
 

 

AKTUÁLNĚ 

Evropský navigační systém Galileo zahajuje provoz. V kombinaci  
s GPS nabídne přesnější lokalizaci 

Evropská komise dnes oznámila, že spouští služby 

družicového navigačního systému Galileo. Evropa se tak 

zařadila mezi hlavní světové hráče na poli družicové navigace, 

jakými jsou zejména Spojené státy americké s populárním        

a dlouhodobě využívaným systémem GPS, Rusko se systémem 

Glonass a Čína s Beidou.  

Uživatelé a vlastnící chytrých mobilní telefonů vybavených vhodnými přijímači tak již 

budou moci signál z družic Galileo využívat a v kombinaci se systémem GPS najít signál 

i v místech, kde to zatím nebylo možné nebo jen velmi obtížné. 

Podle ministerstva dopravy má být oznámen termín zahájení počátečních služeb 

systému Galileo „v nejbližší době“. Dostupné bude pro všechny, kdo mají přijímač 

Galileo, například ve svém mobilním telefonu. 
 

Video: Amazon začal v Anglii doručovat pomocí dronu. Službu budou 
testovat stovky zákazníků 

Amazon udělal další krok ve vývoji autonomního doručování zásilek pomocí 

bezpilotních létajících strojů. Ve Velké Británii v oblasti Cambridge začal testovat službu 

Prime Air. Nejdřív s dvěma zákazníky, postupně mají v této venkovské oblasti přibýt až 

stovky dalších klientů. Amazon získal speciální povolení k testům dronů letos v červenci 

poté, co absolvoval přísné bezpečnostní zkoušky. 
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TWITTER 

Hundreds of shippers still waiting for cargo 

in Hanjin boxes 'held hostage' by out-of-pocket 

ports 

 

Wal-Mart de Mexico to invest $1.3 billion in 

logistics over the nextr three years. 

 

KRÁTCE 

Vídeň otevřela nové překladiště pro 
kombinovanou dopravu 

Na jižním okraji Vídně byl otevřen terminál 

kombinované dopravy Wien Süd. Nové 

mezinárodní nákladové nádraží má odlehčit 

městské dopravní infrastruktuře. Podíl 

železnice na celkové nákladní dopravě je         

v Rakousku 30 procent oproti průměru v EU 

18 procent. 

 

Brusel bude moci uvalit vyšší cla 
na levné zboží ze zahraničí 

Brusel bude moci nově zavádět vyšší cla na 

dovoz nepřiměřeně levného zboží ze zemí 

mimo Evropskou unii. Slovenský ministr 

hospodářství Peter Žiga, jehož země teď EU 

předsedá, označil tento krok za významný 

průlom.  

 

Ze skladu v Remeši putuje luxusní 
šampaňské do celého světa 

Na 13 milionů lahví luxusního šumivého 

vína z regionu Champagne odbaví každý rok 

pobočka společnosti Dachser v 

severofrancouzské Remeši. Logistiku včetně 

skladování ve speciálních chladicích 

prostorách a další služby přidané hodnoty 

zajišťuje sklad o rozloze 18 tisíc m2.                     
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Maersk se chce změnit z rejdaře na logistickou firmu typu UPS 
nebo Fedex 

Soren Skou, šéf skupiny AP Moller-Maersk, přestavil své 

vize ohledně další budoucnosti firmy. Měla by se podle něj 

proměnit z námořní společnosti na „globálního integrátora 

kontejnerové logistiky“. Skou řekl, že chce více propojit 

různé části dopravního a logistického byznysu, které firma 

nyní provozuje, čímž by se Maersk přiblížil společnostem 

jako UPS nebo Fedex, jímž se právě toto integrování 

různých služeb daří. 

Maersk by tedy měl podle představ svého šéfa více využívat například přístavního 

operátora APM Terminals nebo přepravní a skladovací služby firmy Damco, které patří 

do skupiny. Součástí proměny Maersku v logistickou firmu mají být i další akvizice na 

tomto poli. „Pro ty, kteří chtějí investovat do tohoto odvětví, jsou nejracionálnějším 

způsobem fúze a akvizice,“ uvedl podle The Wall Street Journal Soren Skou. 

 

Zběsilé zásobování obchodníků před Vánoci si vybírá svou 
„logistickou“ daň 

O celoročním úspěchu mnoha obchodníků rozhodují 

poslední dva měsíce v roce. Mnoho firem ale podceňuje 

komunikaci mezi nákupním, obchodním a logistickým 

oddělením a špatně koordinuje zásobování. Kvůli tomu pak 

obchody neprodají až třetinu vánočních zásob. 
 

V PROSINCOVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYŠLO 

Dodavatelské řetězce v bodu zlomu 
Jsme na začátku nového věku. Končí čas industrializace    

a začíná úplně nové období vývoje dodavatelských řetězců. 

Budoucností logistiky jsou automatizované stroje a roboti.   

I to zaznělo na logistické konferenci, kterou organizovala 

developerská společnost P3. 

Doslova smršť všech možných technologických inovací, 

které se objevily v posledních letech ve skladování a přepravě nákladu. Tak lze popsat 

přednášku specialisty na transformaci obchodu Seana Culeyho na konferenci P3 Future 

Trends Conference. Culey aktuálně dokončuje knihu s názvem Transition Point: Engines 

of Evolution, která popisuje změny, jež bude mít na dodavatelské řetězce, potažmo 

přímo na spotřebitele přechod z průmyslového věku do věku inteligentní automatizace. 

Hodnotové řetězce (value chain) podle něj budou charakterizovat tři základní vlastnosti: 

automatizace, personalizace a lokalizace...  

Celý článek si můžete přečíst v nové Logistice. 
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Trh s 3D tiskem vzroste až na 500 
miliard dolarů 

Společnost DHL zveřejnila další zprávu 

monitorující trendy v oblasti logistiky              

s názvem „Prostorový tisk a budoucnost 

dodavatelských řetězců“. Již několik let DHL 

testuje různé druhy řešení a nyní identifikovala 

aplikace, které změní praxi průmyslové výroby 

a logistiky. 3D tisk však podle zprávy výrobu 

nenahradí, ale bude ji doplňovat. 

 

Yusen Logistics otevírá první 
pobočku ve Švýcarsku 

Evropská síť společnosti Yusen Logistics se 

od Nového roku rozšíří na 78 poboček. Od     

1. ledna zahájí provoz pobočka v blízkosti 

letiště Curych, která bude poskytovat 

kompletní servis logistických služeb pro 

dodavatelské řetězce, včetně letecké a námořní 

přepravy, silniční přepravy a celních služeb. 

 

Převratná novinka v pohybu letadel 
po ploše bude možná v Praze 

Firma WheelTug vyvíjí systém 

elektropohonu, který by letadla používala při 

pojíždění. Start-up se rozhoduje, zda otevře 

centrum pro své zákazníky v Česku, nebo       

v Nizozemsku. Ředitelem firmy je bývalý 

vojenský pilot a někdejší náměstek ministra 

obrany Jan Váňa. Systém čeká na certifikace    

u amerického regulátora letecké dopravy. 

 

Logistické firmy nabírají ženy pro 
tradičně mužské profese 

Současný nedostatek pracovních sil na trhu 

nutí výrobní a logistické firmy přehodnotit své 

strategie v oblasti lidských zdrojů. Řadu 

náborových kampaní pro tradičně mužské 

profese tak nyní cílí na ženy. Díky moderním 

technologiím není práce ve výrobě, skladu či 

za volantem tak fyzicky náročná jako              

v minulosti. Firmy na ženách oceňují jejich 

pečlivost. 

 

Yale otevřelo u Prahy novou 
centrálu a startuje další službu 

Český dealer americké značky manipulační 

techniky Yale otevřel v Nupakách nedaleko 

metropole na dálnici D1 novou centrálu. Firma 

rostla v poslední době dvouciferným tempem  

a chce dál zvyšovat svůj podíl na trhu. Pomoct 

jí k tomu má i nová služba - bude nabízet 

výrobním firmám logistické pracovníky. 

„Budeme se snažit chodit za zákazníky, kteří 

nemají logistiku na svém programu,“ uvedl 

spolumajitel a jednatel Yale CZ Jan Pachman.  
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