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Společnosti DHL a PPL slavnostně otevřely v Olomouci
významný distribuční terminál
Olomouc – 9. ledna 2009 / Olomouc se stala po Plzni, Teplicích a Českých
Budějovicích dalším městem nové terminálové sítě společností DHL a PPL.
Distribuční terminál umístěný v obci Nemilany zefektivní překládkové operace
spojené s distribucí zásilek téměř po celé Moravě. Cílem rozsáhlého projektu
výstavby nových terminálů je integrace terminálové a distribuční sítě obou
společností v České republice. Investice do projektu přesáhly miliardu korun.
Snaha reagovat na stále rostoucí objemy přeprav, zvýšení konkurenceschopnosti a
především optimální navyšování kvalit služeb zákazníkům jsou hlavním důvodem této
integrace. Cílem společností DHL a PPL je během následujících tří let vybudovat silnou
společnou síť čítající deset terminálů, které se stanou pilířem moderního distribučního
systému. Po Olomouci je naplánováno otevření nových společných terminálů v Hradci
Králové, Praze a rozšíření stávajících dep PPL v Brně a Ostravě. V roce 2007 byly
otevřeny terminály v Plzni, Teplicích a Českých Budějovicích. Společnosti si od tohoto
plánu slibují zvýšení kapacity, modernizaci současného zařízení, ale hlavně zrychlení
a zkvalitnění služeb.
„Od nového terminálu očekáváme, že ještě více posílí kvalitu našich služeb. Olomouc
hraje důležitou roli v našem podnikání v regionu střední Moravy. Věřím, že nový terminál
bude těžit ze strategického umístění a výrazně nám pomůže zlepšit naše kapacitní
možnosti. Díky rostoucímu obchodu předpokládáme velké navýšení zejména v oblasti
silničních přeprav,“ říká provozní ředitel DHL Express v České republice Radek Odstrčil a
dodává:

„Modernizací

systému

dokážeme

významně

zredukovat

čas

potřebný

k manipulaci zásilek. Zefektivníme tak naše činnosti a zkrátíme celkové přepravní časy.
K distribuci zásilek navíc budeme v rámci Olomouce využívat také vozidlo Opel Combo
CNG jezdící na alternativní pohon – zemní plyn.“

Výkonný ředitel společnosti PPL CZ Jiří Hondl doplňuje: „Uzavřením starého a výstavbou
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nového terminálu jsme získali rozsáhlý komplex o rozloze téměř 10 000 m², který nabízí
pod jednou střechou veškeré logistické služby – od moderní třídící linky, ploch pro
skladování a překládku, až po veškeré kancelářské zázemí. V nových zařízeních jsou
navíc dodržovány nejvyšší bezpečnostní standardy, které zajistí maximální ochranu
zásilek.“
Nový olomoucký terminál poskytuje dostatečnou kapacitu pro neustále se zvyšující počet
manipulovaných zásilek, a to pro více jak dvojnásobek současných objemů. Díky velmi
dobré dostupnosti zajištěné rychlostní komunikací R35 se veškeré aktivity obou
společností přesunou z centra Olomouce do nové obchodní zóny u Nemilan.
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