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DÁNSKO 

REJDAŘSTVÍ UNIFEEDER KOUPENO  PŘÍSTAVNÍM  DP WORLD Z DUBAJE 

Námořní operátor na krátké tratě  Unifeeder  byl prodán investiční organizací Nordic Capital  

na světové přístavy zaměřenému DP World za 660 milionů eur. Unifeeder, založený v roce 

1997, provozuje přibližně 60 lodí v krátkodobém charteru, přepravuje kolem 3,2 milionů 

kontejnerů TEU a vykonává cca 12.000 přístavních nájezdů.   Podnik dopravuje kontejnery 

z velkých evropských hubů do regionálních přístavů z pověření hlavních námořních linek; 

v rámci  přepravy na krátké  trati zajišťuje dopravu dům – dům plně ložených kontejnerů po 

Evropě v kombinaci se silničními a drážními operátory. Nordic Capital získal Unifeeeder v roce 

2013   a podporoval  jeho růst v rozvoji sítě, která obsáhla více než 100 přístavů v severní a 

západní Evropě,  na Černém moři, v severní Africe a na Středním východě. Gewnerální ředitel 

DP World sultan Ahmed Sulayerm řekl: „Rostoucí nasazování ultravelkých  kontejnerových 

lodí činí vysokou kvalitu spojení s terminály zcela zásadní pro naše zákazníky a Unifeeder je 

vynikající poskytovatel logistiky v tomto prostoru  s velmi dobrou pověstí v Evropě“.        
 

                                                                  FRANCIE 

STÁVKY  TÁHNOU  AIR FRANCE-KLM DO MINUSU 

Opakované  stávky z minulých měsíců stály leteckou skupinu Air France – KLM jen ve druhém 

čtvrtletí kolem 260 milionů eur.  Přesto psala společnost znovu černá čísla a hlásila čistý zisk 

109 milionů eur. Je to však o dobrých 80 procent méně než ve druhém čtvrtletí 2017. Za první 

pololetí stoupl obrat koncernu o 0,8 procent na 12, 432 miliard eur – bez kurzovních ztrát by 

plus dokonce činilo 5 procent.  Stávky za první pololetí měly přijít na  335 milionů eur. Na 

zbožovém úseku přepravila Air-France – KLM v prvním pololetí 545.000 tun, o 2,3 procenta 

méně než ve stejném období před rokem. Dopravní výkon poklesl o 1,4 procenta na 4,132 

miliard tunokilometrů při vytížení na 59,5 procent ložného prostoru. Přes klesající množství a 

výkony stouply tržby  o 2,3 procenta na 1,096 miliardy eur -  což představuje vyšší tržbu na 

jeden tkm o 2 procenta na 13,58 centů.  Tarifní konflikt s jeho 15 dny stávek mezi únorem a 

červnem nebyl údajně  tím hlavním důvodem odstoupení předsedy představenstva Jean-Marc 

Janaillaca. K novému  obsazení  této funkce nedojde prý dříve než v září.  

 

IRSKO 

RHENUS ZÍSKÁ TAMNÍ „AVANT AIR AND SEA“ (AAS) 

Irská divize od Rhenus Group  dosáhla dohody ohledně získání podniku Avant Air and Sea 

(AAS), což ukazuje na jeho expanzi směrem na Irsko.   Irský podnik je specializován na zásilky 

pod kontrolovanou teplotou a zásilky farmaceutické a dále na nebezpečné zboží. Hlavním 

sídlem AAS je Dublin; Letecké a námořní služby jakož i přeshraniční přepravy exportu a 

importu zajišťuje od roku 1990. Má rovněž filiálky v Šanghaji a Hong Kongu.  

AAS vlastní certifikát AEO (Authorised Economic Operator), DG (nebezpečné zboží) a GDP 

(dobré distribuční praktiky) od letecké IATA.  Nově má firma fungovat pod názvem Avant 

Rhenus.  

Rhenus Group  je činná v Irsku již 30 let, když ještě byla součástí Hamann International; ten 

byl integrován do Rhenus Group v roce 2006.  Ředitel AAS Jörn Schmersahl řekl: „ Jsme rádi, 

že budeme moci  pokračovat v rozvoji obchodních aktivit Rhenuse v Irsku společně s Avant“.      
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NĚMECKO 

TRANSOFLEX SE ZABYDLUJE V PORŮŘÍ 

Expresní služba  Transoflex investuje kolem 17 milionů eur do nového pracoviště  na 

východním okraji Porůří. Uvedení logistického centra do provozu v místě Hamm-Rhynern 

je naplánováno  na jaro 2020. Rozšíření kapacit v německé síti se zdůvodňuje potřebou zvládání 

rostoucích dopravních potřeb. Tím bude i snadnější budoucí nasazování elektrických vozidel.   

Výroba proudu pro e-vozidla: „V tomto místě budeme poprvé požívat standard, který bude 

v budoucnu užíván jako měřítko pro přestavby a pro novou výstavbu“ řekl W. Albeck, šéf 

vedení  podniku. Krom jiného sem patří fotovoltaická zařízení na střeše překladištní haly o 

rozloze 8.000 čtv. metrů jakož i příprava elektronabíjecích zařízení ne všech 115 bránách. 

„Můžeme používat energii, která pohání plně automatické třídicí zařízení, dále k temperování 

ložných prostor vozidel pro přepravu zboží s kontrolovanou teplotou či k nabíjení možných 

elektrických vozidel“. Zboží se tu má skladovat při teplotě  15 až 25 stupňů C a také 

v chlazeném úseku o 2 a 8 stupních c.  Do nového zařízení bude integrováno stanoviště 

Thermomed z Dortmundu, zaměřené na chlazená léčiva.   

DHL PŘEPRAVOVAL MULTIMODÁLNĚ OBŘÍ BOJLERY DO SAUDSKÉ ARÁBIE 

K přepravě použil DHL Forwarding speciální obří letadlo An-225 od Antonov Airlines – po 

jeho nedávné sérií kyvadlových letů mezi Chile a Bolívií.  Každý bojler  ze čtyř vážil podle 

DHL  tolik, jako 24 dospělých afrických slonů, byl široký 4,10 m a dlouhý 10 m. Do pohybu 

bojlerů od výrobce v Berlíně byl nasazen 1000 tunový mobilní jeřáb, dále  čluny na Labi a 

silniční prostředek o 20 nápravách na letiště v Lipsku, kde se nakládal AN-225.  Přeprava 

každého bojleru do Jubailu v Saudské Arábii trvala sedm dní a konala se  vždy po dvou až 

čtyřech týdnech. „Doprava zásilek těchto obřích rozměrů  vyžaduje velkou souhru, odbornost 

a know-how“ řekl P.W.Hermann, hlava DHL Industrial Projects Germany. „I když jsou 

neobvyklé a speciální transporty jako toto naší denní prací, jsme vždycky šťastni, když 

podpoříme  projekty tohoto druhu našimi schopnostmi a uděláním nemožného možným“.  

  

NIZOZEMSKO 

LETIŠTĚ SCHIPHOL ZTRÁCÍ ZBOŹOVÉ OBJEMY 

I když množství zboží, přepravovaného v osobních letadlech (Belly Fracht) se proti roku 2017 

zvětšilo o  2,3 procenta, obrat carga na amsterodamském letišti Chiphol  šel dolů za první 

pololetí t.r. o 2,7 procenta na 843.842 tun. Za důvod uvádí letiště poklesl nákladních letů o 9,4 

procenta a dodržované omezení výdeje časových poloh dalším letadlům.  Mírný nárůst 

osobních letů jakož i rozšíření latinsko-americké sítě vysvětlují nárůst přikládek zboží 

v osobních letadlech. Nejdůležitější jednotlivou destinací s více než 31.000 tun zůstává 

Šanghaj, což se přikládá trvalému růstu elektronického obchodu v Číně.  

 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

LOGISTICKÁ CENA UK 2018: FINALISTOU JE PODNIK SILENTNIGHT 
Výrobce postelí Silentnight je finalistou letošní „UK Logistics Award“ po napojení své dopravy 

na platformu od Big Change,  což ušetřilo podniku  400.000 litrů paliva a snížilo emisi C02 o 

tisíc tun  za posledních pět let. Silentnight vyrábí ročně kolem 500.000 postelí a prodává je 

zákazníkům přes síť nezávislých obchodů a obchodníků s nábytkem po celé zemi.   Platforma 

Big Change kombinuje plánování dodávek, ověření dodávek pro řidiče a  bezpapírové dodání 

v reálném čase, což naplňuje podnikovou agendu udržitelnosti.   Sem nově spadá výroba 

matrací  jen ze 150 plastový lahví,     aby se zabránilo, že jejich 105 milionů bude znečišťovat 

moře nebo se posílat na skládky. Provozní ředitel Silentnight Robert Livingstone hodnotil 

platformu Big Change  s tím, že největší snahou je nejen prodávat co nejlepší spaní  s dodáním 

domů zákazníkům ale také zajišťovat si  prospěch z nejlepší distribuční služby. „Technologie 

Big Change přináší velké úspory,  transformuje služby zákazníkům a je klíčovou součástí 
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našeho úsilí o udržitelnost“. Silentnight je součástí Silentnight Group, největšího výrobce 

značkových postelí ve Spojeném Království.    

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SRN: „MANAJUMP“ - KARIÉRNÍ PLATFORMA PRO LOGISTICKOU BRANŽI 

Je za ní nový personální start-up, který slibuje pomoci logistickým koncernům, podnikům 

středního stavu a menším poskytovatelům služeb při hledání vhodných pracovníků značně 

efektivnějším a  časově úspornějším způsobem. Cílovou skupinou jsou kandidáti mezi 23 a 32 

roky od zpracovatelů v obchodní oblasti až po vedoucí útvarů s platovým rozpětím od 36.000 

do 65.000 eur.  

Za podnikem je osm investorů, kteří se na něm podílejí částkami 50.000 až 100.000 eur.  Jsou  

to bývalí manažeři  od   Kühne+Nagela, Schenkera, Hapag-Lloyda, Medionu, Geise a Rhenuse.  

Vedení převzala  Susan Siegová; ve start-upu pracuje napevno pět osob a  dvě jsou na volný 

úvazek.  

Princip Manajump je následující: firmy, hledající personál, mohou své požadavky zveřejňovat 

na  platformě anonymním způsobem, na které kandidáti reagují krátkým popisem a stručným 

životopisem. Anonymní forma je důležitá, aby se kandidáti nezalekli  velkých jmen  či naopak  

aby neignorovali podniky, jež neznají.  Cílem je, aby se uchazeči zaměřili na profil úloh.  

Zkušenost z praxe místo algoritmu.  

Přiřazování zde nedělá počítač. Místo toho personální experti podle své praxe  nabídnou 

podniku dva až pět vhodných kandidátů.  Manajump pro to potřebuje čtyři až šest týdnů.   

Používá také současné kanály sociálních médií jako Xing, Linkedin, Facebook atd. Manajump 

také podnikům pomáhá formulovat jejich představy, též aby byly dostatečně atraktivní.  Zde je 

i možno natočit dvouminutové video.  

Ulehčení pro personální oddělení      

To je důležitý cíl tvůrců platformy; vycházejí z toho, že od získávání zájemců přes rozhovory 

s kandidáty  až po odmítnutí je spojeno mnoho práce. A používání speciálních personálních 

poradců na hledání odborných pracovníků bývá hodně drahé.  Cenový model Manajump  má 

základní poplatek 1.500 eur za nabídku místa.  Je v tom zveřejnění nabídky a poskytnutí dvou 

až pěti vhodných zájemců. Pokud se nepodaří prezentovat nejméně dva kvalifikované 

kandidáty, základní poplatek odpadá. 

Ale: pro  zaměstnavatele, kteří hledají pracovníky přes Manajump poprvé, platí tzv. poznávací 

nabídka.   Základní poplatek neplatí pro nabídky míst, jež jsou na platformě po šest týdnů.  Těch 

se potom týká při úspěšném zprostředkování provize 1.500 eur za získaného pracovníka.  

Manajump zahájila  v minulých dnech své fungování  s dvaceti  nabídkami jobů.   Do prosince 

by měl mít portál kanálech sociálních médií několik tisíc čtenářů. O první přihlášené oborníky  

má již zájem kolem 30 podniků.  

 

 

TAKÉ Z CIZINY: Automobilista klepe na dveře u domu: „ Madame, je mi líto, právě jsem 

přejel vašeho kocoura. Buďte ovšem ujištěna, že ho nahradím.“ – „Dobrá, pojďte rychle na 

půdu, jsou tam myši!“ 
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