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                                                                  BELGIE 

WORKSHOP O PROJEKTU „SELIS“ BUDE 25. ŘÍJNA V BRUSELU 

Uskuteční se o digitální logistice na téma „Digitální logistika – další míle v dopravní 

spolupráci“. Projekt SELIS, jehož je členem též evropský spediční svaz CLECAT, usiluje o 

přispění k vývoji „sdíleného evropského logistického inteligentního informačního prostoru“.   

Sestává z 37 evropských partnerů ze 13 zemí; hlavním cílem SELIS je vyvinout platformu pro 

pan-evropské logistické aplikace a vytvářet komunikační a navigační platformu pro evropské 

logistické komunity.  

Workshop poskytne příležitost k setkání s mnoha národními a mezinárodními logistickými 

hráči kolem největších výzev městské logistiky a k aktivní účasti v diskusích, organizovaných 

na podporu komerčních vztahů a sdílení dat. Akce se koná 25. X. od 10 do 16 hodin 

v kancelářích SUMY (Avenue de Béjar 1A/E, 1120 Neder-Over-Hembeek, Brussels. Registraci 

účasti je možno provést zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHVjO5dYgjKotTXK79SKtnSLZlSQFbg1XIWzfHqHRRZtq6VQ

/viewform 

REJDAŘSTVÍ CMA CGM SE PODÍLÍ NA TERMINÁLU V ZEEBRUGGE 

Obchod mezi aliančními partnery: CMA CGM se podílí v přístavu Zeebruge na zařízení CSP 

Zeebruge Terminal. Francouzský dopravce zde koupil od Cosco 10procentní podíl. 

CMA CGM a Cosco jezdí společně v Ocean Alliance.  Zařízení patří pod Cosco Shipping Ports, 

což je terminálová složka v rámci koncernu Cosco. CMA CGM je podle vlastního údaje 

s třetinovým obratem u CSP Zeebrugge největším zákazníkem. Ve sdělení se uvádí, že přes 

strategické partnerství se má stát Zeebrugge důležitým hubem v severozápadní Evropě.  

Investice odpovídá globální strategii CMA CGM a má posílit postavení rejdařství 

v kontejnerové dopravě. K této strategii evidentně patří, aby se v důležitých přístavech podílelo 

na terminálech.  Nedávno mělo vyslovit vedení francouzského podniku starostovi Hamburku 

Peteru Tschenscherovi zájem na podílnictví v HHLA Terminal.  

 

ETIOPIE 

ETHIOPIAN AIRLINES A DHL ZAKLÁDAJÍ  JOINT VENTURE 

DHL Global Forwarding, spediční složka Německé pošty, chce společně s Ethiopian Airlines 

vytvořit v příštích letech vedoucího poskytovatele logistických služeb v Africe. Oba podniky 

za tím účelem založily joint venture DHL – Ethiopian Airlines Logistics Services. Africký 

dopravce v ní zaujímá většinu. Oba podniky k tomu chtějí vytvořit v Etiopii logistickou 

infrastrukturu jakož i zlepšit přístup východoafrické země ke světovým trhům. Ethiopian 

k tomu dodává svůj regulační a operativní know-how, DHL otevírá nejdůležitějším obchodním 

uzlům v Etiopii nová letecká, námořní a silniční spojení ke světovým trhům. Pramod Bagalwadi 

z DHL, který má již dvacet let zkušeností v různých vedoucích funkcích v logistické branži, 

bude ředitelem společného podniku. Oba podniky spolupracují od roku 2010.  

 

NĚMECKO 

PILOTNÍ PROJEKT: KAMIONY S VRCHNÍM ELEKTRICK7M VEDENÍM 

Po shlédnutí pilotního projektu ve Švédsku v roce 2016 nyní také Německo startuje obdobný 

test na třech silničních úsecích pro elektricky poháněná nákladní auta. Nejdále je projekt 

pětikilometrového úseku na dálnici A5 mezi Darmstadtem a Frankfurtem, který začne fungovat 

http://www.sslczech.cz/
mailto:ssl@sslczech.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHVjO5dYgjKotTXK79SKtnSLZlSQFbg1XIWzfHqHRRZtq6VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHVjO5dYgjKotTXK79SKtnSLZlSQFbg1XIWzfHqHRRZtq6VQ/viewform


2 

 

2 

 

v listopadu. Test začne s pěti vozidly, což má přispět ke splnění německých klimatických cílů.  

Tento nový systém, který pracuje s vrchním elektrickým vedením, má být srovnatelný 

s užíváním různých technik pohonu včetně čistě elektrických a hybridních vozidel s naftovým, 

bio-naftovým, plynovým a bateriovým pohonem.  Vozidlo dostane proud přes pantograf. sběrač 

na střeše kabiny. Německé ministerstvo životního prostředí dotuje projekt částkou 45 milionů 

eur a poskytne dalších 5,1 milionů eur k financování testů na všech třech místech.    

NA LETIŠTI FRANKFURT STAGNUJE MNOŽSTVÍ ODBAV0VANÉHO CARGA 

Letiště dosáhlo za první pololetí solidních výsledků. Celková nákladní doprava – letecké zboží 

a letecká pošta – dosáhly s obratem 1,1 milionu tun loňského výsledku. V klasickém segmentu 

leteckého zboží zaznamenala největší evropská zbožová křižovatka mírný pokles 0,4 procenta 

na 1,05 milionu tun.  Proti tomu se segment letecké pošty zvýšil velmi dynamicky o 13,3 

procent na 45.137 tun. Je to největší obrat v posledních 11 letech, zejména vlivem 

elektronického obchodu. Během pololetí se celková růstová dynamika mírně oslabila. 

Navíc starosti působily koncem druhého čtvrtletí úzká místa v kapacitách při odbavování zboží. 

Týká se to zejména činnosti FCS (Frankfurt Cargo Services); proto musel být znamenán pokles 

obratu během jednoho čtvrtletí. Naposledy se toto projevilo v prvním čtvrtletí 2016.  Červnový 

obrat nebyl příliš pozitivní: s celkovým obratem 182.900 tun byl o 2,8 procenta pod loňskou 

hodnotou. I letecká pošta šla mírně dolů o 0,5 procenta.  

 

NIZOZEMSKO 

APLIKACE DRÁŹNÍ ERTMS SE JEVÍ PROTI OČEKÁVÁNÍ DRAŽŠÍ 

Podle nové nákladové kalkulace ministerstva infrastruktury a vodního managementu 

Nizozemska aplikace Evropského drážního systému kontroly přepravy ERTMS bude stát další 

miliardu eur. Nová nákladová kalkulace je v souladu s kalkulací, kterou provedl Evropský dvůr 

auditorů.  Ve zprávě za loňský rok tato instituce konstatovala, že aplikace v Nizozemsku přijde 

přibližně na 4,9 miliard eur. Oproti této kalkulaci tamní ministerstvo na projekt rezervovalo 

pouze 2,4 miliardy. Podle průběžné zprávy ministerstva z jara 2018, pouze sedm až osm tratí 

z původně plánovaných dvanácti   může být vybaveno na základě existujícího rozpočtu.  

Realizace projektu je kritizovaná jako příliš pomalá a drahá. Nárůst nákladů vyvolaly 

laboratorní testy, testovací trať, příprava strojvůdců a další náklady spojené s managementem 

a údržbou.  

 OMAN 

PEGASUS LÉTÁ NOVĚ Z LONDÝNA DO MUSCATU 

Pegasus Airlines zahájily v červenci třikrát v týdnu lety z Londýna – Stanstedu přes Istanbul  

do omanského Muscatu. Nasazena jsou letadla B 737-800 nebo A 320.  V červnu zařadil 

dopravce do své sítě Dammam v Saudské Arábii s každodenním letem ze Stanstedu také přes 

Istanbul. Pegasus nyní létá do 110 destinací ve 43 zemích. Nízkonákladový dopravce utržil z 1. 

čtvrtletí 2018 1,2 miliard Tureckých lir . 31. března skupina objednala 86 letadel s dodáním 

osmi strojů tento rok, 14 v roce 2019, 13 v roce 2020 a 2021, 10 v roce 2023 a 10 další rok.  

Turecký dopravce Pegasus Airlines se řadí mezi nízkonákladové aerolinky operující v Evropě 

a na Blízkém východě. Od roku 2015 létá také z Istanbulu do Prahy. Pegasus má základnu na 

istanbulském letišti Sabiha Gokcen a provozuje letadla typu Boeing 737–800 a Airbus A320 v 

bílo-oranžových barvách. 

                                                         ŠPANĚLSKO 

ZÁKAZ ODPOČINKU V KABINÁCH KAMIONŮ 

1. července vstoupil v platnost nový španělský zákon, který zakazuje řidičům nákladních 

automobilů absolvovat jejich týdenní odpočinek o více než 45 hodinách v kabinách jejich 

vozidel. Stejné zákazy již platí v Německu, Spojeném Království, Francii a Belgii. Evropský 

spediční svaz CLECAT zůstává u svého stanoviska, že úplný zákaz pravidelného týdenního 
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odpočinku naruší značnou část  sektoru silniční dopravy, naruší určité významné dopravní trasy 

a dovede k riziku  ekonomickou situaci mnoha malých a středních podniků silniční dopravy 

zvýšením jejich nákladů. Clecat lituje, že Evropský parlament nebyl schopen nalézt kompromis 

pokud jde o regulaci silniční dopravy v EU, uvedenou v Mobilitním balíčku 1. Členové 

Evropského parlamentu odmítli v plénu počátkem července tři návrhy o vysílání pracovníků, 

pravidlech řízení a odpočinku a vstup do profese a na trh silniční nákladní dopravy.  CLECAT 

formuloval silnou podporu kompromisu, když ony tři návrhy spolu úzce souvisí.  

 

                                                     

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

AIR FRANCE-KLM NA CESTĚ K MARSU  

Společnost Air France-KLM Martinair Cargo pozvala nedávno svých 150 nejdůležitějších 

zákazníků a obchodních partnerů v německy mluvícím prostoru   na velkou konferenci včetně 

galavečera. Na akci pod názvem „Cesta k pozítřku“ se nejprve diskutovalo o budoucnosti  

činností kolem aircarga  a následovala dobrá večeře. Management dopravce přitom promítl film 

science-fiction: Cesta na Mars-ta měla trochu symbolizovat nové zaměření podniku.     

Co to má společného s planetou   informoval odborný tisk Koen Bolster, ředitel pro Německo 

a Rakousko. „Naši zákazníci už jsou na Marsu“ potvrdil tento Holanďan. Ve věci digitalizace 

dnes očekávají cenové nabídky v rámci hodin, ne-li přímo.  „My, ale také mnozí v naší branži 

tam ještě nejsme. Ale musíme toho dosáhnout“.  

Air France-KLM chce k tomu jít cestou digitalizační ofenzívy a vytvořením osobních 

zákaznických služeb. „Naší snahou je, abychom byli v obou oblastech na čelném místě“.   

V minulých letech již docházelo k transformaci nabídky.  „Rozvíjeli jsme se více směrem k 

„belly carrriers“ – s rozšířeným prostorem pro cargo v osobních letadlech.  Znalci branže již 

zaznamenali,  že Air France-KLM  jakož i Martinair výrazně snížily kapacity nákladních 

letadel, z jejich nedávného počtu jednoho tuctu na současných šest. Naproti tomu se rozšiřuje 

kapacita pro cargo v osobních letadlech.  Nákladní letadla se nasazují na skutečně důležité trasy 

jako na Sao Paulo, Mexiko-City, Chicago nebo Nairobi a Johanneburg.  

„Zaměřujeme se více na produkty jako pharma  nebo e-commerce.  Naproti tomu přepravujeme 

méně koní, strojů, aut a dalšího velkého zboží než dříve. Bolster si je jist, „že sázíme na správné 

nabídky“ protože „jde nám to lépe než kdykoliv před tím. 

U cíle management ještě není. „Chceme více růst s malými a středně velkými zákazníky“. 

V regionu jich má dopravce již 500. Dále Air France-KLM funguje pro 38 velkých zákazníků.   

Aby  lépe zakotvil ve středním stavu a aby lépe poznával potřeby zákazníků sází AIR France 

KLM například na uplatnění „Big Data“. Proto koncem minulého roku došlo k nové iniciativě 

„Co se počítá“, do níž patří různé nabídky a programy navazující na zákazníky.  V rámci toho 

mají zákazníci přístup k odbavovací platformě „My Cargo“. V současnosti se touto cestou 

řešilo 25 procent všech dotazů na sazby. Koncem roku by to mělo být 40 procent. Současně 

chce dopravce dále zvýšit v Německu podíl elektronických leteckých nákladních listů  

z nynějších 70 % na 80 % na konci roku.   

Speditéři zůstávají důležitými partnery 

Nabízí se otázka, zda se speditéři jako prodloužené rameno nestanou dříve nebo později 

zastaralými, když odesílatelé budou do budoucna s dopravcem stále více přímo digitálně 

komunikovat. „Zcela určitě nikoliv“ říká Bolster. Do budoucna půjde více o to v rozhovorech 

mezi odesílateli, speditéry a aerolinkami se vázat se na přesné míry balíků.  

 

TAKÉ Z CIZINY: „Zubař prohlíží pacientova ústa a povídá: „Všechny vaše zuby jsou ze 

zlata“. – „No právě – chtěl bych, abyste mi nainstaloval alarm!“ 
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