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                                                                 BOSNA 

LETIŠTĚ SARAJEVO SE PŘIPRAVUJE NA PŘÍŠTÍ KATASTROFU 

Skupina Deutsche Post DHL Group a Program OSN pro rozvoj (UNDP) spolupracují společně 

s mezinárodním letištěm Sarajevo a s vládou Bosny a Hercegoviny na zkušební realizaci 

programu „Příprava letišť na katastrofu“ (GARD).  Čtyřdenní workshop hodnotí současnou 

úroveň připravenosti letiště a připravuje akční plán k zajištění budoucí odolnosti.  V roce 2014 

země zažila největší povodně za posledních 120 let, jež zasáhly milion osob, zničily 

infrastrukturu, obchodní zařízení, farmy a úrodu.  Uznává se vliv klimatických změn na 

zranitelnost země povodněmi, zemětřesením, sesuvy půdy, vlnami veder a požáry; vláda přitom 

očekává, že letiště Sarajevo má sehrát v takových případech klíčovou roli v zajišťování 

nouzového zásobování. Ředitel letiště Armion Kajmakovič věc komentoval: „ Dodatkem 

k posílení letištních zařízení a zlepšení zkušeností zaměstnanců workshop povede k sérii 

následných činností  včetně akčního plánu, který budeme používat   k naší další připravenosti   

na všechna možná ohrožení“. Sarajevo International Airport je strategicky důležité letiště 

v případě přírodních katastrof. V tomto regionu pracovníci letišť v Kazachstanu a v Armenii   

již prošli školením GARD   a jsou dobře připraveni na mimořádnosti v leteckém provozu. 

 

FRANCIE 

PAŘÍŽSKÁ LETIŠTĚ SE SMĚJÍ PRIVATIZOVAT 

Pařížská letištní společnost Aéroports de Paris (ADP) se bude privatizovat.  Francouzský 

parlament schválil plán vlády na prodej státního podílu na ADP ve výši 50,63 procent.  Počítá 

se za to s příjmem kolem 10 miliard eur. Peníze mají být použity na tak zvané investice 

budoucnosti, jak řekl ministr hospodářství a financí Bruno Le Maire. Kupující se však nestane 

plným majitelem státního podílu, nýbrž obdrží koncesi na 70 let. Opoziční strany kritizují plán 

vlády jako hloupý a krátkozraký výprodej soukromému investorovi.  Vůči velké většině vládní 

strany La République en Marche, založené Emmanuelem Macronem, se nemohly uplatnit.  

Letištní společnost provozuje kromě jiného pařížská letiště Charles-de-Gaulle, Orly a Le 

Bourget jakož i desítku menších letišť na území velké Paříže.     

    

NĚMECKO  

NĚMECKÝ LOGISTICKÝ KONGRES  SÁZEL NA VELKÁ JMÉNA 

V polovině října jej poprvé zahájil v nové funkci předsedy představenstva Spolkového 

společenstva Logistika (BVL) Robert Blackburn.  Kongres byl v pořadí již 35.  Motto kongresu 

znělo „Digitales trifft Reales“. Mezi pracovními tématy byla např. úzká kapacitní místa 

v dopravní nabídce a v infrastruktuře, nestálé trhy a politické nejistoty jakož i nedostatek 

odborných pracovních sil. Kongresu se účastnilo přes 3.000 účastníků. Vedle plenárních 

zasedání proběhly odborné sešlosti, diskuse a exkurze v Berlíně i mimo něj. Z politických 

osobností se kongresu účastnil   spolkový ministr hospodářství Letrer Altmaier, nedávný ministr 

zahraničí Sigmar Gabriel, ministryně pro digitalizaci Dorothee Bärová jakož i Richard Grenell, 

velvyslanec USA v Německu.  K 120 řečníkům patřili mnozí zástupci významných institucí 

jako šéf Lufthansy  

Carsten Spohr, šéfka hamburské HHLA Angela Titzrathová, manažerka DHL pro inovace Katja 

Buschová, ředitel Maersku Sören Toft, člen představenstva německé dráhy Alexandser Doll, 

šéfka Hermes Europa Carole Walkerová, šéf německé UPS Frank Sportolari jakož i předseda 
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představenstva Transfrigoroute Hubertus Kobernuss.  Nechyběla ani olympijská vítězka 2008 

Britta Heidemannová.  K výsledkům kongresu se vrátíme zakrátko podrobněji.  

MAN A HHLA STARTUJÍ PROJEKT „HAMBURG TruckPILOT“ 

Mnichovský výrobce nákladních vozidel MAN a přístav v Hamburku budou v příštích dvou a 

půl letech testovat v rámci projektu „HamburgTruckPilot“ nasazení automatizovaných resp. 

autonomně jezdících nákladních automobilů za reálných podmínek. Příslušnou smlouvu o 

spolupráci nyní partneři projektu podepsali. Testovacím polem pro praktické zkoušky mají být 

HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) a cca 70 kilometrů dlouhý dálniční úsek na A7. 

Projektový rámec předpokládá nasazení dvou prototypů nákladních vozidel, vybavených 

odpovídajícím elektronickým automatizujícím systémem. Ty mají absolvovat trasu mezi 

nájezdem Soltau-Ost na dálnici A7 a kontejnerovým terminálem Altenwerder v plně 

automatizovaném režimu a následně absolvovat autonomně nakládku a vykládku na území 

terminálu.  

Projekt se člení na tři fáze. V přípravné fázi, která skončí koncem roku 2018, se budou nejprve 

definovat technické rámcové podmínky. Od ledna 2019 do června 2020 bude systém za 

zkušební trati podnikem MAN technicky vyvinut. Několika měsíční provoz je plánován od 

července do prosince 2020. Vozidla budou stále provázet vyškolení   bezpečnostní řidiči, kteří 

budou dohlížet na automatizující systémy a podle potřeby zasahovat.   Potenciální přednosti 

jsou podle projektových partnerů ve zvýšené efektivnosti díky automatickému řízení. Toto má 

značně snížit spotřebu pohonné hmoty a pozitivně ovlivnit dopravní tok jakož i zvýšit 

bezpečnost.  Cílem partnerství je utvářet společně městskou mobilitu budoucnosti a Hamburk 

pojmout   modelové město pro budoucí, udržitelnou a integrovanou mobilitu.  

 

RUSKO 

COMBI LIFT DOPRAVIL ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLYNU NA AMURU 

Německý specialista na manipulaci a dopravu velmi těžkých zásilek   Combi Lift úspěšně 

dokončil první etapu realizace projektu Gazpromu na zpracování amurského plynu, když dodal 

poslední kusy carga do místa Svobodnyj měsíc před termínem. Plánování dodávky zajišťoval 

management projektu v Brémách. Společnost Linde Group najala tohoto projektového 

dopravce jako exkluzivního logistického partnera pro dodání nadrozměrného carga  do zařízení. 

Projekt je možno realizovat pouze v létě, dokud jsou řeky Amur a Zeja bez ledu.  Osm 

remorkérů a sedm říčních člunů přepravovalo 79 kusů o celkové hmotnosti 61.755 tun z okresu 

Ulšskyj v chabarovském kraji do Svobodného mezi květnem a září – na vzdálenost 2.371 

kilometrů. Vedení Combi Lift ocenilo, že během přeprav nedošlo k žádným poškozením. Druhá 

etapa proběhne od 15. května 2019.  

ŠVÝCARSKO 

KOMBI-HUPAC ZNAČNĚ ROZŠIŘUJE NABÍDKU 

Švýcarský kombi operátor Hupac nyní nabízí mezi belgickým přístavem Zeebruge a Novarou  

osm  vlakových oběhů místo šesti,   mezi Kölnem Nord a Busto Arsizio jich je nyní devět místo  

osmi. Mezi Basilejí a Busto Arsizio se nabízí nyní šest odjezdů místo pěti v obou směrech. 

Mezi Singen a Itálií soustředil operátor odjezdy na hlavní trať Singen – Busto Arsizio a Singen 

– Brescia. Zde se realizuje týdně 25 oběhů.  Od 7. října je kyvadlový vlak Rotterdam – 

Kornwestheim přeložen do Maasvlakte a spojuje potom přístav Rotterdam přímo 

s hospodářským prostorem Stuttgartu a Baden-Württembergu. V terminálu Busto Arsizio 

instaloval nyní Hupac dva drážní portály s technikou OCR. Tím budou vlaky vizuálně 

kontrolovány a identifikovány-tento krok k větší digitalizaci činí oběhy v terminálu značně 

efektivnějšími. Hupac hlásí, že další terminály mají následovat.    
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ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

TRUMPOVA CLA URYCHLUJÍ PŘESTAVBU DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ 

Dodavatelské řetězce jsou složité a dynamické útvary, které jsou vystaveny stálým změnám. 

Nové produkty a technické inovace, otevírání nových odbytišť, ale také hledání výhodnějších 

nákupních regionů vedou k trvalým změnám ve zbožových proudech. V minulých desetiletích 

bylo množství dodavatelských řetězců hlavně z důvodů efektivnosti a s ohledem na klesající 

obchodní bariéry pojímáno stále více globálně. Tento vývoj by mohl nyní kvůli uplatněným 

trestním clům prezidenta USA Donalda Trumpa přijít zkrátka.  

Nedávno zesnulý ex-generální tajemník OSN, Kofi Annan, se domníval, že globalizace je 

nevratný proces.  Tento názor je ale v poslední době stále více prověřován.  Již několik let lze 

pozorovat oslabování globalizace.  Zpráva World Investment Report Konference OSN pro 

obchod a rozvoj (Unctad) uvádí například každoroční čísla o tom, jak vysoký je produkt 

hodnoty určitých produktů, jež byly pořízeny v cizině (Foreign Value Added, FVA). respektive 

Jaký podíl měly podniky z tuzemska na zhodnocení určitého produktu (Domesic Value Added, 

DVA). Mezi roky 1990 a 2010 podíl FVA neustále stoupal. V roce 2017 však poprvé poklesl: 

o 30 procent. Se změněnou obchodní politikou USA to ještě nemělo nic společného. V čem je 

tedy důvod tohoto značného poklesu?  

Je možno vycházet z toho, že při klesajícím podílu FVA se krátí globální materiálové toky.  

Podniky stále více vyrábějí své produkty tam, kde se spotřebovávají, roste tedy podíl DVA na 

zhodnocení produktu. Tento tak zvaný trend Local-for-Local lze již pozorovat určitou dobu - a 

přes celní politiku USA se nyní urychluje.  

Dopravní cesty se zkracují 

Obchodní krajina bez bariér je plochá; cla ji dělají například hornatější. Podniky potom musejí 

hledat nové cesty, aby  dodávali co možno rychle  a nákladově příznivě k odlehlým  údolím. 

Proto výrobci stále prověřují svá nákupní a teritoriální rozhodnutí. Faktor zhotovovat produkty 

v co nejpříznivějších regionech přitom stále více ustupuje do pozadí. Kdo chce být dnes 

efektivní, ten vyrábí blízko k zákazníkovi. Je to umožňováno novou zhotovovací technikou, 

jako například robotikou nebo tiskem 3-D.  Ty umožňují do budoucna nákladově příznivou 

výrobu a opravňují podniky vyrábět v blízkosti zákazníků.  Obchodními překážkami vznikající 

údolí se mohou tedy stále efektivněji sama zaopatřovat. Současně se zkracují dopravní cesty 

pro materiál i pro hotové produkty. Stavy skladů klesají, disponibilita stoupá a dopravní náklady 

se snižují.  

K tomu vznikají zcela nové obchodní modely, například v segmentu smluvní logistiky. 

Poskytovatelé logistických služeb mohou již i samy růst stimulovat, jak to uvedl podnikatel 

Klaus-Michael Kühne v rozhovoru pro „Handelsblatt. Například logistické firmy mohou 

nabízet techniku zhotovování jak tisk 3-D jako svou službu.  Mohou tak pomáhat svým 

příkazcům překonávat krátkodobá úzká místa u určitých komponentů. To zajišťuje výrobcům 

pružnost při výkyvech poptávky – a logistickým podnikům naplňovat knihu objednávek.  

Německé logistické podniky nezmizí, nýbrž nadále zůstanou centrálním spojovacím článkem 

v dodavatelích řetězcích.  Krátkodobě budou muset rozšířit své kapacity směrem Asie. 

Dlouhodobě ale budou muset své služby nově zaměřovat a  své obchodní modely přizpůsobovat 

požadavkům nových dodavatelských řetězců. Tento již započatý proces Donald Trump 

urychluje svou celní politikou.  

 

TAKÉ Z CIZINY: „V indiánské rezervaci se ptá návštěvník: „Náčelníku Divoký Bizóne, kde je tvůj 

starší syn?“ – „Právě tančí a prosí bohy, aby začalo pršet“. – „A co tvůj mladší syn?“ – Ten šel zrovna 

otevřít stánek s deštníky a pláštěnkami“.   
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