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ČÍNA 

FEDEX OTEVŘEL NOVOU LETECKOU LINKU GUANGZHOU – MEMPHIS, USA   

Globální integrátor FedEx tak spojil svůj hub v čínském Guangzhou a své světové centrum 

v Memphisu v americkém státě Tennessee. Z počátku je na trase nasazeno nákladní letadlo MD 

11, které v květnu nahradí B-777.  Týdně bude docházet od úterků do sobot k pět letům. 

V dubnu má letadlo při letu do USA zastávku v japonské Osace. V opačném směru jsou 

zastávky v Indianopolis  a v Anchorage. Karen Redington, prezident Asia Pacific FedEx 

Express řekl: „Dodání objemu a rychlejšího, přímějšího spojení s naším centrem v Memphisu 

dá obchodu regionu Asie Pacific silnější konkurenční výhodu ve spojení se zákazníky v severní 

Americe“.  

FRANCIE 

LOGISTICKÝ GEODIS  PLÁNUJE SKLADOVÉ DRONY 

Geodis, který je logistickou součástí francouzského drážního podniku SNCF, oznámil svůj plán 

na nasazení skladových dronů v novém automatickém systému řízení skladových zásob.  

V partnerství s Delta Drone byly vyvinuty pozemní roboty, které budou vychystávat zboží a 

dodávat je k nasazení pro vnější dopravu. Geodis uvádí, že omezí výrazně náklady na lidskou 

práci a urychlí dodací proces.  

NĚMECKO 

LOGISTIK TAG – DEN LOGISTIKY S  35.000 NÁVŠTĚVNÍKŮ 
19. dubna iniciovalo Spolkové společenstvo Logistika (BVL) Mezinárodní den logistiky. Letos 

otevřelo 340 podniků a výchovných zařízení ve dvaceti zemích své brány a předvedlo logistiku 

ve všech jejích aspektech. Podle údaje BVL šlo celkem o 35.000 návštěvníků. Na bezplatných 

představeních probíhaly odborné lekce, okružní jízdy, ukázky překladů carga  a manipulace 

s ním. „Když mluvíme o logistice máme na mysli  její komplexní pojetí a ohromný význam pro 

národní hospodářství, ale také pro denní život jednotlivých občanů“ řekl předseda 

představenstva  BVL  Robert Blackburn.  

 

RAKOUSKO 

TYROLSKO S DALŠÍM BLOKOVÝM ODBAVOVÁNÍM KAMIONŮ 

Oznámila je tamní zemská vláda. Minulý čtvrtek  od 5.00 hodin bylo možno odbavovat na  

rakousko-německé hranici maximálně 300 vozidel za hodinu směrem na Kufstein. Důvodem 

byl zákaz jízd nákladních aut s ohledem na italský svátek „Aniversario  della Liberazione“ (Den 

osvobození). Tyrolsko letos ještě plánuje dva tucty blokových odbavení. Země tak chce 

především reagovat na zákazy jízd o svátcích a rozmělnit dopravu na velmi používané 

brennerské trase.  Důsledky opatření bývaly dosud dlouhé fronty vozidel na bavorské straně. 

Německé státní orgány proto protestují. Na vrcholovém jednání o Brenneru v únoru 

v Mnichově se ministři dopravy Německa, Rakouska a Itálie    dohodli na silnějším převádění 

dopravy na železnici. Konkrétní opatření se mají přijmout na druhém vrcholovém jednání 12. 

června v Bolzánu. Podle tyrolských údajů projelo loni sčítacím místem v Schönbergu  

2,25 milionu nákladních aut, což je o 8 % více než v roce přechozím.  
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Organizace  DB Schenker Rakousko/Jižní Evropa loni zvýšila obrat a zisk. Obrat v tomto 

regionu se zvýšil o 10,9 procent na 1,48 miliard eur. Počet zásilek v letecké, námořní a pozemní 

dopravě šel nahoru o 2,6 procent na 21,5 milionů proti roku 2016. Dvoumístné nárůsty byly 

zaznamenány v zemské organizaci Slovinsko (plus 26,3 %), Rumunsko (plus 22,5 %), Turecko 

(11,1 %) jakož i Česko (18,5%)Nejsilnější růstovou složkou bylo letecké zboží. Jenom 

v Rakousku se zvýšil počet těchto zásilek u DB Schenkera  o 21%  na 93.000.V celkové oblasti 

jižní Evropa činil nárůst 13,2% na 202.038 zásilek.  V pozemní dopravě se počet zásilek zvýšil 

o 2,5 % na 10,9 milionů jednotek. Smluvní logistika v oblasti jižní Evropa měla obrat 138 

milionů eur – s nárůstem proti roku 2016 o 22.6 %. Rakouský podíl činil 42 milionů eur.   

 

RUSKO 

LETECKÁ SKUPINA VOLGA-DNĚPR ODSTUPUJE OD DOHODY SALIS 

SALIS je dohodou o Dočasném řešení strategických leteckých mostů. Až dosud Volga-Dněpr 

a Ukrajinská skupina Antonov prováděly na základě SALIS pro některé členské země NATO 

a EU charterové služby při nasazení šesti letadel An-A24. Podle informace z francouzské 

tiskoviny Challenges ruský podnik odstoupí od SALIS koncem letošního roku a zaměří se 

následně   na nevojenské transporty civilního, komerčního a humanitárního zboží.  Do funkce 

viceprezidenta Volga-Dněpr pro obchod a marketing se nedávno vrátil Robert van de Weg.    

 

UGANDA 

SANKCE SVĚTOVÉ BANKY VŮČI AFRICAN  RAILWAYS  LOGISTICS (ARL) 

World Bank Group vyloučila na dva roky ARL z účasti na projektech, financovaných bankou.  

Světová banka uvedla, že zaměstnanec operátora RVRK zatajil skutečnost, že byl majitelem 

společnosti, jež byla partnerem železnice a usiloval nevhodným způsobem o ovlivňování cla  

v procesu přístavního odbavování při importu lokomotiv přes RVRK. Podle banky ARL uznala 

svou odpovědnost za korupční praktiky a příslušný pracovník byl propuštěn. V roce 2012 ARL 

získala půjčku 15 milionů USD, což představovalo kontrolní balík v RVRK – operátora trati 

Keňa – Uganda, jež byla privatizována v roce 2006. Investice byla použita k nákupu lokomotiv, 

vagonů, infrastruktury  a pokrytí dalších nákladů ve spojitosti s drážními koncesemi v Keni a 

v Ugandě.  ARL je  dcerou v Káhiře sídlící finanční skupiny Galaa Holdings. RVKK je na 25 

let držitelem koncese na provozování 2.352 km dlouhé trati spojující přístav Mombasa na 

Indickém oceánu s vnitrozemím Keni a Ugandy včetně  ugandského hlavního města Kampala.  

  

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

NOVÁ DRÁŽNÍ SPOJ CMA CGM MEZI  UK A ČÍNOU 

Podnik GB Railfreight, vlastněný švédskou Hector Rail a Transfesa, španělská afilace Německé 

dráhy, zahájily týdenní obousměrnou intermodální relaci pro francouzskou CMA CGM    

z London Gateway přes Channel Tunnel do Duisburgu v NSR. Kontejnerová služba CMA 

CGM se spojením z Německa na Polsko a Čínu může zvýšit frekvenci na šestkrát týdně  

podle poptávky. Podnik Eurotunel sdělil, že nová spojovací Hedvábná cesta  je  částí drážní 

nákladní aktivity přes Channel, jež zahrnuje  vlakotvorbu ve Frethunu v Calais. Le Shuttle, 

přepravující kamiony a kontejnery po železnici tunelem pod mořem z Británie, dosáhl v březnu 

146.282 vozidel. Za první tři letošní měsíce se objem zvýšil o 3 % na 423.851 jednotek.     

 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

VÝMÉNY PALET : CHYSTANÉ TESTY V SRN  ZA POMOCI PROJEKTU  

BLOCKCHAIN 

V samotné Evropě je v oběhu 500 milionů palet. Výměnný proces je extrémně nepřehledný. 
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Normalizační organizace GS1 Germany přichází na start společně s cca dvaceti podniky jakož 

i s partnery z vědy a techniky s „Blockchain Projektem “ v logistice. Do konce roku se má 

vyzkoušet, zda a jak se nechá výměna europalet provádět za pomoci technologie Blockschain 

digitálně, průhledně a efektivně.  

„Logistické procesy jsou dnes ještě ovládnuty manuální dokumentací a neprůhledností a mají 

proto velký optimalizační potenciál“ řekla vedoucí projektu  Regina Haas-Hammantová, 

vedoucí inovací u GS1 Germany na kongresu obchodní logistiky v Kölnu při vyhlášení boje 

stvrzenkovému hospodářství. Cílem projektu je ověření techniky na konkrétním jednotlivém 

případě.   

Extrémně neprůhledný proces  

Jádrem iniciativy je paletová stvrzenka. V papírové formě patří k denní práci nákladního řidiče 

A podle GS1 je zdrojem neefektivnosti a neprůhlednosti.  Příjemci zboží je uplatňují, když se 

palety přímo nevyměňují.   Dokumentuje počet, druh a kvalitu nositele zboží.  Majitel ji může 

později u výstavce nebo u pověřeného poskytovatele služby opět získat zpět. „Často  

provozovatelé vůbec nevědí, kteří aktéři se v dodavatelském řetězci na výměnném procesu 

podílejí. Navíc tu není žádný zprostředkovatel, který na proces dohlíží“ řekla R. Hammantová.   

To dělá proces velmi nepřehledným.  

Množství dat jsou ohromná 
Jak řečeno na začátku, v Evropě je v oběhu 500 milionů palet. Každá paleta se odhadem při 

dopravě od odesílatele k příjemci alespoň dvakrát vymění. Potom se musí dokumentovat 4,5 

miliard výměnných pochodů, například na paletových potvrzenkách. Při ceně použité palety 5 

eur je celoevropsky v oběhu hodnota nejméně 2,5 miliardy eur. Pokud se na stvrzence uvádí 

v průměru 30 palet, při 4,5 miliardách výměn je minimálně 150 milionů dokumentovaných 

chodů. Přes vedení kont při obou výměnách se toto zdvojnásobuje na   300 mil. chodů.  

V květnu to začne 

A započne test. Spolu s experty od SAP budou specialisté na IT zúčastněných podniků dávat 

dohromady řídící model (Governance Modell) a systémovou architekturu blockchainu. Potom 

jsou v plánu  testovací oběhy s prototypem. Vlastní blockchainový test v praxi bude následovat. 

Zkoušení potrvá asi měsíc.  Koncem roku se má předložit výsledek. Cílem projektu je výslovně  

sdělit co možno úplné   poznatky a nepoužít  je pouze pro potřeby zúčastněných podniků.  

Den Blockchainu v Berlíně 

K efektivnímu pojímání dat a transakcí jsou nutné nové struktury. Blockchain může pečovat o 

manipulačně bezpečnou výměnu informací. Jak technika funguje, jaké jsou pilotní projekty a 

v čem spočívají technické a právní překážky bude m.j.tématem   Blockchain Day novin DVZ 

a  Blue Rocket 3. května v Berlíně.  

 

TAKÉ Z CIZINY:    

„Nyní, když jsem vás naučila roční období, víte děti, kdy je třeba sklízet ovoce? Například ty, 

Gastone: víš, kdy je nejlepší čas na trhání jablek?“ -  „Jistě, Madame: když jsou sousedovi psi 

uvázaní.“ 
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