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                                                                                   ČÍNA 

Z FÓRA ICAO  V  ZHENGZHOU O VÝVOJI LETECKÉHO CARGA  

Na Fóru Světové organizace civilního letectví ICAO (patřící mezi specializované organizace v 

rámci OSN) uvedl generální tajemník ICAO Fan Liu, že roční nárůst leteckého carga do roku 

2030 bude moci pokračovat tempem 4,2 %, jen když současná modernizace bude pokračovat 

tak, „aby byla robustně a kooperativně naplňována vládami a průmyslem. Při současných 

očekáváních zákazníků na dodání týž den nebo příští den a při nynějším růsti elektronického 

obchodu a leteckého zboží si nemůžeme dovolit, aby rychlost a efektivnost komerčních operací 

byla ohrožována výpadky kapacit v sítích či jinými infrastrukturními riziky“. ICAO dostalo 

finanční a hostitelskou podporu pro toto Fórum od města Zhengzhou a vlády provincie Henan 

s ohledem na současný růst air carga a elektronického obchodu v regionu.  

Dalším hostem byly aerolinky Silk Way West Airlines (SWW), jež využily příležitosti 

k ohlášení rozšířené služby z jejich zařízení v Baku do Zhengzhou ze čtyř na šest letů týdně. 

„Tímto vstupujeme do nové etapy naší strategické spolupráce s vládou provincie Henan a 

letištěm v Zhengzhou. Jsme připravení na další posilování této spolupráce a počítáme s dalším 

růstem obratu“ uvedl prezident a gen. ředitel SWW Wolfgang Meier.  „Zakrátko jsme se stali 

jedním z vedoucích dopravců v Zengzhou a hodláme zvýšit tonáž i počty letů, abychom 

podporovali Hedvábnou leteckou cestu (Silk Air Route) v souladu s čínskou strategií „One Belt 

-One Road“.   

                                                                 FRANCIE   

REJDAŘSTVÍ CMA CGM PRACUJE NA NOVÝCH PALIVOVÝCH PŘÍPLATCÍCH  

Znamená to, že se další kontejnerový dopravce zabývá vyhlášením palivových příplatků. 

Důvodem má být jako u Maersku zavedení nového limitu síry v lodním palivu od 1. ledna 2020.  

Vedle použití paliva s podílem síry 0,5 procenta hodlá CMA CGM uplatnit pro novostavby 

techniku LNG a instalovat na lodích čističe výfukových plynů. Tyto zvýšené náklady budou 

v dopravních nákladech jednoho 20 stopého kontejneru představovat v průměru 160 USD. 

Francouzský podnik   hodlá uplatnit příplatky na jednotlivé trasy. „Je nevyhnutelné, že pod 

vlivem nových podmínek musíme přepracovat naši obchodní politiku pokud jde o palivové 

příplatky“ řekl vice-prezident rejdařství Mathieu Friedberg.  

 

NĚMECKO 

LH CARGO PŘIJÍMÁ PRVNÍ ELEKTRONICKÉ DEKLARACE NEBEZP. ZBOŽÍ 

Lufthansa Cargo uvádí, že se stává první a v současnosti je jedinou leteckou společností, která  

odbavuje deklarace   nebezpečného  zboží  elektronicky  - v případě pharma zásilek pro Abbot 

Diagnostics na letu z Frankfurtu do Mexico City. Jde tak podle dopravce o „významný“ 

příspěvek k uplatnění světového standardu eDGD jako součásti iniciativy IATA kolem e-freight 

přes úzkou spolupráci na půlroční pilotní platformě ´INFR8´ eDGD. „Jsme potěšeni, že eDGD 

oslavuje svůj světový start s Lufthansa Cargo. Podporuje to naší snahu stát se pionýrem 

v sektorové digitalizaci. Je toho ještě mnoho, čeho musíme dosáhnout společně s odesílateli, 

speditéry a letišti“ komentoval Sören Stark, ředitel Lufthansa Cargo. Ředitel softwarového 

podniku Dakosy Ulrich Wrage vysvětloval: „Náš dopravní portál řeší hlavní výzvy v dodacích 

řetězcích leteckého carga zajišťováním větší spolehlivosti a průhlednosti pro všechny. Velmi 

zjednodušujeme procesy za hranicemi podniku“. Jeho podnik provozuje Cargo Community 

System na frankfurtském letišti a Port Community System pro přístav Hamburk. Partnery 
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eDGD Dakosy jsou Lufthansa Cargo, Panalpina a Fraport AG. „Díky této světové inovaci 

platforma INFR8 integruje poprvé odesílatele do elektronických infomačních řetězců  

v procesech kolem air carga. Slova zástupkyně Fraport AG Anke Giesenové: „Očekáváme, že 

výsledkem bude zkrácení kontrolních časů a mnohem rychlejší odbavování nebezpečného 

zboží“.     

STAGNACE PŘEKLADU V PŘÍSTAVECH  
Index kontejnerového překladu RWI – Leibnitzova Institutu pro hospodářský rozvoj a Institutu 

pro námořní hospodářství a logistiku (ISL) stoupl v srpnu 2018 pouze lehce proti předchozímu 

měsíci ze 132,6 na 132,8 bodu. Nachází se tak nadále ještě značně pod nejvyššími hodnotami 

ze začátku roku.  Tím zůstává Index na místě což znamená, že světový obchod dále stagnuje. 

V Indexu vytvářeném v ISL se odrážení jeho pozorování trhu kontejnerového překladu 

v mezinárodních přístavech. Index dostává podklady k překladu kontejnerů od 88 

mezinárodních přístavů, na které připadá 60 procent světového kontejnerového překladu. 

Rychlé posouzení srpna je postaveno na datech z 31 přístavů, které představují 64% 

indexovaných překladů.  Při rychlém posuzování července se ukázal pokles o 0,5 bodu.      

 

RAKOUSKO 

GLS ZVYŠUJE CENY BALÍKŮ 

Poskytovatel balíkových služeb GLS Austria zvyšuje především kvůli rostoucím nákladům v 

doručování ceny v průměru o 5 procent.  „Všude v Evropě registrujeme masivní růst vlastních 

nákladů, vyvolávaných kromě jiného vyhraněným nedostatkem jízdního personálu“ řekl 

manažer GLS Klaus Schädle a dodal: „Narůstající regulace v pracovně právní oblasti omezuje 

pružnost při nasazování personálu a je tak dalším elementem zvyšování nákladů“.  Navíc 

fungováním rostoucího elektronického obchodu a tím drasticky zvýšených balíkových 

množství v posledních letech byly nezbytné investice do novostaveb a do rozšiřování.  Rostoucí 

množství vedou dokonce k tomu, že panuje nedostatek doručovatelů.  Tyto dodatkové náklady 

musí nyní poskytovatel balíkových služeb přenášet na zákazníky.  Před týdnem již oznámil 

DHL, že ceny balíků pro zákazníky s individuálně dohodnutými podmínkami 2019 se budou 

zvyšovat více než v přechozích obdobích.  Podnik to rovněž zdůvodňuje značně zvýšenými 

dopravními a osobními náklady.       

ŠVÉDSKO 

KOMBIVERKEHR ROZŠIŘUJE NABÍDKU 

Operator Kombiverkehr posiluje své angažmá ve skandinávské dopravě po pevné zemi. Od 

poloviny září jsou v provozu místo dvou tři kyvadlové vlaky mezi nizozemským Coevodenem 

resp. Bad Bentheimem a terminálem Mertz v Malmö. Přímý vlak mezi Lübeckem a 

Stockholmem, který Kombiverkehr provozuje od roku 2015 jako „podnikový vlak“ výlučně 

pro jednoho speditéra, specializovaného na obchodní logistiku a rovněž používá přemostění 

Öresundbrücke, je nyní k dispozici také jiným speditérům a logistickým podnikům jako 

pravidelná nabídka podle jízdního řádu. Od roku 2017 dosahuje Kombiverkehr  

v severoevropské dopravě rekordních čísel, jak  potvrzuje jeho provozní šéf P.Dannewitz. A je 

potěšitelné, že poptávka roste také v letošním roce.  Operátor provozuje v severoevropské 

dopravě 56 vlaků týdně.    Další nabídku na severní Evropu a zpět poskytuje podnik přes 

pobaltské přístavy Kiel, Lübeck a Rostock za pomoci optimalizovaných jízdních řádů mezi 

trajekty a dráhou, integrovanou v národních a mezinárodních sítích.  

 

ŠVÝCARSKO 

IRU: AUTOMATIZACE – A CO DÁL ?   

Světový dopravní sektor silniční dopravy se táže, jak chytrou a jak bezpečnou se doprava může 

stát? Víme, že potenciál je obrovský a chceme přivést náš sektor společně na světový kongres 

v Omanu, abychom položili základ k inteligentní změně.   Říká řídící ředitel Mezinárodní unie 
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silniční dopravy IRU Boris Blanche.  Účastnili jsme se v minulých dnech s naším týmem 

světového kongresu ITS v Kodani, kde se debatoval nový vývoj v automatizaci, digitalizaci, 

logistice a v dalších aspektech inteligentních dopravních systémů.  

Následoval světový speditérský kongres v New Delhi  a IRU zde uvedla doporučení o dopadech 

automatizace na bezpečnost. A nyní se v Hannoveru koná fórum o komerčních vozidlech; jsme 

účastni v panelové diskusi o tom, jak se autonomní řízení rychle mění   přičiněním vývoje 

senzorové technologie. Automatizace přichází. Auta bez řidičů jsou již na silnicích, i když ve 

velmi včasné generaci. Totéž se týká nákladních vozidel.  Stává se to v dopravě příštím skokem 

vpřed .    

Již tu je mnoho automatické dopravy – například v dolech a v přístavech. Metro bez řidiče jezdí 

již několik let. V Německu uvedli do provozu právě v těchto dnech první automatickou tramvaj 

v Postupimi.  A letadla létají sama již dlouho – od startu po přistání. Je ovšem hodně složité 

připravit silniční vozidlo k provozu v mnohostranném prostředí veřejných komunikací, kde 

jsou chodci, cyklisté, hrající si děti, zvířata běhající přes komunikace, ostatní řidiči atd.  Více o 

kamionech bez řidičů a o automatizaci lze se dozvědět na světovém kongresu IRU v Omanu ve 

dnech 6-8 listopadu, na který vás zveme. Navštívíte tam m.j. Inovační álej, kde řada podniků 

start-up, vybraných v naší soutěží, předvede své inovace i v určeném předváděcím prostoru.   

            

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SVĚTOVÝ OBCHOD: DHL OČEKÁVÁ PŘITLUMENÝ RŮST  
Přes narůstající mezinárodní obchodní konflikty světový obchod v nadcházejících měsících 

dále poroste, i když se zmírněnou rychlostí. Předpovídá to logistický koncern DHL ve svém 

Světovém obchodním barometru (Global Trade Barometr), zveřejněném v minulých dnech. 

Index obnáší pro toto čtvrtletí 63 bodů. Odpovídá to poklesu o čtyři body proti přechozímu 

čtvrtletí.  

Barometr je založen na zhodnocení velkého množství za pomoci umělé inteligence.  Index 

odpovídá váženému průměru současného růstu a téhož pro příští dva měsíce. Hodnota nad 50 

znamená pozitivní růstovou prognózu, hodnota pod ní naproti tomu pokles světového obchodu.  

Růst leteckého zboží oslabuje  

Po několika horkých měsících s velmi dobrými vyhlídkami pro světový obchod dochází nyní 

k určitému ochlazení. „Dostáváme se do normálních, nižších – ale stále příjemných – teplotních 

úseků“ komentuje výsledky Tim Scharwath, generální ředitel DHL Global Forwarding.  

Celkově mírný pokles jde v první řadě na konto slabšího růstu v leteckém zboží: hodnota 

indexu zde poklesla o osm bodů na 62. Růstová hodnota pro světové námořní zboží se zmenšila 

naproti tomu o jeden bod na 63.  

Silný růst pouze ještě v Indii  

Obchodní vyhlídky pro Indii se zvýšily o čtyři body na číslo 83. Je to nejvyšší hodnota indexu 

ze všech posuzovaných zemí. Tím je Indie jedinou zemí s dále narůstajícím obchodním růstem.  

Podstatný pro toto zlepšení je nárůst námořního frachtu o deset bodů. 

Pozoruhodná je podle hodnocení DHL nezměněná indexová hodnota pro Velkou Británii. 

S ohledem na kulhající pokrok v jednáních o Brexitu   a rostoucích spekulacích na téma 

„tvrdého Brexitu“ je překvapující stále ještě pozitivní hodnota indexu na úrovni 57 bodů.   

                                       

TAKÉ Z CIZINY: 

Maminka říká synkovi: „Nezapomeň, že jsme na zemi, abychom pracovali“. - „No tak dobře, 

ale já, až vyrostu se stanu námořníkem“.  
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