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FRANCIE 

RENAULT ELEKTRIFIKUJE TRANSPORTERY ŘADY MASTER 

S novým typem Master Z.E. rozšiřuje Renault svoji nabídku elektrických vozidel o velký 

transportér. S celkovou povolenou hmotností 3,1 tuny, kapacitou 1.377 kg podle nástavby a 

délkou dosahu 200 km je vhodná variata Master s elektrickými bateriemi pro dodávky ve 

vnitřních městech. Cena s bateriemi činí např. v Německu 59.900 eur za skříňové provedení.  

Renault testuje Master Z.E. nejprve v provozu velkých zákazníků.  Nový typ je vybaven  stejně 

jako poslední vývojový typ Kangoo Z.E. lithiovou-iontovou baterií o kapacitě  33 kWh, 

umístěnou mimo ložný prostor. Elektrický agregát umožní dosáhnout rychlosti 100 km/h.  

Kompletní nabití baterií přes wall-box trvá šest hodin.  

 

HOLANDSKO 

LETIŠTĚ SCHIPHOL A MUMBAI PARTNERY PRO DIGITAL AIR CORRIDOR 

Mumbai Airport v Indii a Schiphol Airport v Holandsku  - a jejich partnerský Cargo 

Community System – hodlají vytvořit mezi Indií a Holandskem digitální letecký koridor.  Ten 

usnadní tok informací  v rámci řetězce účastníků a má optimalizovat viditelnost carga. Oba 

podniky vyvinou na základě spolupráce sdílené styčné plochy v rámci řetězce k usnadnění 

výměny infomací o stavu  carga a následně skutečné údaje o zásilkách.  Po celou dobu účastníci 

v síti budou mít svá data plně pod kontrolou. Toto schéma má omezit nezbytnou administrativní 

papírovinu spojenou s pohybem zásilek a usnadnit pohyb carga a údajů mezi oběma zeměmi.  

 

NĚMECKO 

SOUD: ZÁKAZY JÍZD DIESELŮ VE MĚSTECH JSOU V ZÁSADĚ PŘÍPUSTNÉ 

Spolkový správní soud tak rozhodl ve smyslu platného práva. Žalovaná města Düsseldorf  a 

Stuttgart  ale musí své plány na udržení čistého vzduchu realizovat přiměřeně.  Rozsudek 

počítá s přechodovými lhůtami a postupným zaváděním zákazů. Ve Stuttgartu nejsou zákazy 

možné před 1. zářím 2018. Kromě toho mohou být výjimky např. pro řemesla. Nedochází k ,. 

Povinnosti finančních náhrad.  „Je třeba přijmout určité hodnotové ztráty“ řekl předseda 

soudu A. Korbmacher. Příslušné zemské úřady mají v ruce, aby nedocházelo „k flikovanému 

koberci.“  

Správní soudy ve Stuttgartu a Düsseldorfu rozhodly, že plány na udržení čistého vzduchu se 

musí zostřit – přitom je třeba brát do úvahy také zákazy jízd. Obě zemské vlády nad těmito 

městy naproti tomu argumentovaly, že věc potřebuje celostátně nový právní základ. Tento 

přístup soudci v Lipsku odmítli.  

 Po řadu let se v mnoha městech mezní hodnoty znečištění vzduchu nedodržují. Jde přitom o 

oxidy dusíku, které ohrožují dýchací cesty a vyvolávají nebo zhoršují onemocnění srdcew a 

krevního oběhu.  Doprava, především dieselovými auty, se podle údajů Spolkového úřadu 

životního prostředí na zatížení vzduchu podílí více než 60ti procenty. Za udržení mezních 

hodnot, platných od roku 2010, probíhají po řadu let žaloby ze strany organizace Deutsche 

Umwelhilfe (DUH) – též v případech zmíněných měst.  

Kvůli znečištění vzduchu ve městech má také Německo spory s Evropskou unií. Evropská 

komise kritizuje dosavadní opatření jako nedostatečná a požaduje urychlená nápravní opatření 

– jinak hrozí Německu žaloba u Evropského soudního dvora.  
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Stuttgartský soud označil zákazy jízd dieselů za „nejefektivnější“ opatření. Düsseldorfský soud 

rozhodl, že zákazy jízd musí být „seriózně ověřeny“. Spolkové země opětně argumentují, že 

jde o právní nejistotu a chybí tu jednotné celostátní řešení.  

V minulých dnech bylo oznámeno, že spolková vláda vytvoří ještě v tomto roce v silničním 

dopravním řádu nový právní základ pro obce k vydávání zákazů jízd pro jednotlivé ulice. Města 

místo toho požadují celostátní jednotné řešení jako jsou „modré plakety“ pro relativně  čistá 

auta,  což se při zákazech jízd nechá snadno kontrolovat. Spolková vláda zavedení takových 

plaket odmítla.   

VAROVNÁ STÁVKA U NĚMECKÉ POŠTY 

Ve mzdovém konfliktu u Německé pošty vyvolal odborový svaz Verdi minulý čtvrtek varovnou 

stávku, která způsobila pozdní doručování dopisů a balíků. Verdi povolal do stávky kolem 

1.500 pracovníků pošty v pěti spolkových zemích. Jednalo se o Severní Porýní-Vestfálsko, 

Bavorsko, Šlésvicko – Holštýnsko, Porýní-Pfalcko a Sársko.  Balíková a dopisová střediska 

nebyla varovnou stávkou dotčena.   Verdi požaduje o šest procent více peněz pro cca 130.000 

zaměstnanců v Německu, což vedení organizace považuje za příliš. V minulých týdnech se 

zástupci zaměstnavatele a zaměstnanců několikrát setkali a nedosáhli dohody. Pošta kritizuje 

stávku jako zbytečnou. Dosavadní jednání probíhala věcně a konstruktivně   a byl již také 

stanoven další jednací termín. K varovné stávce se také připojil Berlín a Braniborsko.   

REKORDNÍ POPTÁVKA PO UŽITKOVÝCH VOZIDLECH 
V loňském roce  se  v Německu dostala na novou rekordní hodnotu. S 369.000 jednotek bylo  

registrováno o 3 procenta více vozidel než v předchozím roce. Uvádí to nyní Svaz výrobců 

automobilů (VDA). Důvodem pro dobrý vývoj je jednak dobrá hospodářská situace a na druhé 

straně boom zásilkového obchodu online.  Úsek transporterů narůstá již čtvrtým rokem po sobě.  

Loni se zvýšil počet užitkových vozidel do 6 tun o 4 procenta na 276 tisíc jednotek. Pro letošek 

zde VDA předpokládá nárůst o 2 %. Trh vozidel nad 6 tun překonal mírně loňský stav a dosáhl 

nejvyššího čísla od roku 2008. Nově bylo registrováno 86.300 těžkých nákladních vozidel. 

Zvlášť dynamicky se vyvíjela poptávka po návěsech. Výrobci zaznamenali nárůst o 6 procent 

na 36.400 jednotek.    

ŠVÝCARSKO 

PŘEDSTAVITEL IRU VYSTOUPIL NA ŽENEVSKÉ OSN K INTERMODALITĚ 
Generální tajemník Mezinárodní unie silniční dopravy IRU Umberto de Pretto hovořil 

v minulém týdnu na zasedání Výbor OSN pro pozemní dopravu Evropské hospodářské komise.  

Zdůraznil potřebu kolektivní akce ve všech dopravních oborech k digitalizaci odvětví a 

efektivnímu vytváření cesty pro intermodální nákladní dopravu a úplnou logistickou 

interoperabilitu.  Vycházel z toho, že Evropská komise EU vyhlásila r. 2018 „Rokem 

intermodality“. Řekl m.j.: „Toto téma se nachází hodně vysoko ve světové dopravní agendě a 

jsme nyní konfrontováni s příležitostí a odpovědností podpořit efektivní fungování dopravního 

sektoru  jako plně integrovaného ekosystému, směrem k lepšímu využívání existujících kapacit 

a zlepšování efektivnosti logistických řetězců“. Z obsáhlejšího vystoupení lze kupř. uvést: 

„Silniční nákladní doprava má projektováno zvýšení kolem 40 % do roku 2030 a něco přes 80 

%  do roku 2050. Harmonizované a digitalizované celní tranzitní systémy a elektronické 

dopravní doklady se nabízejí nejen jako silné nástroje   k naplňování těchto rostoucích čísel, ale 

také k usnadňování intermodality“.    

 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

SPEDIČNÍ BIFA  POŽADUJE URYCHLENÝ ROZVOJ LETIŠTÉ HEATHROW 

Britská asociace mezinárodní spedice BIFA, která sdružuje speditéry ve Spojeném Království, 

požaduje infrastrukturní rozvoj nevětšího letiště a kritizuje váhání státu  v této věci, jež vedou 

ke zdržením v projektu tří dráhového Heathrow Airport. Ve své první monitorovací zprávě 

Národní infrastrukturní komise UK (NIC) říká  její předseda John Armitt: „Je zcela zásadní,  
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aby parlament  hlasoval o rozvoji letiště nejpozději do léta. Další zdržení by byla 

neomluvitelná pokud jde o vládní povinnosti starat se o infrastrukturní potřeby země“. Robert 

Keen, generální ředitel svazu BIFA dodává: „Sdílíme zklamání Sira Armitta, předsedy NIC o 

nedostatku pokroku v expanzi Heathrow a souhlasíme, že vláda musí plnit sliby a rozhodnout 

o  jeho třetí dráze. Britská vláda dala zelenou rozvoji cestou třetí runwaye  v r. 2016, ale 

projekt se setkal s odporem místních obyvatel, což vede ke zdržení parlamentního hlasování.       

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

IMPERIAL LOGISTICS KOMUNIKUJE S „CARLO“ 

K nasazení nového systému dopravního managementu  (TMS) „CarLo“  dochází od Imperial 

Logistics v Jižní Africe.  Tato společnost organizuje všechnu svou silniční dopravu v Africe a 

v Evropě s novým standardizovaným systémem TMS. Podle vedení si od toho slibuje vyšší 

efektivnost, zlepšenou kontrolu nákladů a větší průhlednost. Imperial  se rozhodl pro systém 

„CarLo“ od  podniku Soloplan.  

„V Johannesburgu, Stellenboschu u Kapského Města a v Durbanu je přestavba jednotlivých 

úseků činnosti již dokončena. V prvním a druhém čtvrtletí tohoto roku budou následovat první 

německá a polská pracoviště v oblastech jako general cargo. V roce 2019 má být zavedení 

systému ukončeno. Potom bude nový TMS užíván na všech pracovištích Imperial Logistics ve 

světě s asi  2.000 uživateli.  

Nové softwarové řešení pokrývá pro všechny dopravce plánování a provádění dopravy, 

management příkazů, telematiku, účtování, fakturaci a controlling. Přes jeden portál dostanou 

zákazníci za pomoci sledování v reálném čase snadný přístup k informacím. K tomu systém 

nabízí rozšířené informační a analytické funkce v návaznosti na objednávky, dodávky, vozidla 

a řidiče.  

Změnou systému Imperial minimalizuje manuální práci. Na straně zákazníků se zvýší 

efektivnost, úroveň služby a tím i konkurenční schopnost.   

„S „ CarLo“  jsme se rozhodli pro řešení, orientované na budoucnost, které zpracuje v krátké 

době největší množství dat“  zdůvodnil ředitel Michael Lütjann danou změnu.  Jako příklad 

uvádí velkého zákazníka z automobilového průmyslu, pro kterého se musí denně plnit 10.000 

až 15.000 příkazů v rámci úzkého časového okna. Za další přednost „CarLo“ považuje předem 

nachystaná průřezová místa ke statutu, jež se v automobilové branži požadují.    

Imperial Logistics 

Sídlo skupiny, nabízející široká logistická řešení, je v Duisburgu. Jde o uznávaného partnera  

průmyslu automobilů, oceli, hliníku a papíru jakož i chemického průmylu a obchodní 

distribuce. Podle internetu má ve světě 170 logistických pracovišť-především v Evropě. Počet 

zaměstnanců činí 9.000, skladových ploch je kolem 2 milionů čtv. metrů. V ČR funguje IL sro 

v Hořicích a v Jičíně.  

 CarLo – produkt od Soloplan, SRN --- CarLo is the logistics software with which you can 

cover all your forwarding processes.Benefit from more than 20 years of experience and best 

practices from our customers, serving as the basis for the continuous development of your 

software solution. 

 

TAKÉ Z CIZINY:   „Drahá, je to rozhodnuté. Po smrti se nechám zpopelnit. Už jsem se 

informoval. Mám dokonce ceník: 1850 eur.“ – „No tohle! 1850 eur! Jakmile jde o tvé 

potěšení, nic si neodřekneš!“        Redakce SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz -  

 


