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DÁNSKO 

SPEDICI DSV NEBRZDÍ OBCHODNÍ KONFLIKTY  

Podnik DSV Global Transport and Logistik naplňuje předpověď výsledků pro obchodní rok 

2018 přes zvyšující se nejistotu v logistickém sektoru a existující obchodní konflikty. V právě 

zveřejněné čtvrtletní zprávě se uvádí podnikový výsledek mezi 5,4 do 5,6 miliardami DKK 

(723 do 750 milionů eur).  Dosud platila prognóza ve výši 710 milionů eur jako nejnižší hranice.  

Během prvních devíti měsíců znamenali růst marží ve všech oblastech, jak komentuje 

mezivýsledek generální ředitel J.B. Andersen. DSV dosáhl ve druhém čtvrtletí obratu 20,2 

mld.DKK (2,7 mld. eur), což je plus o 8 procent. Za období devíti měsíců dosáhli obratu 7,7 

mld eur. Zisk dle ebit se zvýšil o 11,6 procent na 549 milionů eur.  – V roce 1976 v malém 

dánském městě Skuldelev spojilo své síly devět autodopravců a založili DSV – united trucking 

company. Od té doby se DSV stala jedním z vedoucích světových podniků dopravy a logistiky. 

Nyní poskytuje služby v dodavatelských řetězcích denně pro tisíce podniků od malých 

rodinných firem po velké světové korporace.  Zaměstnává 45.000 osob  ve více než 80 zemích 

celého světa. 

                                                                 JAPONSKO 

REJDAŘSTVÍ MOL JDE DO ZÁVODU O TĚŽKÉ ZBOŽÍ 

Japonské rejdařství Mitsui O.S.K. Lines (MOL) bude se svými nosiči aut do budoucna silněji 

působit na trhu vysokého a těžkého zboží.  Za tímto účelem jdou do provozu čtyři lodní 

novostavby. S „Orce Ace“ jde o první exemplář nového typu Flexie s místem pro 6.800 

vozidlových jednotek, který najel v minulých dnech Bremerhaven. S šesti přestavitelnými 

palubami z celkových 14 je loď „perfektně vhodná pro vysoké a těžké zboží“ – jak sdělil Mario 

Janssen, vedoucí manažer MOL pro vozidlovou a ro-ro problematiku v Evropě a Africe na 

setkání se zákazníky u příležitosti prvního nájezdu. 35 jednotlivých prvků paluby lze rozmanitě 

sestavovat, aby se lodní prostor optimálně využil. Dosáhne se tím vyššího využití – podle 

kalkulace rejdařství o 6 procent.  Rovných 200 metrů dlouhá „Orca Ace“ je nasazena od 

července, jakožto druhý auto-nosič nové série po „Beluga Ace“.  Třetí následuje nyní 

v listopadu a čtvrtý počátkem příštího roku. První trasu absolvovala loď z Japonska na západní  

pobřeží USA potom přes Panamský kanál na východní pobřeží USA a odtud dále do 

Bremerhvenu. Z námořního města plula dále do Southamptomu a nakonec zpět do USA. Vedle 

těžkého zboží běží základní obchod se zásilkami nových automobilů dále dobře. „Velcí 

zákazníci, pro které pracujeme, zaznamenávají znovu růstové sazby, i když jednomístné a 

nikoliv vícemístné. Z Hamburku organizuje firma měsíčně nájezdy a odjezdy pro 12 až 14 auto-

nosičů do evropských přístavů. 

I když lodě nejezdí po pevných okruzích, ale nasazují se podle potřeby různých služeb MOL, 

vychází Jansen z toho, že Flexie lodě budou v Evropě častými hosty. „Je nám jasné, že budeme 

muset nabízet pravidelné odjezdy, pokud chceme budovat aktivitu v těžkém a vysokém cargu.“ 

I přes nové efektivnější lodě je tu značná výzva na straně nákladů. S ohledem na rychleji 

rostoucí export vozidel z Evropy bude třeba brzy nasadit další lodě do regionu, aniž by byl 

dostatek importu pro Evropu. Proto se to musí odrážet v dopravě z Evropy směrem na Asii, ale 

sazební úroveň je všeobecně nízká.  Ještě větší nákladový posun hrozí lodním auto-nosičům 

z limitů obsahu síry v lodním palivu od roku 2020. Rozhodující otázka zní: „Jaké kompenzace 

za to dostaneme od zákazníků?“. Nové palivové příplatky pro plavbu ro-ro jsou v současnosti 

v práci.     
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NĚMECKO  

VE SVAZU SILNIČNÍ DOPRAVY BGL PLATÍ NOVÉ STANOVY 

Členové Spolkového svazu silniční nákladní dopravy a logistiky (BGL) schválili v minulých 

dnech jednomyslně nové stanovy a s nimi novou svazovou strukturu. Svaz bude do budoucna 

řídit dvoučlenné představenstvo: Dirk Engelhardt  a Adolf Zobel. Kontrolní funkci nebude mít 

presidium, ale dozorčí rada, složená se zástupců pěti zemských svazů. Současně řešil BGL 

generační výměnu. V Berlíně se rozloučil s dosavadním prezidentem A. Wandtem a čtyřmi 

vice-prezidenty.  S novou svazovou strukturou má být BGL ještě pružnější než dosud při stále 

rostoucích požadavcích. Zatímco například dosud se prezidium scházelo   jednou měsíčně, nyní 

se bude dozorčí rada setkávat v závislosti na tématech. Dále chce svaz přinášet větší výsledky 

na politické úrovni, aby byl pro členy ještě zajímavější. Nové stanovy jsou jen prvním krokem. 

Dalším úkolem má být vytvoření aliance západoevropských svazů silniční nákladní dopravy 

v domě silniční dopravy v Bruselu.  Rovněž se má zlepšit spolupráce se zemskými svazy a 

družstvy silniční dopravy.  

KONFERENCE DVZ „LOGISTICKÁ LABORATOŘ ČÍNA“ 20.XI. V BERLÍNĚ  

Kdysi pracovní stůl světa se Říše středu rozvíjí stále rasantněji. Hodlá také převzít vedoucí roli 

v oblastech jako jsou e-mobilita, e-commerce nebo umělá inteligence.  Již dnes platí Čína pro 

Německo za nejdůležitějšího partnera v zahraničním obchodě. Ale tato země přináší i starosti. 

S obrovskými investicemi čínských firem do důležitých oblastí infrastruktury si neví mnoho 

aktérů rady.   

Jaké dopady má rozvíjená umělá inteligence na logistický sektor a kde se nacházejí společné 

zájmy Německa a Číny? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky lze očekávat na konferenci 

Německých dopravních novin DVZ „Logistická laboratoř Čína“ 20. listopadu v Berlíně.  

Uvádíme některá témata: 

- Nové ambice Číny v obchodní politice a dopravním sektoru 

- Od světového ponku k vedení v know-how – Čínská změna 

- Nové těžké váhy z Říše středu  

- Šance nové Hedvábné cesty pro logistiku.  

Další informace lze získat přes e-mail  daniela.hennig@dvvmedia.com a fax 49-40-237-14-309. 

 

SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY ŘEŠIT  DOBRÝMI LOGISTICKÝMI KONCEPCEMI 

Expedice a dodání jsou spolu nejdůležitějšími faktory pro spojení se zákazníky v onlinovém 

obchodě. Vychází to z nové studie od DHL Paket, která byla vytvořena společně s Institutem 

podpory obchodu (IFH) z Kölnu. Je to málo překvapující: malé a střední podniky jsou 

v onlinovém obchodě stále více závislé na obrech jako je Amazon a udávají své produkty přes 

existující platformy.  Vytvářet přímý vztah se zákazníkem přes internet je tak obtížné.  Kdo jde 

svou vlastní cestou však může s dobrou logistickou koncepcí u zákazníků bodovat. Podle DHL 

se přeje 78 procent zákazníků více pružnosti a plánovací jistoty v rámci objednací fáze. 

Zejména pokud je k výběru více příjmových variant. Také onlinoví obchodníci sledují trend a 

věří, že přesnost v dodání bude hrát v budoucnosti důležitější roli než rychlost dodání.  Také 

služby extra, jako bezplatné zasílání a vratky či dodávky přátelské životnímu prostředí mohou 

být rozhodující pro spojení se zákazníkem. Obchodníci se stacionárními místy obchodu mají 

tyto přednosti využívat.  Mohou například nabízet služby Click-and-Collect nebo rychleji 

dodávat v decentrálních regionech přímo z obchodu. 81 procent dotázaných multikanálových 

obchodníků používá své obchody jako sklady. Avšak organizační náročnost v současné obsluze 

onlinového a stacionárního obchodu vidí jako výzvu.  

 

VELKÁ BRITÁNIE 

CARGO  LOGIC AIR: ROSTOUCÍ FLOTILA A OBRAT 
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Britská nákladní letecká společnost Cargo Logic Air (CLA) obdržela své čtvrté nákladní letadlo 

typu Boeing 747-400ERF. Nejdříve má být nasazeno na linkách do USA k pokrytí rostoucí 

poptávky.   Dalším krokem má být napojení na mezinárodní síť tratí strategického partnera Air 

Bridge  Cargo Airlines (ABC). CLA má nyní ve své flotile tři nákladní Boeingy řady 747-400 

a jeden 747-8F. Šéf CLA David Kerr řekl: „2018 byl náš dosud nejúspěšnější obchodní rok, 

kdy se objem a obrat v prvních devíti měsících zdvojnásobily ve srovnání se stejným obdobím 

loňska.  Dodání čtvrtého 747F nám umožní pokrýt poptávku hlavní sezóny zejména na našem 

klíčovém trhu v USA a také rozšířit frekvence a  nové trasy“.    

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

PŘÍSTAV KOPER: SKOKOVÝ RŮST KONTEJNEROVÉHO PŘEKLADU 
Koper dále roste. V roce 2017 překládal slovinský přístav kolem 23 milionů tun. V roce 2018 

může překročit hranici 25 milionů tun. V roce 2007 to ještě bylo rovných 15 milionů tun: během 

deseti let narostl tento přístav Adrie o více než 50 procent. Nejsilněji rostl překlad kontejnerů: 

Za letošek očekává přístavní společnost Luka Koper přes 990.000 Teu. Toto číslo uvedl 

v minulých dnech v Mnichově manažer marketingu M. Kalcic. V r. 2017 to bylo 911.528 Teu. 

Od roku 2007 (cca 300.000 Teu) přístav překládané množství ztrojnásobil.  

Zázemí přístavu 

„Dále jsme rozšiřovali naši pozici vedoucího kontejnerového přístavu v severní Adrii“ řekl 

Kalkic s pohledem na přilehlé přístavy Terst a Benátky (kolem 600.000 Teu) a Rijeku (cca 

200.000 Teu). V Koperu se bude letos překládat kolem 750.000 nových automobilů (2017: 

741.253), z toho jedna třetina je export z Německa. Nyní organizuje 14 zemí kontejnerovou a 

zbožovou dopravu před Koper. Kromě skoro všech trhů východní a jihovýchodní Evropy 

používají Koper také Itálie a Německo. Vedle Slovinska samotného se Koper prosadil také 

v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku s více než 50 procenty mezinárodní kontejnerové 

dopravy. Pro zákazníky v Polsku, ČR a státech bývalé Jugoslávie překládá Koper auta jakož i 

klasické kusové a hromadné zboží. S Ocean Alliance a 2M Alliance dvě ze tří velkých 

rejdařských kooperací zařadily Koper do své linkové sítě. Kromě toho se vede trajektová 

doprava do většiny států Středomoří.  

Plán výstavby pro 1,5 milionu Teu     

Pro překlad kontejnerů jsou k dispozici čtyři lodní ložná stání a dvanáct jeřábů: po dokončení  

interní drážní infrastruktury na devíti trasách o délce přes 4.500 m bude moci najíždět přístav 

až 125 ucelených vlaků. Během posledních let především místní operátor Adria Kombi Linková 

doprava se systematicky rozšiřoval. Dnes jezdí týdně až osm vlaků – mezi tím tři v přímé 

dopravě – do Mnichova.  Pro nadcházející roky oznámil Kalcic výstavbu překládkových kapacit 

pro 1,5 milionu Teu. Vedle toho se má postavit za 300 milionů eur nový terminál pro 

kontejnery, autologistiku a dopravu ro-ro.  

Úzké hrdlo drážního spojení 

Pro ambiciózní stavební projekt může Luka Koper však uvést jen vágní termín. Nadále musí 

všechny vlaky posledních 27 km jezdit z malého města Divaca po staré jednokolejce. Budoucí 

dvojkolejná trasa na tamto úseku vede prakticky výlučně před mosty a skrze tunely a stojí 

odhadem až 1 miliardu eur. Údajně 25 procent by měly pokrýt prostředky z EU. Po ujasnění 

celkového financování by bylo možno začít s výstavbou v letech 2019 nebo 2020.  „Tuto stavbu 

plánujeme již 25 let“ doufá Kalcic v rychlou realizaci do poloviny příštího desetiletí.   

 

TAKÉ Z CIZINY: „Už nemám žádnou radost“ říká jeskynní muž své ženě. „Dříve jsem si dělal 

vynikající carpaccio z dinosaura, marinované v anýzu. A od té doby, co jsem měl ten pitomý  

nápad vynalézt oheň, neděláš nic jiného než ty připálené kotlety“.     
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