
 

Tisková zpráva 
Kurýrní služba MESSENGER a.s. slaví 30 let na trhu 

(Praha, 3.6.2021) V červnu 2021 to je 30 let od založení první pražské kurýrní služby 
MESSENGER. Začátky nebyly jednoduché, protože podobný typ služeb tady krátce po revoluci 
nikdo neznal. Postupně však na český trh přicházely zahraniční společnosti, které byly zvyklé 
kurýry používat. „Na startu jsme byli jen dva. S kolegou jsme trávili celé hodiny v kulečníkové 
herně na Strahově s položenou vysílačkou na stole. Čekali jsme, až si někdo objedná přepravu. 
Po Praze jsme rozváželi své propagační materiály, aby se o nás firmy dozvěděly a pochopily, co 
vlastně nabízíme,“ říká zakladatel společnosti David Voverka.  

MESSENGER dnes zajišťuje přepravu zásilek nejen po Praze a dalších velkých městech v 
expresních režimech, ale i ekonomicky po celé České republice s garantovaným doručením 
následující pracovní den. „Přestože jsme začali přepravovat zásilky pouze na území Prahy a 
zejména na kolech, díky individuálnímu přístupu k našim zákazníkům jsme postupně rozšiřovali 
portfolio služeb a zaváděli produkty šité na míru pro různé tržní segmenty,“ dodává Voverka. 

Společnost se specializuje na přepravu křehkých a cenných zásilek. Poskytuje i další služby při 
doručování, jako je identifikace klienta, zajištění podpisu smluvního dokumentu nebo kontrola věku 
příjemce v případě přepravy alkoholu. „Ve všech našich depech máme nastavené procesy a ruční 
překládku, aby zásilky byly v bezpečí a nic se s nimi po dobu přepravy nestalo bez ohledu na jejich 
balení a obsah. Dokážeme tak přepravit karton lahví, květinu či třeba víno v malé dárkové tašce,“ 
říká CEO společnosti Radek Schierreich. 

V roce 2009 začal MESSENGER dovážet zásilky na cargo kolech po centru města. Následně se 
stal partnerem evropských projektů CyclelogisticsAhead a CityChangerCargoBike. V roce 2020 se 
připojil do projektu logistického depa, které vzniklo v Praze na Těšnově. Kurýři odsud doručují 
zásilky na první a poslední míli po centru města šetrně k životnímu prostředí i k obyvatelům Prahy.  

Společnost ke svému výročí připravila microsite. Zajímá vás, jak se MESSENGER vyvíjel, co se o 
prvních kurýrech psalo v tisku nebo jak podporuje kulturu? Podívejte se na: https://
www.messenger.cz/30/ 
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