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                                                                  BELGIE 

ANTVERPY ZAČÍNAJÍ SE SPOJOVÁNÍM CARGA 

Přístav Antverpy zahájí v listopadu pilotní projekt ke spojování zboží ve vnitrozemské plavbě. 

Tato činnost je součástí akčního plánu kontejnerové vnitrozemské plavby, který podepsalo 

antverpské přístavní společenstvo 19. dubna 2018 a s jehož pomocí se má podpořit růst přístavu 

udržitelným způsobem cestou zvýšení efektivnosti u všech partnerů. Další dohody se vztahují 

na plánování a spolupráci jakož i na digitalizaci. Počínaje 5. listopadem startuje 2 až tříměsíční 

pilotní projekt spojování carga. Jeho cílem je, aby více říčních lodí se značně vyšším počtem 

kontejnerů se odbavovalo při nakládce/vykládce na námořním terminálu a aby se tak 

odbavování optimalizovalo. Do budoucna to bude takové, že říční lodě, který ložily nebo vyloží 

celkově 30 a více kontejnerů, se budou odbavovat ještě na námořním kontejnerovém terminálu 

v přístavu. Jednotky s nižším počtem musí vzájemnou spoluprací své náklady navyšovat. Za 

tím účelem se zřizují konsolidační huby v přístavu a v evropském zázemí. V přístavu Antverpy  

To jsou PSA Antverp K667 a a ATO K364. V zázemí se zřizují huby na řadě koridorů . 

S konsolidačními huby se má zajistit včasné dodání doplněné zásilky na námořní terminály.  

Již od 1. října začíná projekt ústředního plánování člunů.   

 

BRAZÍLIE 

ZEMĚ TRPÍ KRÁDEŽEMI ZÁSILEK 

Zloději zde dělají poskytovatelům logistických služeb a jejich příkazcům život stále 

obtížnějším. Protože problém krádeží zásilek dostává stále větší rozměr.  Uvádí to Společenstvo 

dopravní bezpečnosti TAPA ve svém dopise členům. Podle něj musela řada spedic středního 

stavu ohlásit platební neschopnost. Pojišťovny nechtějí některé trasy vůbec pojišťovat. 

Logistici, kteří jsou nuceni platit vyšší pojistné prémie a také platit další bezpečnostní pracovní 

síly, musí zvyšovat příplatek až k jednomu procentu hodnoty zboží, aby mohli pokrývat 

rostoucí náklady. S ohledem na vysoký potenciál násilností se nový personál nachází velmi 

těžko.   Zloději se zaměřují především na region na jihovýchod od metropolí Rio de Janeiro a 

Sao Paulo, kde dochází k 85 procentům případů.   Zloději se především zaměřují na potraviny, 

cigarety, hightech- a farmaprodukty, pohonné hmoty, nápoje/alkohol, autodíly, textilie, 

chemikálie, osiva a hnojiva.  Podle zpráv se ceny některých potravin v Riu již zdvojnásobily. 

V Riu bývá nákladní auto uneseno každých 50 minut. Silnější zákroky policie v provincii Rio 

de Janeiro proti zlodějům snad již přinášejí první ovoce.  Ve 2. čtvrtletí se zde snížil počet 

přepadů o 35 procent.  Někteří výrobci produktů jako mobilních telefonů a léků přecházejí 

v dopravě na značně dražší leteckou dopravu, aby omezili rizika. Sektor high-tech zaznamenává 

ztráty ročně ve výši 250 milionů USD. Svaz elektroprůmyslu (Abinee) vyčíslil roční ztráty pro 

hospodářství země na přepočtených 8,6 miliard eur.  Pro srovnání: krádeže zásilek stojí 

německé hospodářství každý rok kolem 2,2 miliardy eur.  

 

 FRANCIE  

RENAULT TRUKS TESTUJE POTENCIÁL ÚSPOR PALIVA U DODÁVEK  

 

Francouzský výrobce nákladních vozidel Renault Truck ověřuje společně se šesti 

spolupracujícími partnery, jakými technickými řešeními by bylo možno snížit spotřebu paliva 

u dodávkových aut. Po sedmiměsíční testovací fázi se zkušebním vozidlem „Urban Lab 2“ byla 
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zjištěna palivová úspora 12,8 procenta v městské a regionální dopravě ve srovnání se sériově 

vyráběným automobilem. Tento výsledek je dán optimalizovanou aerodynamikou, nasazením 

mikro-hybridního systému v rámci pohonu, optimalizovaným odporem valení u pneumatik 

jakož i důsledným využitím digitálních možností.  Zkušební vozidlo „Urban Lab 2“  je součástí  

kooperačního projektu Edit – Efficient Distribution Truck – započatého v roce 2016, na němž 

se vedle Renault Truck podílí ještě šest dalších partnerů z Francie: patří k nim rozvozový 

specialista Valeo, výrobce přípojné techniky Lamberet, pneumatikářský koncern Michelin, 

poskytovatel navigačních přístrojů Benomad jakož i dva výzkumné ústavy. Opravdovou 

zvláštností na testovacím vozidle bylo začlenění dat do navigačního softwaru, vyvinutého 

Benomadem. Tím bylo umožněno přizpůsobovat rychlost vozidla světlům na semaforech, takže 

se mohlo pohybovat v rámci zelené vlny. Systém spočítá, zda je ekonomičtější brzdit nebo 

s vozidlem zrychlit. Toto se realizuje jen když to dovoluje dopravní situace.  Takto se omezuje 

fáze brzdění a zrychlení a dochází k úspoře paliva.       

 

                                                             NĚMECKO 

CONTINENTAL A  CHYTRÁ ODBOČOVACÍ ASISTENCE 

Technický koncern Continental předvede na podzimním veletrhu užitkových vozidel IAA 

v Hannoveru pokročilou verzi vlastní odbočovací asistence.  Doposud nabízí podnik pro 

sériovou výrobu systém pro základní vybavení, založený na radaru. To však znamená, že 

systém bude k dispozici na trhu teprve tehdy, až se výrobce nákladních vozidel rozhodne, že jej 

bude do svých vozidel integrovat. Toto řešení může varovat řidiče nákladního automobilu, že 

se v mrtvém úhlu nachází chodec nebo cyklista. Ve druhém vývojovém kroku má být základní 

systém doplněn o dodatkově nasazené kamery jakož i pozdější uplatnění umělé inteligence.  

Tím má být systém schopen rozlišovat s velkou přesností nebezpečné situace od bezpečných.  

Umělá inteligence nechá odbočovací asistenci vpravo také rozlišit, kterým směrem se chce 

chodec nebo cyklista pravděpodobně vydat.  Technicky zvládnutá je rovněž automatická 

nouzová brzda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

NORSKO 

NOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO MOŘSKÉ RYBY BUDE  NA LETIŠTI OSLO  

Norské  letiště Oslo Airport (OSL) podepsalo memorandum o spolupráci se Světovou letovou 

službou WFS (Worldwide Flight Services)  ve věci provozu  chystaného nového centra 

čerstvých ryb. WFS uvádí, že norské letiště bylo loni nejrychleji rostoucí letištěm v přepravě 

zboží – vůči předchozímu roku s nárůstem 36 procent na 185.000 tun.  Většina přepravy – 

kolem 90.000 tun – připadá na export ryb z regionu, jenž je z nejvýznamnějších v norském 

hospodářství po produktech z ropy.  WFS, patřící mezi obry v pozemním odbavování,  je 

přítomna na 196 velkých letištích ve 22 státech a poskytuje služby mezinárodním dopravcům 

jako American, Delta, Lufthansa, Air China a Emirates.  Ředitel carga na OSL Martin Langaas 

řekl, že nové zařízení – jež má má mít  roční kapacitu  250.000 tun  „ zvýší světově 

konkurenceschopnost  norského rybího masa“ když cílem je, aby se stalo „přednostním cargo 

hubem v severní Evropě“. Výstavba začne v dubnu 2019 a k otevření má dojít v roce 2021.  

Oslo nalétává v současnosti 14 nákladních aerolinek.  

 

                                                                      USA  

SILNIČNÍ DOPRAVCI MAJÍ VYŠŠÍ CENY  

Po dlouhý čas to tu  měli silniční dopravci těžké. Marže byly nízké, hospodářství nejelo nejlépe. 

Loni se to začalo měnit  a tento trend trvá. Nadále jsou problémy na trhu práce, pracovních sil 

je nedostatek. Jde o výsledky „Zprávy o stavu logistiky“  od tamního oborového svazu „Rada 

řídících profesionálů dodavatelských řetězců  (CSCMP)“. Posílení pozice dopravců spatřují 

experti jako hlavní výzvu v logistice. V kapacitách je velice těsno. 
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Odesílatelé nyní zkoušejí všechno možné, aby efektivními opatřeními generovali kapacity. 

Tento trend začal v druhém pololetí 2017. K tomu došlo k různicím kolem obchodních bariér a 

k novým clům. Hospodářský růst se v USA zvýšil. Po skromném plusu HDP 1,5 % loni se letos 

očekává růst 2,9 %. Především silniční dopravci mohli v r. 2017 zvyšovat ceny – nákladní sazby 

šly nahoru o 9,5 %. V balíkových a expresních službách činilo zvýšení kolem 7 %.  Celkové 

náklady na logistiku  loni odpovídaly 1,5 miliardám USD, což je proti předchozímu roku 

zvýšení  o 6,2 %.  Ústředním tématem v logistice byl elektronických obchod s novým 

dvoumístným růstovým trendem.   Roste poptávka po skladech, s kapacitami jsou problémy. 

Pracovní podmínky řidičů jsou tvrdé, když se nabídne alternativa, mnozí pověsí řemeslo na 

hřebík. K tomu přicházejí zostřené pracovní zákony, které více omezují jízdní doby. Experti 

proto nejméně pro letošek počítají s růstem logistických nákladů.         

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

GLOBÁLNÍ SPEDITÉŘI SE BRÁNÍ PODNIKŮM START-UP 

Vstup na trh nových „digitálních“ spedic  a zbožových tržišť  v posledních letech příliš 

neovlivnil strukturu branže v zajišťování námořní a letecké dopravy. Namísto aby ztrácely 

podíly na trhu ve prospěch start-ups, vedoucí globální poskytovatelé služeb  dále budují své 

pozice. K tomuto závěru dochází britská poradenská firma Transport Intelligence (TI)  ve své 

nové studii o globálním zbožovém trhu „Global Freight Forwarding 2018“. V rámci Top 20 

spedičního sektoru  nedošlo loni k novým vstupům. Pokud jde o roční obrat vedou pořadí jako 

před tím DHL Global Forwarding, Kühne + Nagel, DB Schenker Logistics, Expeditors a 

Sinotrans. Ve střední a zadní části se mohli v tabulce objevit někteří noví účastníci trhu a jiní 

odpadnout.  Tak dánská skupina DSV s obratem cca 4,65 miliard eur přešla loni z místa 7 na 

místo 6 a předešla tak Panalpinu.  

Před krátkou dobou na švýcarské burze kotovaný poskytovatel služeb Ceva spadl v pořadí TI 

z místa 10 na 14 – největší změna v minulosti. Také dceřiný podnik Maersku Damco si 

v konkurenci pohoršil. Přes nárůst obratu šel podnik z 16. místa na 18. a dostal se tak za UPS a 

C.H. Robinson. UPS se zlepšil z místa 17 na 15.  

Noví digitální speditéři a platformy jako Flexport nebo Freightos ještě nemají šanci konkurovat 

těm velkým v branži pokud jde o velké zbožové kontrakty s množstvím tras a různými dopravci  

z mezinárodních koncernů  - jak píší britští experti. K tomu musí poskytovatelé služeb sami 

disponovat mezinárodními sítěmi a být sami zastoupeni na nejdůležitějších dopravních 

křižovatkách.  

Lze však očekávat, že digitální poskytovatelé budou v růstu pokračovat a budou získávat podíly  

na malých místních speditérech, kteří ještě silněji sází na manuální procesy. Přednosti mohou 

mít zejména v čistých „transakčních“ námořních a leteckých transportech bez velkých 

dodatkových služeb pro malé a střední zákazníky. Protože digitální služba s automatizovanými 

knihovacími pochody a průhlednými sazbami nabízejí při čistém zprostředkování nákladního 

prostoru výrazné nákladové přednosti. Opačnou stranou mince však je – jako v jiných oblastech 

elektronického obchodu, že zisková marže poskytovatelů se dostává pod tlak.  

Velké spedice nasazování digitálních start-ups dlouho tolerovaly a „transformace“ vlastních 

procesů odsouvaly. Po počátečním nadšení je mezitím jasné, že nováčci  nemohou tento závod 

vyhrát. Start-ups nezískávají trh v míře, aby ohrožovaly velké poskytovatele služeb – konstatují 

autoři.    

 

TAKÉ Z CIZINY: Banku přepadl popáté stejný gangster. Vyšetřovatel se ptá: „Nezpozorovali 

jste nic zvláštního, co se týče toho zločince?“ -  „ Ano – vždycky byl  přepad od přepadu lépe 

oblečený“.  
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