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AUSTRÁLIE 

PŘÍSTAVNÍ SVAZ SE PŘIPOJUJE K PROGRAMU UDRŽITELNOSTI IAPH 

Svaz „Ports Australia“ přistoupil k Programu udržitelnosti světových přístavů (WPSP), jenž je 

iniciativou Mezinárodní asociace přístavů (IAPH).  Program, který byl vyhlášen počátkem 

letošního roku, usiluje o posilování a koordinovanou budoucnost úsilí o udržitelnost 

v přístavech světa a posiluje spolupráci s partnery z dodavatelských řetězců, optimalizaci 

v nahlašování lodí, management ochrany pozemního prostředí a skladování pohonného 

zemního plynu. Ports Australia zastupuje 80 australských přístavů, včetně městských přístavů 

v zemi, šest námořních úřadů a řadu zemských úřadů pro dopravu a infrastrukturu. Ředitel 

IAPH Patrick Verhoeven komentoval: „Vstup Ports Australia je pro nás důležitým krokem 

vpřed. Značný počet jeho členů se již podílí na iniciativě jak zlepšit využívání energie,  

zaměřuje se na výzvy, přímo se týkající  klimatických mněn jakož i  bezpečnosti  a zlepšování 

odolnosti infrastruktury“.    

ČÍNA 

DRÁŽNÍ SLUŽBA PRO ZÁSILKY LCL MEZI NĚMECKEM A ČÍNOU  

Společnost DHL Global Forwarding zavádí dopravní službu pro zásilky LCL (menší než 

kontejnerové)  z německého Duisburgu do čínského Chengdu s dobou tranzitu „do 29 dní 

z domu do domu“.  Společnost uvádí, že reaguje na požadavky automobilového, strojírenského 

a chemického sektoru po drážní kapacitě v obou směrech k přepravě všeho od náhradních dílů,  

komponentů, surovin až po dokončené výrobky. „S rozšířením naší služby o týdenní drážní 

LCL službu mimo Evropu nabízíme našim zákazníkům dopravní řešení pro tento druh zásilek  

do Číny z celé Evropy. Toto umožňuje rovněž exportérům menších objemů spolehlivé a přesné 

plánování jejich dodavatelských řetězců“ uvádí Thomas Kowitzki, šéf složky China Rail, 

Multimodal Europe u DHL GF. „Co již je dlouho standardem pro leteckou, námořní a silniční 

dopravu je nyní k dispozici také pro železnici. Zaplňujeme významnou mezeru a pokračujeme 

v expanzi našeho produktového portfolia směrem k zásilkám všech rozměrů s plánovanými 

dobami odjezdů do západních a východních směrů“.       

 

DÁNSKO 

MAERSK APLIKUJE NOVÁ PRAVIDLA PRO NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ  

V návaznosti na požár na lodi Maersk Honam letos v březnu, podnik zavádí dodatková 

předběžná pravidla pro stohování nebezpečného zboží. Maersk hodnotil přes 3.000 čísel 

nebezpečných materiálů dle OSN, aby lépe porozuměl a zlepšil stohování nebezpečného zboží 

na palubách kontejnerových plavidel a vyvinul nový soubor zásad pod názvem Risk Based 

Dangerous Goods Stowage (Stohování nebezpečného zboží na základě rizika).  Tyto zásady 

byly předloženy Mezinárodní námořní organizaci (IMO) a dánským námořním úřadům.  Šéf 

námořní techniky Maersku O.G.Jakobsen k tomu řekl: „Všechno zboží na lodi Maersk Honam 

bylo přijato při splnění požadavků Mezinárodního námořního kodexu   nebezpečného zboží. 

Přesto vznikl požár v předním seskupení několika kontejnerů s nebezpečným zbožím u lodní 

ubytovny. Mělo to neúnosné tragické následky. Jasně to ukázalo, že mezinárodní předpisy a 

praktiky ohledně stohování nebezpečného zboží potřebují revizi, aby se optimálně chránily 

posádky, cargo, životní prostředí a lodě“.    

Nové zásady byly vytvořeny ve snaze minimalizovat riziko pro posádku, cargo, životní 

prostředí a loď v případě vzniku požáru. Byly přitom posouzeny různé modely kontejnerových 
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lodí a bylo definováno šest zón rizik. V nadcházejících měsících dojde k posouzení s ohledem 

na nejlepší řídící praktiky ve stohování nebezpečného zboží s organizacemi ABS, Lloyds 

Register, International Group of Pandl Club, National Cargo Bureau, TTClub a Exis 

Technologies.  Po dokončení projektu budou nejlepší řídící praktiky zveřejněny a předneseny 

Mezinárodní námořní organizaci (IMO).  

 

HONGKONG 

REJDAŘSTVÍ AMP PŘEBÍRÁ FENWICK SHIPPING 

V Hongkongu sídlící rejdařsví AMP – Asia Maritime Pacific - kupuje svého konkurenta 

Fenwick Shipping.  AMP má filiálky v devíti světových zemích, zaměstnává přes 100 osob a 

disponuje více než 40 loděmi. V roce 1973 založená firma Wheelock Marine Chartering, 

později přejmenovaná na Fenwick Shipping, vlastní čtyři nákladní lodě, jež nyní patří do flotily 

AMP.  Oba podniky jsou zaměřeny na oblast jihovýchodní Asie a Oceanie. Ukazuje se, že 

masivní konsolidace v oblasti kontejnerových rejdařství v minulém období   se nyní stále více 

jeví v dopravách hromadného zboží. Fenwick Shipping zavírá svou kancelář v Hongkongu. 

Nový podnik bude do budoucna řízen přes vedení AMP.    

 

NĚMECKO  

SLAVNOSTNÍ ZALOŽENÍ  SPOLKOVÉHO ÚŘADU PRO DÁLKOVÉ SILNICE 

Velká slova ve velkých kulisách: spolkový ministr Andreas Scheuer oficiálně založil nový úřad 

počátkem října v novém prostoru Paulinum Univerzity Lipsko. „Provádíme největší reformy 

v historii dálnic a pojímáme systém zcela nově. Po založení Infrastrukturní společnosti je 

zřízení Spolkového úřadu pro dálkové silnice dalším milníkem“ řekl Scheuer a ujistil: do 

budoucna se plánovací doby nových dálkových silnic v Německu značně zkrátí. Nový úřad se 

bude postupně budovat do ledna 2021. K centrále v Lipsku přibudou ještě čtyři vnější 

pracoviště v Hannoveru, Giessenu a Bonnu jakož i v dalším dosud neurčeném městě.  Úřad má 

do budoucna převzít od spolkových zemí plánování a obhospodařování dálnic a současně 

provádět právní a odborný dohled nad Infrastrukturní společností, sídlící v Berlíně. Spolkový 

úřad rovněž převezme vydávání předpisů.  Po svém dobudování má mít kolem 400 pracovních 

míst. K úkolům nového úřadu patří také vedení tras, konzultace a slyšení s odborníky a tvorba 

plánů. Počítá se, že cestou centralizace a jednotnou strukturou bude zapotřebí mnohem méně  

nutných odsouhlasování, než je třeba u zemských úřadů.   

LOXXESS ROZŠIŘUJE ZAŘÍZENÍ V ČESKÉM BORU 

Německý poskytovatel logistických služeb Loxxess zde uvedl do provozu halu o rozloze 10.000 

čtv. metrů.  Celkově v blízkosti česko-německé hranice obhospodařuje logistickou plochu o 

87.000 čtv. metrech.  Novostavba disponuje 13.500 paletovými polohami a 320 průjezdnými 

regály. Hala má rovněž klimatizovanou část pro nebezpečné zboží.  Za rok zde má firma odbavit  

do světa kolem 5,8 milionů balíků. -   Loxxess AG je specializovaná na komplexní 

outsourcingové projekty v průmyslu a v obchodě. Pro zákazníky optimalizuje obstaravatelství 

a rozdělování zboží. Hlavní sídlo má u jezera Tegersee, zaměstnává kolem 1.600 osob, v SRN, 

ČR a Polsku provozuje kolem 600.000 čtv. metrů skladových ploch.  

 BLG UVÁDÍ DO PROVOZU  SKLAD PRO IKEA 

Brémská BLG-Gruppe uvedla v minulých dnech do provozu pro Ikea distribuční centrum 

v dolnosaském Elsdorfu.  Zařízení o rozloze 35.000 čtv. metrů mezi Hamburkem a Brémami 

bude do budoucna zaměřeno na onlinové objednávky ze severoněmeckého prostoru.  Švédský 

nábytkový koncern je majitelem uvedeného zařízení, do kterého investoval kolem 60 milionů 

eur. Ze skladu se bude dodávat zboží zákazníkům z oblastí Hamburk, Kiel, Lübeck, 

Breemerhaven, Brémy a Oldenburg.  Ve špičkových časech zde bude nasazeno podle BLG až 

130 pracovníků.  Brémský podnik již obhospodařuje rozdělovací středisko Ikea v Erfurtu. Další 

sklad druhu E-Commerce provozuje pro Ikea francouzský podnik IDD Logistics   v Dortmundu.   
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USA 

POŠTA ZDRAŽUJE 

U.S.Postal Service tlačí na ceny. Zejména v balících na úseku E-Commerce, jak uvádějí média. 

Americká pošta hodlá zvýšit ceny o 12 procent, také pro oblíbené služby Amazon, UPS a 

FedEx, které takto doručují balíky až ke dveřím příjemcům – tedy dodání na poslední míli.  

Americký prezident Trump nedávno naléhal na US Post, proč pro tyto služby nezvýší poplatky. 

Nyní se tak tedy stane. Vedle zvýšení cen balíků   má také stoupnout cena normálních dopisů – 

o 10 procent na 55 centů. – Zvýšené ceny mají začít platit až 27. ledna – čili nedotknou se 

Vánoc.                                                                  

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

Z NĚMECKÉHO LOGISTICKÉHO KONGRESU V BERLÍNĚ 

„LOGISTIČTÍ HRDINOVÉ“ MAJÍ POLÍROVAT IMAGE BRANŽE 

Robert Blackburn, předseda představenstva německého Spolkového společenstva Logistika 

(BVL) představil na začátku 35. německého logistického kongresu podnikovou a oborovou 

kampaň za zlepšení image s názvem „Logističtí hrdinové“ a vyzval kongresové účastníky k její 

podpoře. „Čiňte nadále dobro a mluvte o tom“ potvrdil Blackburn ve své zahajovací řeči. 

„Umožněte jiným, aby se podíleli na tom, jak napínavé jsou vaše každodenní úkoly, jak 

mnohostranný je váš job a jak důležitý je váš příspěvek ke globálně propojenému zvyšování 

hodnot“.    

Na plakátech, v inzerátech, na internetu na kanálech sociálních médií jakož i na videoportálech 

se představí lidé z logistické praxe – „logističtí hrdinové“ – napínavá fakta nebo historky 

z jejich pracovních dní.  

Start je naplánován na druhé pololetí 2019 

Kampaň pod vedením členky představenstva Frauke Heistermannové je postavena na okruhu 

témat „Image logistiky“ BVL.  Přispěvateli jsou tak zvaní hospodářští poradci, jedna z iniciativ 

německých logistiků. Zaměřují se na cíl vyvolat pozornost na zdůraznění významu logistiky,  

zvýšení atraktivity branže a v neposlední řadě na image hospodářského sektoru. „Nechceme 

být jen třetí, nýbrž první volbou“ řekla F. Heistermannová a uvedla, že je často ještě těžké  

nadchnout mladé lidi pro zaměstnání v logistice. „Našim cílem je využít sedmimístnou částku, 

jež má umožnit rozšířit reklamní tlak“. Kampaň má odstartovat ve druhém pololetí 2019.  

V současnosti se hledají další hospodářští pordci. K prvním asi 40 podporovatelům se počítají 

kromě logistických, poradenských a softwarových firem jakož i poskytovatelů intralogistiky    

také velké koncerny jako Airbus, Volkswagen a Edeka, ale i noviny DVZ jako mediální partner. 

O své podpoře ujistilo i ministerstvo dopravy. Jako svaz se kampaně aktivně účastí    již od 

startu Spolkový svaz kuryrních, expresních a poštovních služeb (BdKep). 

Kampaň má rovněž pomoci řešit úzká místa na trhu práce. Ta by brzdila německé hospodářství, 

stejně jako existující nedostatky v infrastruktuře. „Potřebujeme angažovaní pracovní síly – 

nerozhoduje, z které kulturní oblasti a z které země“ řekl Blackburn a dostalo se mu za to 

velkého potlesku. Imigranti se však musí lépe integrovat a domlouvat se německy. Potřeba 

personálu v průmyslu a v obchodě stejně jako ve službách je velmi veliká.   

 

Také z ciziny: Zdravotní inspektor je na návštěvě v psychiatrické léčebně. Několik nemocných 

tam pochoduje v zástupu, ruce předchozím na ramenou a dělají zvuk lokomotivy: 

„Ššš-ššš!“ Inspektor se obrátí k řediteli: „Vám ten hluk nevadí?“ Ředitel: „Ne! Mnohem víc 

mně vadí ten kouř!“      
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