
Nový soused tučňák: Občané 

Kojetína mohou posílat balíčky 

kdykoliv a bez front 
 

17.3.2021 Rychlé. Jednoduché. Ekologické. A bez front. To jsou Penguin Boxy, které nově můžou 

využívat občané Kojetína k odesílání a vyzvedávání zásilek v rámci služby Z Boxu do Boxu jen za  

59 Kč za balíček, kdykoliv a bez čekání. 

Posílejte balíčky a šetřete čas, peníze i 
přírodu 
Inteligentní Penguin Box se postará o vaše zásilky, najdete jej na ulici Olomoucká 1394, u prodejny 

Albert. K zaslání balíčku vám stačí jen něco na psaní, platební karta a chytrý telefon s připojením k 

internetu.  

K vyzvednutí balíčku použijete pouze zaslaný PIN kód v SMS a/nebo e-mailu.  

“Sdílíme vášeň pro inovace a ekologii, proto chceme vybudovat projekt světového významu. Vidíme,  

i díky současné pandemii, budoucnost v řešení nákupu a doručení přes inteligentní výdejní místa, která 

dokážou velké množství zásilek distribuovat rychle, efektivně a s ohledem na životní prostředí,” uvádí 

designér boxů Peter Anderle.  

Firma reaguje na zájem občanů i obcí, proto rádi uvítají podněty, kde byste uvítali další Penguin Box 

na info@penguinbox.cz. 

Zelená budoucnost v přepravě zásilek 
Ne náhodou můžete boxy nejčastěji najít v kombinaci se sběrným kontejnerem na oblečení. Je to díky 

spolupráci s firmou TextilEco a.s., která se zabývá umístěním kontejnerů na oděvy, svozem  

a znovuvyužitím textilu, oděvů, knih, tašek, obuvi i hraček. V rámci udržitelného ekonomického rozvoje 

a zefektivnění logistiky vznikla myšlenka sběrné kontejnery propojit s výdejními. Ušetří se tak spoustu 

kilometrů jinak potřebných k vyprazdňování a/nebo distribuci. Taky díky tomu doputuje balíček z jiného 

kouta republiky až k Vám během několika hodin. Solární panely pak zajišťují výrobu elektrické energie 

na celý chod systému. 

 

 

 



Dobrý soused tučňák 
 
Název volně vyplynul z tvarového řešení a odkazuje i na ekologický aspekt projektu s cílem přilákat  
k ekologii i děti.  

Boxy jsou prospěšné i komunitně – kolemjdoucí si na nich můžou zkontrolovat například aktuální 

venkovní teplotu nebo čas. Na vyžádání obcí může systém monitorovat i prašnost, vlhkost, hlučnost 

nebo přehrávat důležité informace z radnice. V této době například i aktuální vyhlášky vlády  

v souvislostí s opatřením proti šíření koronaviru. 

Firma Penguin Box s.r.o. brzy otevře systém i pro e-shopy, zákazníci je tak můžou využívat i jako 

výdejny. 

Co jsou Penguin Boxy zač? 
Penguin Boxy jsou zařízení obsahující výdejní schránky fungující pomocí solární energie. Jejich vzhled 

je výsledkem soutěže zadané firmou, které se zúčastnili studenti v rámci ročníkového projektu VUT 

Brno v oboru Průmyslového designu ve strojírenství. Záhy se zrodila v startupu Penguin Box  

i vizionářská myšlenka elektrifikace sběrných kontejnerů pomocí solárního panelu. A český projekt byl 

oceněný 3 zlatými medailemi z veletrhů (Urbis, ForArch, MSV 2019). 

Tučňáčí kolonie se neustále rozrůstá a má velké plány – stát se jedničkou na trhu v expresním zasílání 

balíčků díky husté síti menších automatizovaných výdejen, plánování logistiky umělou inteligencí  

a nízkým cenám.  

Kontaktní osoba 

Ing. Peter Anderle 

peteranderle@textileco.as   

Více informací na www.penguinbox.cz 
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