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NĚMECKO 

Z 54. KAPITÁNSKÉHO DNE V BRÉMÁCH 

Při této akci nešlo jen o to ocenit vedoucí pracovníky z námořních lodí. Ministerský předseda 

Dolního Saska Stephan Weil využil této příležitosti a znovu nastolil záležitost spolupráce 

severoněmeckých námořních přístavů.  Ve svém vystoupení ocenil velmi dobrou spolupráci 

obou sousedních spolkových zemí Brém a Dolního Saska.  Současně však litoval, že jen tyto 

dvě severoněmecké spolkové země se připojily k „projektu století“ JadeWeserPort.  Využil 

příležitosti, aby znovu pozval městský stát Hamburk k účasti na projektu přístavů na hluboké 

vodě. Je totiž hluboce přesvědčen: při veškeré snaze po nezávislosti a jedinečnosti si tyto 

přístavy nekonkurují.  Skutečnými vyzyvateli jsou  Zeebrugge, Antverpy a Rotterdam.   A na 

to  by měly mít německé přístavy odpovídající odpověď: „Německo potřebuje vitální  námořní 

obchod!“.  Vyslovil se dále pro korekturu německého plánovacího přístupu. Jeho odstrašující 

příklad: obnova zcela zborceného mostu v roce 2015 přes řeku Ems u Weeneru: „Holanďané 

mi řekli, že nová výstavba by u nich trvala dva roky“.  V Německu roku 2018 se ukazuje, že to 

nebude před rokem 2024.   

MERCEDES BENZ VANS DĚLÁ LOŽNÝ PROSTOR INTELIGENTNÍM  

Zaměřuje se přitom na denní potřeby kurýrních řidičů: jde o nově vyvinutý System Coros 

(Cargo Recognition and Organisation Systém). Ten pomáhá balíkovým řidičům při práci  

pomocí sledování prostoru  za pomoci kamery jakož i  speciálním softwarem.  Jde především o 

urychlení nakládky a zkrácení časů pro třídění a hledání  během dodávky. Systém funguje takto: 

Kamerový systém, integrovaný v ložném prostoru, registruje balíky automaticky podle 

čárového kódu a symbolů na na jejich vnější straně. To trvá vteřiny a nezávisle na tom, jak řidič 

balíky do transporteru donáší – tak dlouho, pokud je kód  pro kamery viditelný. Odpadá 

manuální skenování zásilek. Když řidič nastoupí, ukazuje mu nosník LED optimální místo pro 

balíky v regálovém systému transportéru. Přitom se Coros například orientuje  podle dat dodání. 

Pokud systém rozezná balík, určený pro jinou tůru, varuje řidiče při vstupu do vozidla 

světelným a zvukovým signálem. Aby dodací proces probíhal bezchybně a rychle, dohlíží 

systém průběžně na balíky v ložném prostoru.  Když například během jízdy balík sjede,  přesto  

LED v cílovém místě ukáže správnou polohu.  Nově se má nejen urychlit nakládka, ale řidič 

může také rychleji absolvovat svůj oběh. Data získaná přes Coros jsou také k dispozici 

v reálném čase. Jsou vizualizovány na zvláštní platformě a mají tak přispět k větší průhlednosti.  

Jako další řešení pro branži KEB nabízí nyní Mercedes také nově vyvinuté rychlé dodávkové 

dveře SDD (Speed Delivery Door).  Sestávají z rychle otevíratelných čidly vybavených dvou 

křídel dveří k ložnému prostoru jakož i ze speciální sensoriky. Jakmile jde řidič ze svého 

sedadla do ložného prostoru, dveřní křídla se automaticky otevřou.    Když řidič vystoupí, 

zavřou se dveře automaticky na závoru. Na jedné zastávce lze takto ušetřit 10 vteřin. Při 

rozvozovém oběhu se 150 zastávkami jde o úsporu až 25 minut. 

ROK 2019: DHL ZVÝŠÍ  ZNAČNĚ CENY BALÍKŮ    

Podnikem bylo oznámeno, že ceny balíků pro zákazníky s individuálně dohodnutými 

podmínkami se v roce 2019 zvýší více než v předchozích letech. Zdůvodňuje se to značně 

rostoucími dopravními a osobními náklady.  „V dobách plné zaměstnanosti a napětí ve zdrojích 

se musíme starat, aby byl k dispozici dostatek   personálních a dopravních kapacit. Je to spojené 

se značným nárůstem nákladů“ řekl šéf balíkové služby DHL Achim Dünnwald.  Zvýší se 

rovněž  silně ceny objemného zboží.  Náročnější a složitější zpracování objemných a těžkých 
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zásilek je faktorem, který se musí odrazit v ceně.  Pro předvánoční dopravu se nepočítá 

s paušálním příplatkem.  Nové ceny budou platit od 1. ledna 2019. 

GEBRÜDER WEISS ROZŠIŘUJE SVÉ ZAŘÍZENÍ VE ŠVÁBSKU 

Jde o logistický terminál ve Wernau u Esslingenu (Stuttgart). Počátkem září odstartovala stavba 

nové haly. V souladu s rostoucí poptávkou po skladových řešeních rozšíří se současný komplex 

o 6.000 čtv. metrech na 7.100. Počet vstupných bran se rozšíří o tři. Nový komplex nabídne 

11.000 paletových stání.  Rakouská firma investuje do rozšíření terminálu kolem 1 milionu eur. 

Stanoviště je ideálním završením spedičních aktivit v regionu.  Jednak zařízení Wernau leží 

přímo na dálnici A8. Dále blízkost na filiálku Esslingen umožňuje přímé napojení na pozemní 

síť Gebr. Weisse.  Podle vedení firmy se rozšířením pracoviště reaguje na vysokou poptávku 

po logistických službách v jihoněmeckém prostoru a naplňuje se její strategie propojovat 

dopravní logistiku s péčí o zboží. V plánu je další rozšíření aktivit v regionu.   Ve Wernau se 

hlavně skladují automobilové sensory, elektropřístroje a kovové zboží.     

 

                                                                PAKISTÁN 

KERRY LOGISTIC ZDE ZAKLÁDÁ DCEŘINOU FIRMU 

Speditér z Hongkongu tento krok zdůvodňuje růstem obchodu v jižní Asii jakož i šancemi, 

danými Hospodářským koridorem Čína – Pakistan (CPEC). Ten je důležitým pilotním 

projektem v rámci čínské iniciativy „Belt and Road“ resp. nové Hedvábné cesty.   Nová firma 

nabízí leteckou a námořní spedici, přeshraniční kamionáž na Afghanistan a Čínu, projektovou 

logistiku a vnitrozemskou plavbu přes kanceláře v Karačí a Lahore. „Jsme povzbuzeni 

hospodářským rozvojem Pakistánu v posledních pěti letech“  řekl  Robert Tan, vedoucí relace 

jižní Asie u Kerry. Do budoucna hodlá uplatnit v celém regionu nákladově vhodná 

multimodální řešení pro zákazníky. 

CPEC je miliardový plán infrastrukturního rozvoje, jenž spojí Čínu s trhy střední a jižní Asie a 

otevře nové asijské obchodní a dopravní cesty. Uvažován je 3.000 km dlouhý koridor se 

silnicemi, žel. tratěmi a ropo- i plynovody z Kashgaru na severozápadě Číny až k přístavu 

Gwadar na jihu Pakistánu.     

ŠVÉDSKO 

DRÁŽNÍ GREEN CARGO V BOJI SE ZTRÁTOU 

Za první pololetí 2018 se švédský drážní podnik nákladní dopravy Green Cargo dostal do ztráty 

ve výši 72 milionů SEK (6,9 milionu eur). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se 

octl hluboko v červených číslech. Současně poklesl obrat o 2,1 procenta. Rovněž s ohledem na 

neuspokojivé výsledky zvažuje tamní vláda změnit své rozhodnutí z roku 2001 o osamostatnění 

podniku mimo drážní SJ-Koncern a může být na řadě je opětné navrácení do koncernu, který 

nyní hlavně zaměřen na dopravu osob.   Samotné Green Cargo vidí hlavní minulý problém v 

přerušeních infrastruktury.  Dalším problém byly podle podniku dlouho trvající důsledky velmi 

tuhé zimy.  Ve věci snížení nákladů v přeshraniční dopravě hodlá podnik provozovat dopravu 

přes Dánsko ve vlastní režii. Pozitivní je, že koncem prvního pololetí podnik uzavřel   nové 

smlouvy o dopravě v hodnotě 19 milionů eur.  K naplnění těchto závazků musí podnik přijmout 

další strojvůdce.  Efektivnější dopravu si slibuje také od nasazovaných nových lokomotiv 

Transmontana. „S nimi chceme dosáhnout na větší část koláče v těžké dopravě, například 

v lesních produktech a v oceli“ řekl ředitel podniku J. Johansson.     

 

TURECKO 

NEJNOVĚJŠÍ DESTINACÍ  TURKISH CARGO JE MEXICO CITY 

Připojení  Mexico City do sítě Turkush Cargo platí od 3. října.  Půjde o 19. destinaci dopravce 

v Americe a osmou v Latinské Americe.  Jedno nákladní letadlo B777 bude směrováno do 

Mexico City přes Istanbul a Madrid a zpět poletí přes Bogotu, Curacao a Maastricht; druhé také 

poletí přes Madrid a zpět přes Houston do Istanbulu.  Letecké  importy do Mexika mají 
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představovat autodíly, chemikálie a petrochemické produkty, textil, ryby, farmaceutika, květiny 

a další zkazitelné zboží. Export z Mexika by měly dělat čerstvé květiny, ovoce a zelenina; 

Turkish Airlines  informuje, že doprava carga a pošty se zvýšila za 8 měsíců t.r. o 25 % na 

897.521 tun.   

USA 

NÁMOŘNÍ DIGITALIZACE: AXIT KOOPERUJE S INTTRA 

Cloudový specialista AXIT uzavřel softwarovou kooperační smlouvu s INTTRA, největším 

neutrálovým poskytovatelem softwaru, sítí a informací v sektoru námořní dopravy. Díky této 

dohod dostanou uživatelé AXITu  přístup ke službám transakční platformy pro námořní 

obchodní dopravu. Takto se nechají digitálně dojednávat sazby s více než 30.000 námořními 

podniky a 60ti rejdaři, napojenými na INTTRA.  Ta byla založena v roce 2001 jako joint 

venture mezi CMA CGM, Hamburg Sud, Hapag-Lloyd, Maersk Line jako standardní knihovací 

systém pro námořní dopravu.  

                                                                

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

VE ŠPANĚLSKU SE ZŘÍDÍ  PRVNÍ STŘEDISKO „VIRGIN HYPERLOOP ONE“ 

Podnik  z USA „ Virgin Hyperloop One R&D“ otevře své první evropské rozvojové zařízení 

ve španělském  regionu  Andalusii, zřízované  nákladem 500 milionů USD, z čehož je za 120 

milionů vládních grántů a půjček.  Dohodu o akci podepsali prezidentka španělské drážní 

infrastruktury  IsabelPardo a gen. ředitel zámořského podniku Rob Lloyd.  

Středisko o rozloze 19.000 čtv. metrů bude otevřeno v roce 2020 a bude vyvíjet, testovat a 

certifikovat komponenty a subsystémy ke zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti hyperloopových 

systémů . Nové zařízení bude v Bobadilla, 65 km od Malagy, kde již existuje rozsáhlé technické 

zařízení letecké a kosmické dopravy.  

Americké podnik    dopravní technologie Vitgin Hyperloop One byl založen v roce 2014 a 

v roce 2017 byl reorganizován a přejmenován se zaměřením na komercializaci 

vysokorychlostních technických koncepcí zvanými hyperloop. Záměrem těchto systémů je 

přemísťovat cestující a cargo  po zemi leteckou rychlostí za zlomek nákladů dopravy letadly. 

Koncepci dopravy hyperloop poprvé uplatnil Elon Musk v roce 2013.  

Originální koncepce hyperloop užívá linerální elektrický motor ke zrychlení a zpomalení 

elektromagneticky vyvolaného pohybu v nízkotlaké rozměrné rouře. Vozidlo (kapsle) zde 

klouže tiše rychlostí kolem 1.000 km/hod. Roura může být vedena povrchově nebo pod zemí 

v tunelu. Vylučuje se problém křížení doprav. Vyžaduje méně prostoru než vysokorychlostní 

železnice nebo dálnice.  

Kalifornský startup Virgin Hyperloop One, který pracuje na tomto revolučním dopravním 

systému hyperloop, představil ve Spojených arabských emirátech první prototyp své 

vysokorychlostní kapsle. Ta klade důraz zejména na luxusní interiér a vysokou bezpečnost, 

přičemž nechybí ani integrace zábavních prvků. Model má být jasnou ukázkou, jak by reálná 

hyperloopová přeprava mohla v Dubaji již za dva roky vypadat.  Na prototypu spolupracoval 

Virgin Hyperloop One, do kterého v říjnu minulého roku vstoupil britský miliardář Richard 

Branson, s dubajským úřadem pro silniční dopravu a německou automobilkou BMW. I když 

zevnějšek odhaleného modelu nevypadá nijak zajímavě, vnitřek je tím, co má cestující hlavně 

přilákat.                   Více na https://hyperloop-one.com/ 

TAKÉ Z CIZINY: „Paní domu se ptá hospodyně: „Žerméno, ztratil se papoušek!  Neviděla jste 

něco mimořádného, když jsem byla pryč? – „Ne prosím. Snad jen že kocour začal mluvit“.    
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