
Logistika je určena zejména managementu firem a odborníkům, kteří rozhodují o systémovém 
i doplňkovém řešení pohybu materiálu a zboží, zejména v odvětví dopravy, průmyslu, velkoob-
chodu a v dalších oborech. Přináší ucelený přehled o stavu, novinkách a trendech v logistice. Mapuje 
současnou praxi a vývoj v oblastech dopravy, skladování, manipulace s materiály, distribuce a využití 
informačních technologií doma i v zahraničí. Výrobcům a poskytovatelům logistických služeb umožňuje 
prezentaci technický ch prostředků, informačních a řídicích technologií a nabídku přepravních, spedičních 
a dalších logistických služeb. Časopis úzce spolupracuje s Českou logistickou asociací a s autoritami oboru 
z praxe i vysokých škol.

• Součástí předplatitelského servisu časopisu je český informační portál www.logistika.ihned.cz 
a  elektronický newsletter, který je distribuován do e-mailových schránek předplatitelů ve formátu PDF.

Témata a komerční přílohy pro rok 2017

Měsíc Téma hlavní rubriky Fokus a příloh* Termín vydání**

1–2
Leden
Únor

• Bezpečnost v dopravě a logistice 
(bezpečnost práce, skladové značení, ochrana budov, speciální obaly, ochrana nákladu, 
nákladní doprava, užitkové a nákladní vozy, průmyslové areály) 

3. 2. 2017

3
Březen

• E-shopy, balíkové a expresní služby 
(kurýrní služby, třídicí systémy, informační systémy pro podporu distribuce, logistické 
služby pro e-commerce, užitkové vozy, mobilní terminály, dopravníky, regálové systémy)

3. 3. 2017

4
Duben

• Na cestě k Logistice 4.0 
(IT pro řízení a podporu skladových a manipulačních operací, automatizace procesů, 
roboti, poradenství, vybavení skladů a logistických center)

31. 3. 2017

• KONFERENCE – ZÓNA LOGISTIKA 20. 4. 2017
(termín konference)

5
Květen

• a. Logistické služby 
(služby s vyšší přidanou hodnotou a speciální služby, technologie pro distribuci, obaly 
a balení, IT systémy, skladování)
• b. SPECIÁL: Konference Zóna Logistika 
(VÝSTUP Z KONFERENCE – SOUČÁSTÍ I VYDÁNÍ EKONOMU)

12. 5. 2017
(11. 5. 2017 Ekonom)

6
Červen

• SPOLEČNÁ PŘÍLOHA LOGISTIKA/EKONOM: 
LOGISTIKA A DOPRAVA V MEZINÁRODNÍM OBCHODU 
(dodavatelské řetězce, distribuce, IT, logistická centra, skladování, mezinárodní expresní 
a balíkové služby, finanční služby, globální rizika pro SCM, dálková přeprava a doprava)

16. 6. 2017
(15. 6. 2017 Ekonom)

7–8
Červenec
Srpen

• Silniční doprava, nákladní a užitková vozidla
(vozidla, nástavby, kombinovaná doprava, fleet management, telematika, navigace, 
burzy nákladů, financování)

14. 7. 2017

9
Září

• Letecká a námořní přeprava 
(dopravní prostředky, řídicí systémy, distribuce, spedice, přístavy, letiště, další infrastruktura, 
obaly a balení, dodavatelské řetězce)

1. 9. 2017

10
Říjen

• Brněnské veletrhy: MSV a Transport a Logistika 2017 
(skladová a manipulační technika, IT a identifikace, balení, doprava silniční, kolejová, 
kombinovaná, letecká, vodní) 

6. 10. 2017

11
Listopad

• SPOLEČNÁ PŘÍLOHA LOGISTIKA/HOSPODÁŘSKÉ NOVINY: EFEKTIVNÍ SKLADOVÁNÍ 
(skladové a manipulační vybavení, IT pro řízení a podporu skladových a manipulačních 
operací, automatizace procesů, vybavení skladů a logistických center, servisní služby, 
výrobní logistika, financování, outsourcing logistiky)

16. 11. 2017
(i HN)

12
Prosinec

• IT a identifikační systémy (identifikační technologie, RFID, podnikové informační 
systémy, IT pro řízení skladů a dopravy, track & trace, tiskárny, terminály, navigace, 
aplikace)

15. 12. 2017

* V dalších rubrikách se každé vydání věnujeme i všem standardním tématům, jako je skladování, přeprava, doprava, IT, nemovitosti, dodavatelské řetězce
** Uzávěrka inzerce 18 dní před termínem vydání


