHNED.CZ – PDF servis vydavatelství Economia, a.s. Registrován pod ISSN 1803-3903. Vychází jednou za 14 dní. Kontakt na redakci: Radek Novotný, šéfredaktor, tel. 603 196 604, 
logistika@economia.cz, Economia, a.s., Pernerova 673/47,49 180 07 Praha 8. Eva Gebas, marketingový manažer časopisu, tel.: 233 071 423, 734 263 385, eva.gebas@economia.cz; Markéta Havlínová, manažerka 

inzerce, tel.: 233 071 288, 774 120 125, marketa.havlinova@economia.cz; Pavlína Vávrová, sekretariát, tel.: 233 071 471, fax: 233 072 015, pavlina.vavrova@economia.cz. © Všechna práva vyhrazena. Bez 

předchozího písemného souhlasu vydavatelství Economia, a.s., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce  (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného 
v tomto PDF servisu.  pdf.Logistika@economia.cz. 

http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?

utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-

weby&utm_campaign=predplatne-logistika  http://eshop.ihned.cz/shop/www/

product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-

menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika http://

eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?

utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-

weby&utm_campaign=predplatne-logistika  

http://logistika.ihned.cz/c1-65528910-amazon-v-prazskych-hornich-pocernicich-stavet-nebude-na-administrativni-prutahy-pry-nema-cas
http://logistika.ihned.cz/c1-65528910-amazon-v-prazskych-hornich-pocernicich-stavet-nebude-na-administrativni-prutahy-pry-nema-cas
http://logistika.ihned.cz/c1-65528910-amazon-v-prazskych-hornich-pocernicich-stavet-nebude-na-administrativni-prutahy-pry-nema-cas
http://logistika.ihned.cz/c1-65528910-amazon-v-prazskych-hornich-pocernicich-stavet-nebude-na-administrativni-prutahy-pry-nema-cas
http://logistika.ihned.cz/c1-65522620-logisticka-centra-v-mrakodrapech-jsou-v-asii-realitou-v-evrope-vystavba-vicepatrovych-skladu-teprve-zacina
http://logistika.ihned.cz/c1-65522620-logisticka-centra-v-mrakodrapech-jsou-v-asii-realitou-v-evrope-vystavba-vicepatrovych-skladu-teprve-zacina
http://logistika.ihned.cz/c1-65522620-logisticka-centra-v-mrakodrapech-jsou-v-asii-realitou-v-evrope-vystavba-vicepatrovych-skladu-teprve-zacina
http://LOGISTIKA.IHNED.CZ
https://www.facebook.com/casopisLogistika/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/casopisLogistika/?ref=aymt_homepage_panel
http://logistika.ihned.cz/c1-65538440-dhl-rozsiruje-sluzbu-resilience360-pro-rizeni-rizik-v-dodavatelskem-retezci
http://logistika.ihned.cz/c1-65538440-dhl-rozsiruje-sluzbu-resilience360-pro-rizeni-rizik-v-dodavatelskem-retezci
http://logistika.ihned.cz/c1-65538440-dhl-rozsiruje-sluzbu-resilience360-pro-rizeni-rizik-v-dodavatelskem-retezci
http://logistika.ihned.cz/c1-65538440-dhl-rozsiruje-sluzbu-resilience360-pro-rizeni-rizik-v-dodavatelskem-retezci
http://logistika.ihned.cz/c1-65538980-dkv-rozsirilo-svou-sit-o-vice-nez-tisicovku-cerpacich-stanic-v-rusku
http://logistika.ihned.cz/c1-65530610-db-schenker-posouva-start-nove-digitalni-spedicni-platformy-mezi-testery-bude-i-cesko
http://logistika.ihned.cz/c1-65530610-db-schenker-posouva-start-nove-digitalni-spedicni-platformy-mezi-testery-bude-i-cesko
http://logistika.ihned.cz/c1-65530610-db-schenker-posouva-start-nove-digitalni-spedicni-platformy-mezi-testery-bude-i-cesko
http://logistika.ihned.cz/c1-65534920-sennheiser-testuje-vychystavani-pomoci-chytrych-bryli
http://logistika.ihned.cz/c1-65534920-sennheiser-testuje-vychystavani-pomoci-chytrych-bryli
http://logistika.ihned.cz/c1-65534920-sennheiser-testuje-vychystavani-pomoci-chytrych-bryli
http://logistika.ihned.cz/c1-65534920-sennheiser-testuje-vychystavani-pomoci-chytrych-bryli
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/logistika?utm_source=logistika&utm_medium=odkaz-menu&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-logistika

