
 
 

 

Milí kamioňáci, 

Je pro nás velkou ctí a radostí, že můžeme společně s vámi tvořit tento unikátní portál                
www.d365.cz, který má ambici dělat vaši práci lehčí, ušetřit vám nějakou tu hodinu zbytečného              
čekání před zákazem jízdy, nebo předejít pokutě.  

Jsme jen na naprostém začátku, je toho tolik, co můžeme společně dokázat. Čtěte nás, pište               
nám a sem tam něčím pomozte nám i svým kolegům. Řidiči, děláte to pro sebe (a Vodiči tiež). 

Váš Dispečink365 

 
POSLEDNÍ TÝDNY 
VYBRANÉ ČLÁNKY 

Řidiči kamionů udržují Evropu v chodu, jejich 
pracovní podmínky se ale zhoršují 
Dispečink365 napsáno 2.7.2020 

Mezinárodní studie mezi dopravci a dalšími společnostmi v 
silniční dopravě vypracovali studii, která naznačuje znepokojivé 
informace. Šetření ukázalo že obchodování s lidmi je 
praktikováno v evropské silniční dopravě a odhaluje porušování 
lidských práv na hranici Evropské unie. Pokračování zde 
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V Německu chybí 31000 parkovacích míst pro řidiče 
nákladních vozidel. A co u nás? 
Dispečink365 napsáno 12.7.2020 

Žádosti o řešení pro parkující kamiony přicházejí každý týden od 
médií v německých metropolitních oblastech i občanů a přilehlých 
měst. Oblasti dálničních tahů jsou už léta přeplněné a 
nákladní vozy stojí téměř přímo na dálnici, ale nyní při návratu 

ekonomiky po Covid-19 stále více parkují nelegálně kamiony v ... Pokračování zde 

Řidič vs. Dispečer 
Dispečink365 napsáno 8.5.2020 

Jeden bez druhého nemůže fungovat. V čím dál rychlejší logistice a rostoucím tlaku na 
náklady vzniká větší množství situací, které nejde zvládnout bez kompromisů na obou 
stranách. Řidiči musí být nad věcí …. Pokračování zde 

Scania napomáhá chránit nádrže před vykradením 
Dispečink365 napsáno 14.5.2020 

Scania přišla s možností, která by alespoň částečně mohla ochránit obsah palivových 
nádrží u nákladního vozidla a dopřát řidičům klidnějšího spánku. Vzhledem k tomu, že 
se krádeže pohonných hmot na parkovištích velmi rozmáhají, řidiči i dopravci přicházejí 
s často …. Pokračování zde 
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