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ČÍNA 

NÁMOŘNÍ EVERGREEN POSILUJE KONTEJNEROVOU RELACI  S KEŇOU 

Evergreen zvyšuje kapacitu ve své službě East Africa  Service (EAF) s třemi přímými odjezdy 

z přístavů v centrální a jižní Číně do Mombassy – na podporu zvýšení čínských investic ve 

východní Africe. Evergreen Line a COSCO přidávají každý po jedné lodi na 5 plavidel o 4.200 

TEU, nasazovanými oběma dopravci plus ještě X-Press Feeders v sedmi týdenní rotaci, jež 

rovněž zahrnuje Singapur, Port Klang a Colombo. Ve své zprávě za rok 2017 společnost Ernst 

and Young předpovídala, že Keňa, Tanzania, Uganda a Etiopie porostou všechny ročně o více 

než 6 procent během příštích deseti let.  Podobná zpráva od McKinsey z loňska   říká, že obchod 

Afrika-Čína roste od r. 2000 přibližně o 20 procent ročně   a zahraniční investice stouply za 

poslední dekádu o 40 procent.  Evergreen uvádí, že rozšíření služby AEF „je reakcí na 

zákaznickou poptávku pokud jde o obchod Čína – Východní Afrika“.  McKinsey odhaduje, že 

na tomto kontinentě operuje kolem 10.000 čínských podniků, z nichž je třetina orientována na 

výrobu, 25 procent na služby a cca 20 procent na obchod, výstavbu a reality.  Koncem 1. pololetí 

hlásil Port of Mombasa nový rekord v kontejnerových operacích s vykládkou 3.872 TEU za 

méně než osm hodin.   

    

HOLANDSKO 

BOOM KONTEJNEROVÉHO  PŘEKLADU  V ROTTERDAMU 

Přístavy v ústí Rýna stále sázejí na rozvoj kontejnerové dopravy. Po Antverpách ohlásil také 

přístav Rotterdam za letošní první pololetí silné plus. 7,077 milionů odbavených kontejnerů  

Znamenalo nárůst 415.000 TEU  neboli 6,2 procent proti roku 2017, sdělil Hafen Rotterdam.  

Pro srovnání: v Hamburku šel kontejnerový překlad v prvním čtvrtletí (pololetní čísla budou 

k dispozici 23. srpna) - o dvě procenta dolů.  Tím mohou Rotterdam a Antverpy získat další 

podíly na trhu v pásmu Hamburk-Le Havre.  Na základě prvního čtvrtletí činil podíl Rotterdamu 

31,2 procent. Avšak značně zvýšený kontejnerový překlad nemohl plně kompenzovat poklesy 

v hromadném zboží.  Celkový překlad v Rotterdamu v prvním čtvrtletí 2018 poklesl v prvním 

pololetí 2018 o 2,2 procenta na 232,8 milionů tun. Tak šlo množství uhlí (minus 11,9 procent) 

dolů kromě jiného kvůli zavření jedné elektrárny, ropa (minus 7,6 procent) a minerální produkty 

(minus 4,8 procent). Zvýšil se naproti tomu zkapalněný zemní plyn   a biomasa.  

Poslední omezení v obchodě sice ještě nezapůsobila, avšak importní cla a obchodní kvóty na 

straně jedné a nejisté výsledky jednání mezi EU a Spojeným Královstvím „přispívají k tomu, 

že perspektivy pro další růst světového obchodu se staly nejistými“. Důsledky budou citelné 

teprve až po určité době. 

 

MALI 

MALI  A  DP WORLD: BUDE  ZDE LOGISTICKÝ HUB NA 1.000 HEKTARECH?  

Dubajská DP World a Republika Mali uzavírají dohodu, podle které provozovatel přístavů 

vybuduje a bude provozovat v zemi na tisícovce hektarů logistický hub.  Podle dohody bude 

mít DP World zaručenu koncesi na 20 let s možností prodloužení na dalších 20 let.    Zařízení 

bude umístěno na periferii Bamaka. Podle názvu Mali Logistics Hub (MLH) bude mít tuzemské 

kontejnerové depo (ICD) a kontejnerovou zbožovou stanici (CFS) pro usnadnění exportu a 

importu. MLH bude situován na hlavním silničním koridoru z Dakaru v Senegalu do Bamaka 

v blízkosti drážní trati Dakar – Bamako.  MLH bud schopen manipulovat 300.000 TEU a čtyři 
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miliony tun hromadného a všeobecného carga. První fáze projektu předpokládá investici ve 

výši 50 milionů USD, což má podpořit růst Maliské ekonomiky zefektivněním exportu a 

importu.  Výstavba má začít v roce 2019 a potrvá přibližně 18 měsíců. 

DP World rovněž poskytne Republice Mali tři vlaky k oživení osobní a nákladní dopravy na 

trati Bamako – Dakar.  Očekává se, že hub výrazně zkrátí doby potřebné pro vstup produktů na 

trh země v rámci odstraňování překážek v obchodě a hospodářském rozvoji. DP World rovněž 

zavede svou onlinovou bezpapírovou platformu k urychlení pohybu zboží – jako součást 

dohody.    

 
NĚMECKO 

FREIGTOS A LUFTHANSA OTEVŘELY SAZEBNÍ PLATFORMU 

Lufthansa Cargo a Freightos WebCargo vyvinuly sazební platformu, která umožňuje 

speditérům stále sledovat smluvní sazby, nasazené kapacity a knihovat cargo na určité lety 

v reálném čase přes tuto světově vedoucí platformu leteckého carga pro speditéry. Zatímco 

elektronický obchod zvýšil v roce 2017 poptávku po leteckém zboží o 9 procent, manuální 

management leteckého zboží stál sektor miliony změnami poplatků, nevyužitou kapacitou a 

problémy s manuální prací.   To přispívá k průměrné dodací době leteckého carga v trvání šesti 

dní, když lety samotné trvají jen hodiny. Lufthansa Cargo a Freightos nyní umožňují 

zákazníkům stálý onlinový přehled o smluvených cenách a zajišťovat kapacity pro letecké 

zboží. V nadcházejících měsících toto bude rozšířeno na celý svět s počátkem aplikace na 

hlavní evropské trhy.  Zákazníci společnosti Freightos v leteckém zboží jako třeba Röhling 

Logistics již mají prospěch ze zlepšené průhlednosti, bezprostředního knihování a zvýšené 

přesnosti ve výměně dat.   Podle ředitele Freightosu   Zvi Schreibera „Každý hovoří o 

digitalizaci air carga, ale většinou jde jen o řeči. Je fantastické mít za partnera aerolinky, hledící 

kupředu jako je Lufthansa Cargo  v tomto skoku v knihování carga.   Výsledkem knihování na 

vyžádání   je, že se zboží bude pohybovat rychleji s úsporou dní v dobách tranzitu a úsporou 

v desítkách dolarů za zásilku“.  Společnost Freightos byla založena v roce 2012 a hlavní sídlo 

má v Hongkongu.       

 

MAĎARSKO 

FIRMA WABERER´S BUDE TESTOVAT E-TRUCKY OD US-TESLY 

Maďarský  autodopravce Waberer´s bude jako první evropský podnik testovat  Elektro-Truck 

Semi od výrobce Tesla, nasazený v dálkové dopravě. Dohodli se na tom vedoucí představitele 

dopravce  se zástupci amerického výrobce automobilů. Manažeři od Waberer´s byli součástí 

hospodářské delegace, která provázela maďarského ministra financí  Mihaly Vargu při cestě do 

Kalifornie. Vedle rozhovorů s Teslou byla také na programu   návštěva onlinového obchodníka 

Amazon. V prvních rozhovorech se také jednalo, jak by se Waberer´s mohl angažovat 

v dopravních službách pro  Amazon.   Další jednání se přepokládají do konce roku.  

 

 

  USA 

BOEING OČEKÁVÁ DO ROKU  2037  980 NOVÝCH FRACHTERŮ 

Vychází přitom z toho, že světová nákladní letecká flotila se zvýší do roku 2037 na více než 

3.000 jednotek.  Boeing počítá, že aerolinky v příštích dvaceti letech objednají kolem tisícovky 

nových nákladních letadel.  980 jednotek v hodnotě 280 miliard USD jsou ještě optimističtějším 

odhadem než v minulém roce, kdy americký výrobce vycházel z počtu 920 letadel za 20ti leté 

období.  S touto prognózou je Boeing optimističtější než jeho evropský konkurent Airbus, který 

v minulých dnech uvedl představu o 826 nákladních letadlech pro zvažované období.  Boeing 

vychází ve své aktuální analýze z toho, že světová nákladní letecká flotila se rozšíří do roku o 

1.390 strojů na celkových 3.260 letadel. Pro srovnání: Airbus počítá s velikostí flotily o 722 
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jednotkách. Boeing očekává vedle objednávek nových jednotek také rozsáhlou přestavbu 

(Conversion) osobních letadel na nákladní. Celkově by jich mělo být 1.670. - Boeing předvídá 

ve své současné analýze, že během letecké show ve Farnborough, se ukáže masivní růst služeb 

kolem letadel a kolem přepravy osob i zboží. Pozemní operace a odbavování zboží by měly 

představovat v roce 2037 světově obrat 4,67 miliard USD.     

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SWISS WORLD CARGO  ZÍSKALA CERTIFIKÁT CEIV 

Společnost Swiss WorldCargo získala certifikát od Centra nezávislých hodnotitelů (CEIV), 

spadajícího pod IATA – Mezinárodní asociaci letecké dopravy. Certifikát pokrývá nejen 

aerolinky, ale organizaci jako celek. 

Swiss WorldCargo je divizí letecké nákladní dopravy aerolinek Swiss International Air Lines 

(SWISS). Hlavní sídlo je na letišti v Zurichu; dodání carga jsou směrována do 130 destinací 

v 84 zemích. Společnost patří do skupiny Lufthansa Group. 

Zmíněný certifikát byl udělen na základě podrobné kontroly nezávislých auditorů, uznávaných 

IATA.  Alexandre de Juniac, generální ředitel IATA, předal certifikát Michaelu Niggemanovi, 

finančnímu řediteli a členu řídící rady společnosti Swiss International Air Lines.  

Hub Swiss WorldCargo v Zurichu již obdržel ocenění – certifikát CEIV v roce 2016 a je rovněž 

uznáván švýcarským úřadem Swissmedic, jenž je dohlížecí institucí nad drogami a lékařskými 

produkty. S ohledem na splnění všech nezbytných požadavků, IATA nyní uznala Swiss 

WorldCargo jako globálně způsobilou zacházet s pharma produkty při zachování integrity 

produktů a dodržení vysokých standardů kvality.  Dosažením tohoto milníku Swiss 

WorldCargo se nyní stalo součástí malé skupiny aerolinek, které získaly toto uznání.  

„Jsem velice hrdý na získání úplného pharma certifikátu CEIV“ řekl Ashwin Bhat, šéf Carga. 

„Kvalita, spolehlivost a dlouhé zkušenosti podpořily naše úsilí v dopravě produktů po světě a 

jsme poctěni, že jsme byli uznáni a nejen jako náš hub, ale jako celé aerolinky a síť.  Naše 

odhodlání dodržovat bezpečnostní standardy v naší celosvětové síti nám nabízí příležitost 

dopravovat  farmaceutické zásilky kolem světa. Jsme šťastni, že hrajeme každý den významnou 

roli v dodávání farmaceutických a životy zachraňujících produktů. 

„IATA blahopřeje Swiss WorldCargo k tomuto významnému úspěchu, který představuje jeho 

úsilí směrem k zachovávání integrity pharma produktů. Pharma certifikát CEIV zajišťuje, že 

s těmito produkty, zachraňující lidské životy se zachází při aplikaci nejvyšších globálních 

standardů bezpečnosti a efektivnosti“ řekl Alexandre de Juniac.  

Swiss WorldCargo pokračuje ve vývoji podrobného plánu jak zlepšovat své působení v tomto 

významém a rostoucím sektoru.  Již dříve byla Swiss WorldCargo prvním podnikem, který 

zřídil tak zvaný „koridor kvality“, přinášející linky pharma přepravy mezi vybranými 

destinacemi, jež nabízejí bezpečnou pharma dopravu z letiště na letiště.  

  

 

TAKÉ Z CIZINY: V rámci drastických úspor podnik požádal všechny zaměstnance, aby sami 

navrhovali kde ušetřit.  O pár dní později se v jednom výtahu objevil plakát s pozváním na příští darování 

krve.  Pod sloganem „Darujte svou krev“ někdo připsal tužkou: „Čekal jsem, že to takhle dopadne…“ 
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