
 

1 

 

  

S S L    E X P R E S 
INFORMAČNÍ TÝDENÍK  SVAZU SPEDICE A LOGISTIKY ČR 

   =2= 
ZE SVĚTA SPEDICE A LOGISTIKY   www.sslczech.cz   ssl@sslczech.cz   10. ledna 2018 

 

ČÍNA 

PŘÍSTAV ŠANGHAJ S REKORDNÍM PŘEKLADEM 

Šanghajský námořní přístav dosáhl nového rekordu ve zbožovém překladu.  Přes mola 

největšího námořního přístavu světa se loni překládalo více než 40 milionů velkých kontejnerů 

(Teu); uvádějí to tamní media. Tím překonala Šanghaj svou dosud největší dosaženou hodnotu 

37,1 milionů Teu za rok 2016 téměř o osm procent. Čtvrtletní výsledky čínského přístavu již 

dříve tento výsledek naznačovaly. Jen mezi lednem a listopadem se překládalo 36,8 milionů 

Teu – téměř tolik jako za celý rok 2016. Tento vývoj pokračoval  až do konce roku 2017.   

 

FRANCIE 

DOSUD NEJVÉTŠÍ KONCENTRACE VE SVĚTOVÉ  KONTEJNEROVÉ PLAVBĚ 

Koncentrace působení na trhu dosáhla loni v kontejnerové plavbě úrovně jako dosud nikdy.   

Deset největších poskytovatelů této služby vykazovalo na konci roku 2017 kapacitu s tržním 

podílem 77 procent. Sdělili to experti na námořní trh ze společnosti AXS-Alphaliner, sídlící 

v Paříži. Ještě před rokem disponovali tito dopravci  68 procenty ložných míst. Na této 

koncentraci se také výrazně podílela německá liniová rejdařství. Hapag-Lloyd převzal UASC a 

Hamburg Süd byl spolknut rejdařstvím Maersk. Avšak ne dost na tom. Podíl těch velkých by 

mohl dosáhnout brzy 82 procent, jak píší experti. K tomu může dojít v případě fúzí tří 

japonských rejdařstvíNYK, MOL a „K“-Line, ohlášené na začátek dubna tohoto roku. A 

otevřeno je ještě převzetí OOCL přes Cosco. Tím by se tento podnik dostal na třetí místo 

v pořadí dopravců.  V současnosti je zaujímá CMA CGM.    

 

NĚMECKO 

DB SCHENKER MÁ BĚHEM PĚTI LET ZDVOJNÁSOBIT ZISK 

Německá dráha DB má s DB Schenker značné  úmysly. Obrat logistické dcery se má podle 

zpráv novin Stuttgarter Zeitung  zvýšit do roku 2022 ze současných 17,2 na rovných 21 miliard 

eur a zisk dle Ebit  z 520  na 900 milionů eur. Noviny takto informují s odvoláním na důvěrné 

střednědobé plány představenstva DB. Koncern nechtěl zprávu komentovat. Německá dráha 

vykázala k pololetí po loňské ztrátě značně lepší čísla. Za loňský rok by měl podnik utržit 42,5 

miliard eur a zvýšit zisk na 2,2 miliardy eur. Na rok 2018 má být v plánu obrat 44,2 miliard eur 

při zisku dle Ebit 2,25 miliard eur.   

HAMBURSKÝ REJDAŘ J.T.ESSBERGER  PŘEJÍMÁ  DANSKÝ CRYSTAL NORDIC 

Do hamburské skupiny Rantzau-Gruppe  patřící rejdařství John T.Essberger přebírá dánský 

podnik Crystal Nordic. Jedná se přitom o joint venture od Borealis Maritime  s investorem 

KKR. O podrobnostech transakce, dohodnuté 28. prosince, byla stanovena diskrétnost.  Crystal 

Nordic provozuje 14 tankerů na chemikálie o kapacitách od 4.000 do 12.000 tun. Podnik byl 

založen v roce 2015 jako spojení Nordic Tankers s Crystal Pool a patřil dosud z 50 procent 

Nordic Tankers a Embarcadero Maritime.   

PŘÍSTAV WISMAR SE STABILNÍM PŘEKLADEM 

Námořní přístav Wismar zakončil rok 2017 se solidním výsledkem. Celkový překlad dosáhl 

s 7,1  miliony tun úrovně  předloňského roku.  Překlad směrem voda přitom lehce stoupl o 2 

procenta. Z důvodu pohyblivosti na trhu je tento výsledek uspokojivý – uvádí sdělení přístavní 

správy. V roce 2018 má být zahájeno a ukončeno několik stavebních projektů.  Od počátku 

roku má jít do provozu automatizovaná brána pro nákladní automobily. Na konec roku 2018  je 
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v plánu uvedení do provozu nové terminálové plochy o 45.000 čtv. metrech.  V létě začnou 

stavební práce k přemostění železnice na Poelerově ulici. Práce mají být zakončeny  v roce 

2020 a železniční doprava se tu stane bezbariérovou.  

 

RAKOUSKO 

MINISTR CHCE ZVÝŠIT NOČNÍ RYCHLOSTNÍ LIMT KAMIONŮ 

Jak se říká: nové koště dobře mete – uvádějí v tamním tisku. Nový ministr dopravy Rakouska 

Norbert Hofer (FPÖ) chce zrušit tak zvanou noční šedesátku – tedy omezení rychlosti na 60 

km/hod.  na dálnicích a na rychlostních silnicích pro nákladní auta přes 7,5 tuny mezi 22.00 a 

5.00 hodinou. To je autodopravcům již dlouho trnem v oku. A experti zase varují před návratem 

k emisím a hluku jakož i zvýšeným nebezpečím nehod. Zmatek prý také působí Hofferovo 

oznámení, že chce přezkoumat záchranné výjezdy na dálnicích. Dále ministr hodlá zvýšit na 

dálnicích nejvyšší povolenou rychlost pro osobní auta na 140 km/hod.  To však má platiti jen 

za optimálních podmínek, při slabé dopravě a navázání do telematického systému. V žádném 

případě nepůjde o povolení závodů – řekl ministr v médiích. „Nikoliv, jak každý věří, že bude 

jezdit rychlostí 190 km/hod.“  

BRENNERSKÁ SEVERNÍ DRÁŽNÍ  RAMPA  JE OPĚT  ČÁSTEČNĚ  V PROVOZU 

Tato železniční trať je po rozsáhlém vykolejení nákladního vlaku z 22. prosince 2017 od 4. 

ledna 2018 použitelná v jednokolejném provozu. Jak informují Rakouské spolkové dráhy, má 

být druhá kolej k dispozici od 7. ledna. Po prvních šetřeních měl nákladní vlak nedostatečný 

brzdný výkon, který mezi St. Jodok a Stejnachem vedl až je zrychlení na 120 km/h – povoleno 

je zde 80 km/hod. Na sever jedoucí vlak 34144 od TX Logistik startoval ve Veroně a k nádraží 

Brenner byl tažen třemi lokomotivami. Jedna z nich zde byla odstavena. Přitom bylo možná 

hlavní vzduchové vedení uzavřeno. Oficiální zpráva o nehodě není ještě k dispozici. Při 

vykolejení bylo poničeno cca 1.500 m trati včetně vrchního vedení.    

 

TURECKO 

SPOLUPRÁCE REJDAŘŮ ARKAS LINE A SEAGO LINE 
Turecké rejdařství Arkas Line a k dopravci Maersk patřící Seago Line pracují od poloviny ledna 

podle Dohody o sdílení dvou nových lodí (VSAs – Vessel Sharing Agreement). Tímto se 

nahradí čtyři dosud existující služby. Oba dopravci zfůzovali „Spain Eastmed Service“ (SEM), 

patřící Arkasu a  „Mediterranean Sea Seervice“ od Seago.  Společně budou nasazovat 4 lodě o 

tonáži 2.500 Teu. Nové služby mají následující rotaci:  Tanger, Algeciras, Valencia, Castelolon, 

Barcelona, Elexandria, Beirut, Mersin, Inkenderun, Lattakia, Izmir a opět Tanger.  Další 

změnou je spojení „Spain Marocco Service“ (SMS)  od Arkasu s „Ligurian Sea Service“ od 

Seago. Také zde dojde k nasazení čtyř plavidel po 2.500 Teu. Najížděné přístavy jsou Haifa, 

Janov, Fos Sur Mer,  Barcelona, Valencia, Algeciras, Tanger, Casablanca, Algeciras, Jakov, 

Alexandria, Haifa.     

ŠPANĚLSKO 

AUTODOPRAVCI POČÁTKEM ROKU VE STÁVCE 

Sektor nákladní autodopravy absolvoval počátek roku v atmosféře plné konfliktů. Řada 

zájmových zastoupení vyzvala v prvním lednovém týdnu k národní stávce. . Důvodem bylo 

především plánované zavedení kamionového mýta na komunikaci N1 v baskické provincii 

Gipuzkoa.  Silnice je důležitou cestou pro mezinárodní dopravu.  Propojuje španělskou silniční 

síť se španělsko-francouzskou hranicí. Zastavení práce měla začít 2. ledna v 0 hodin a trvat až 

do 5. ledna do 24 hodin.  Mezi podporovateli akce je také největší svaz silniční nákladní 

dopravy v zemi Fenadismer. Po N1 projíždí denně několik tisíc nákladních aut.  
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ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

NĚMECKÝ SVAZ BWVL: OBAVA PŘED POLITICKÝM VÁKUEM 
Na podnikatelském dni se diskutovala role politiky, nedostatku řidičů a kabotáže. 

„Snižování C02, klimatické změny, digitalizace – s ohledem na tato velká témata už dále 

nemůžeme ztrácet čas“. Řekl to Jochen Quick, prezident Spolkového svazu hospodářství, 

dopravy a logistiky  (BWVL) na dialogové fóru před koncem roku 2017 v Berlíně. Quick 

potvrdil přitom význam dopravy a logistiky pro fungující světové hospodářství. „Logistika je a 

zůstává architektem, tvůrcem a současně realizátorem v našem hospodářství“.  

S ohledem na klopotná jednání o možném pokračování velké koalice nebo dokonce o  

menšinové vládě řekl Quick, že to „prostě nejde, abychom museli čekat po měsíce na vládu“. 

Politické vákuum nesmí vést k možné jednací neschopnosti v dopravní politice, realizace již 

dohodnutých opatření musí bez přerušení pokračovat.   

Svazový prezident požaduje, aby politika stanovila rámcové podmínky, aby byly zřejmé cesty 

do budoucnosti. Stefan Kühn, dopravní expert zelených, řekl během diskuse, že při sondážních 

rozhovorech bylo uvedeno mnoho společných znaků. Šlo kupříkladu o potřebu vyšších investic 

a nebo že alternativní paliva budou muset dlouhodobě nahradit paliva fosilní.  

Němečtí výrobci dohánějí 

 „Zda baterie, syntetická paliva či plyn – všechno jde tímto směrem“ řekl zástupce frakce SPD  

Sören Bartol. Politika to musí jen připustit a v určitém bodě dojít k rozhodnutí.  Digitalizace je 

obrovská šance. Z hlediska nákladních elektro aut od Tesly se kromě toho ukazuje, že   němečtí 

výrobci uznali signály času a velkými kroky věc dohánějí.  

Při ochraně klimatu je třeba stanovit reálné cíle – varoval šéf BWVL Quick směrem k politice.  

Stanovení přehnaných cílů by mohlo vést k odprůmyslnění Německa. Položil přitom otázku, 

zda Německo – exportní a logistický mistr světa – chce a může být současně nejvyšším 

ochránce klimatu. Také on spatřuje v digitalizaci významný přínos k tomu, jak organizovat 

dopravu účinněji a ekologičtěji.  

Velmi naléhavé dopravní téma je nedostatek řidičů. Podle Quicka  to nemůže vést k tomu, že 

bude v budoucnu platit: „Kdo má řidiče, má také zboží“.    Kriticky se vyslovil zástupce 

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU Matthias Maegde, vůči mobilitnímu balíku (Mobility 

Package) Evropské komise. Cíl balíku, zjednodušit regulace, byl minut. Mnoho věcí odpovídá 

spíše pojetí „zhorši – zlepši“. Spíše jde o problém, že mnoho existující úprav není účinně 

kontrolováno.  

EU chce ověřit situaci na parkovištích 

Skepticky se také Maegde vyjádřil k situaci v trávení týdenního odpočinku ve vozidlech.  Jsou 

zde jednotná evropská pravidla, ale byla by žádoucí větší pružnost pro podnikatele. Vznesl 

dotaz: „Jsou opravdu problémem nákladní auta nebo ubytovny a sanitární zařízení?“ Proto je 

EU pro návrh, aby se vůbec poprvé provedl fundovaný přehled o situaci na evropských 

parkovištích pro nákladní auta.   Šetření by mělo proběhnout dosti brzy.  

Liberalizaci kabotáže IRU také nerada akceptuje.  Nesmí dojít k narušení domácích trhů. Proto 

je existující opatření  tří jízd za týden přijatelné. “Mnohem spíše musíme hovořit o kontrolách“.  

Nakonec se IRU staví proti, aby se poplatky za zácpy vozidel řešily zvyšováním externích 

nákladů. „Je nesmysl dělat nákladní auta odpovědnými za zácpy na komunikacích. Příslušné 

náklady nejsou tzv. externí náklady“ našel lobbysta k tomu tato slova.    

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Manželský poradce přijímá zákazníka-milionáře: „Je mi 62 let a rád bych dvacetiletou dívku. 

Myslíte, že budu mít větší šanci, když řeknu, že mi je 50 roků?“ - „Podle mne uděláte lépe, 

když jí řeknete, že vám je 80!“     
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