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DÁNSKO 

TRAJEKTOVÉ REJDAŘSTVÍ SCANDLINES MÁ BÝT NA PRODEJ 
Britský finanční investor „3i“ je zřejmě připraven zbavit se podílnictví na rejdařství Scandlines. 

Důvodem má být ještě nepoužívaná stavba tunelu pod úžinou Fehmernbelt mezi Dánskem a 

Německem, která po dokončení sníží dopravní výsledky Scandlines na lince Puttgarden – 

Rödby.  Podle britských „Sunday Times“ požaduje investor 3i kolem 700 milionů eur. Před půl 

rokem měla být hodnota ještě 2 miliardy eur. Rejdařství sice opakovaně tvrdí, že chce nadále 

dopravovat souběžně s tunelem, avšak podílníkovi jsou zřejmé ztráty na obratu a na tržbách.  

Příkladem pro to jsou pevná spojení přes úžinu „Grossen Belt“, kde došlo k zastavení 

paralelních trajektových služeb. Současné ztráty hodnoty mohou být předzvěstí toho, co ještě 

přijde.   -  Provozovatele trajektu   převzaly v roce 2007 3i a Allianz Capital Partners.  Koupily 

trajektové trasy na Baltu  od Německé dráhy a od dánského státu za 1,5 miliardy eur.  V roce 

2013 skončila účast Allianz, když přenechala podíly 3i. Tím, že podnik patří finančnímu 

investoru, je prodej možný kdykoliv, když bude cena vyhovovat. -Scandlines jsou symbolem 

úzké spolupráce mezi Dánskem,  Německem a Švédskem od roku 1873.   
 

 JIŽNÍ KOREA  

REJDAŘSTVÍ  HMM OBJEDNÁ  LODĚ  O KAPACITĚ  22.000 TEU   

Jihokorejské liniové rejdařství Hyundai Merchant Marine (HMM) vstupuje do tonážní  

kategorie 22.000 Teu (40 stopých kontejnerů). Objednání těchto lodí naplňuje národní 

očekávání stát se světově vedoucím námořním národem – jak řekl generální ředitel C.K. Yoo 

v minulých dnech na podnikovém setkání. Předtím již podaly objednávky na tato plavidla 

rejdaři CMA a MSC.  Yoo neřekl konkrétně, kolik lodí se bude objednávat. Celková tonáž 

dopravce je kolem 0,36 milionu Teu a mohla by přesáhnout 1 milion. Objednávka mega-lodí 

může také pomoci lépe dodržet po roce 2020 platné přísnější předpisy o emisích. Loni byla 

centrem pozornosti ziskovost terminálů dopravce. Provozuje tato zařízení na západním pobřeží 

USA, dále v Pusanu, Kaoshungu, Algeciras a v Rotterdamu. Podnik rovněž hodlá investovat do 

technologie  blockchain. 

LUCEMBURSKO 

LUCEMBURSKO JDE NA VÝHODY E-CMR  

Tato země jako 14. v pořadí přistupuje na aplikaci elektronického nákladního listu CMR. 

Zpráva přichází po nedávném zahájení tříletého pilotního projektu s e-CMR v rámci Beneluxu.  

Pilotní projekt umožní státům Beneluxu získat zkušenosti z přeshraničních operací při 

každodenních postupech a praktickém užívání při současném posuzování právní infrastruktury. 

V únoru  2008 byl k Úmluvě CMR připojen protokol, týkající se elektronického dokumentu. 

K této aplikaci se již připojilo Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Francie, Irán, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko.      

 

NĚMECKO 

LUFTHANSA CARGO BUDE INVESTOVAT DO INFRASTRUKTURY 

S investicemi do efektivní a moderní infrastruktury chce Lufthansa Cargo odstranit úzká místa 

v odbavování. Dopravce chce do budoucna umožnit růst především zvyšováním produktivity. 

Řekl to člen představenstvo pro provoz Alexis von Hoensbroech před Air Cargo Clubem  

Deutschland ve Frankfurtu. K tomu ale musí všichni zúčastnění v logistickém řetězci konečně 
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plnit své domácí úkoly v digitalizaci oběhů. Dosud neexistují žádné mezinárodně jednotné 

digitální platformy s Logi Data Clouds pro letecké zboží, jež by mohly zajišťovat vůči 

zákazníkům větší efektivnost a průhlednost. Investice ve Frankfurtu slouží kromě jiného 

budování systému Cool Logistics, aby se řešila rostoucí poptávka po zboží pod kontrolovanou 

teplotou.   

SOUKROMÉ DRÁHY BOJUJÍ O PODÍLY NA TRHU 

Převody dopravy ze silnice na železnici se v roce 2016 definitivně nekonaly. Řekl to předseda 

společenstva Sítě evropských železnic (NEE) Peter Westenberger. Podíl železniční nákladní 

dopravy v rámci dělby přepravní práce poklesl v tom roce z 18 na 17,6 procent. Pro rok 2017 

vycházel Westenberger také z klesajícího vývoje.  Šok způsobila událost v Rastattu, kdy došlo  

 k dlouhodobému výpadku dopravy kvůli opravám tunelu na již tak přetížené trati údolím Rýna. 

Přitom měl totálně selhat rizikový management dráhy a politiky.  Předseda NEE dále zmínil 

stále rostoucí náklady. V r. 2017 se například zvýšila cena za použití tratí o 2,4 procenta.  

Zdražila se také nafta a el. proud. Mnohé stavební práce na tratích a špatná organizace na 

stavbách také vedly k vyšším nákladům. S obavami sleduje povolování dlouhých nákladních 

souprav v silničním provozu jako konkurenci železnice. Naproti tomu ocenil základní plán po 

podzimních volbách končícího spolkového ministra dopravy Dobrinta; plán pro železniční 

dopravy dobře přijatelný.    

BALÍKOVÝ BOOM PŮSOBÍ JAKO „JOBMOTOR“ 

Balíkový boom v Německu působí pro obor jako jobmotor a zvyšuje zaměstnanost. Jak 

informují noviny „Rheinische Post“ s odvoláním na vládní propočty stoupl počet zaměstnanců 

s povinným sociálním pojištěním v poštovních, kurýrních a expresních službách mezi roky 

2012 a 2016 z 215.000 na 263.000. V odpovědi na parlamentní dotaz strany Levých se dále 

uvedlo, že počet zaměstnanců na hospodářském úseku dopravy a skladování se zvýšil během 

roku z 332.000 na 355.000. Statistiky však nejsou s ohledem na různá vymezení přímo 

srovnatelné. Strana Levých kritizuje situaci v oboru. Pracovat na úseku poštovních, kurýrních 

a expresních služeb znamená pracovat často za prekérních podmínek – řekla expertka Levých 

na pracovní záležitosti Jutta Krellmanová. 

VW PŘEDÁVÁ ELEKTRICKÉ CRAFTERY KE ZKOUŠKÁM ZÁKAZNÍKŮM  

Výrobní složka užitkových vozidel Volkswagenu nyní předává své první elektro-transportery  

typu e-Crafter   velkým zákazníkům v Německu, Velké Británii, Nizozemsku a Švédsku. Do 

poloviny roku 2018 budou tato vozidla testována v rámci služeb KEB (kurýrní, expresní, 

balíkové) DPD, GLS. GP!, Hermes Germany a UPS  v každodenním provozu.  Na jejich 

klasické nasazení ve městech a vzdálenostech je e-Crafter  o 100 kW přizpůsoben vzdálenostem 

kolem 160 km při omezení rychlosti na 90 km/hod.  

Jeho lithiová-iontová baterie je kompletně integrována pod podlahou vozidla. Tím může být 

plně využit ložný prostor (10,7 kub. metrů); totéž platí pro důležité míry jako ložná šířka (1380 

mm) nebo ložná výška (1861 mm). Maximální nosnost obnáší podle provedení 1,0 a 1,75 t.  Na 

nabíjecí stanici se stejnosměrným proudem je 80procentní nabítí za 45 minut.  

MOST PŘES RÝN NA A-40 SE BUDE ZNOVU OPRAVOVAT 

Doprava přes rýnský most Neuenkamp na A-40 u Duisburgu bude počátkem ledna znovu 

omezována kvůli opravářským pracem. Od 3. do 6. ledna bude uzavřen jízdní pruh směrem na 

Essen, jak sdělil zemský podnik staveb silnic v Severním Porýni – Vestfálsku.  Další práce jsou 

naplánovány na polovinu února. Aby se starý most ušetřil, mají být odkláněna nákladní auta o 

hmotnosti větší než 44 tun na jinou trasu.  

RAKOUSKO 

LOGISTICKÁ TÉMATA KONEČNĚ VE VLÁDNÍM PROGRAMU  

Prezident rakouského Centrálního svazu spedice a logistiky Wolfram Senger – Weiss ocenil 

program nové vládní koalice. Sdělil odbornému tisku, že se poprvé podařilo zakotvit do 

vládního programu hlavní logistická témata.   
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ŠVÝCARSKO 

PANALPINA ZAKLÁDÁ JOINT VENTURE V SAUDSKÉ ARÁBII 

Panalpina patří celosvětově k největším leteckým speditérům.  Do budoucna má m.j.  

poskytovat služby v rámci celého dodacího řetězce podniku Al Rushaid v Saudské Arábii.  

Švýcarský logistik zakládá za tím účelem společný podnik s dodavatelem ropy. Až úřady pro 

hospodářskou soutěž schválí transakci, bude Panalpina činná pro Al Rushaid na úsecích 

leteckého a námořního zboží, celního odbavení, vedení skladů a distribuce. Společný podnik 

bude nabízet své služby také dalším firmám v Saudské Arábii.  Spediční a logistický trh země 

představuje finanční objem 20 miliard USD.    

USA 

VÝROBCE ELEKTROVOZIDEL TESLA PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY Z EVROPY 

Podniky z Norska, Nizozemska a Velké Británie mohou nyní objednávat u amerického výrobce 

elektrických automobilů Tesla také elektro-nákladní auty. Předpokladem bylo oznámení, že 

design vozidel Tesla Semi odpovídá evropským předpisům. Zájemci musí při rezervaci složit 

zálohu ve výši 20.000 USD, mohou ale také nakoupit za 200.000 USD v „Zakladatelské sérii“ 

(Founder Series). Elektro nákladní vozidlo Semi má přijít v základní verzi pravděpodobně na 

150.000 USD. Dosahová vzdálenost je v tomto případě 480 kilometrů. Za verzi s dosahem 800 

km se má platit 180.000 USD.    

    

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

NACHYSTANÁ SPOLUPRÁCE KOOPERACÍ V KUSOVÝCH ZÁSILKÁCH  

„SYSTEM ALLIANCE“  A „CARGOLINE“   (SRN) 

Obě kooperace budou těsněji spolupracovat. V současnosti řeší pracovní skupina ze členů obou 

kooperací    možnosti, jak harmonizovat vybrané procesy. Cílem je zjednodušit oběhy pro 

partnery, kteří fungují v obou sítích, jakož i dále zlepšit kvalitu služeb. 

Žádoucí zlepšení procesů 

Obě kooperace spatřují potenciál ke zkrácení tras, zlepšení vytížení a zjednodušení zásilkového 

managementu. V tom se oba systémy shodují. Již v minulosti byly některé podniky aktivní jak 

v Systém Alliance tak i v Cargoline.  „Rozhodnutí některých spedičních podniků fungovat pro 

dvě aliance je v důsledku stálých změn na trhu kusového zboží smysluplná možnost k dalšímu 

zvyšování produktivity v místní dopravě a k poskytování jistoty zabezpečení obou sítí.     Tyto 

firmy fungují jako důležité pojítko mezi kooperacemi a zvyšují jejich stabilitu. Současně se 

nechají zmenšovat kapacitní úzká místa na silnicích úsporami jízd“ říká Georg Köhler, šéf 

systému Alliance.  

Staří mazáci a noví partneři    

Zejména dlouhodobě jsou v obou systémech aktivní Amm Logistics, Leber  (oba prvotními 

partnery v Cargoline) Honold Logistik Gruppe, Streck Transport jakož i Zufall Logistics 

Gruppe ( všichni prvotními partnery v Systém Alliance). Od podzimu 2017 přibyly další 

podniky jako třeba Rhenus na stanovištích Duisburg a Unna. Aby se nyní zajistila dlouhodobě 

rovnováha obou systémů, je v plánu, že se Rhenus Road Freight stane k 1. lednu společníkem 

v Cargoline. Paralelně k tomu zůstává systémovým partnerem v Systém Alliance   na stanovišti 

Unna, Duisburg, Kirchheim a Grosschirma.    

 

TAKÉ Z CIZINY: 

Kočka škrábe na  obrazovku počítače. Přichází druhá: „Ale co to děláš?“ – „Pokouším se 

pohnout kurzorem“. – „Takto se to přece nedělá.“ – „Ano, já vím, ale já jsem už tu myš 

zbaštila“.  
                                     Redakce SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  
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