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                                                               JAPONSKO 

NYK VYVÍJÍ LOĎ NA VODÍKOVÝ A SOLÁRNÍ POHON  

Japonský rejdařský koncern Nippon Yusen Kaisha (NYK) zvážil vlastní pohled na budoucnost 

námořní plavby, přátelské životnímu prostředí.  Společně s finskou inženýrskou kanceláří 

Elomatric se vyvíjí loď „NYK Super Eco Ship 2050“. Dnes běžné technologie již přitom nehrají 

roli. Koncepční plavidlo je deklarováno jako Pure Car a Truck Carrier  (PCTC): 200 m dlouhé, 

49 m široké a s ponorem 9 m. Nad vodou dosahuje výšky 31 m  - a je tak výrazně nižší než u 

transporteru vozidel z roku 2014 (45,6 m). Celkový design je podřízen záměru lodního provozu 

bez emise C02. K tomu má být na lodi nasazeno množství odpovídajících energetických a 

pohonných řešení.  Hlavní stoj má mít pohon  vodíkem z obnovitelných zdrojů. Koncepční loď 

bude mít zásobní tank pro 1900 krychl. m, postačujících na 21 dní provozu.  Pro pobyt 

v přístavech se počítá s napojením na pozemní proud. S všemi inovacemi má koncepční loď 

spotřebovávat o 41 % energie  méně než plavidla z roku 2014. Koncepce patří 

ke střednědobému plánu podniku, který staví digitalizaci a čistší plavby na čelné místo.   

 

                                                               NĚMECKO 

PRŮHLEDNOST MÁ ZACHRÁNIT POVĚST KOMBINOVANÉ DOPRAVY 

Užší spolupráce, kritické rozbory také vlastních oběhů, připravenost  k průhlednosti dat: to jsou 

rozhodující kroky k větší kvalitě v kombinované dopravě.  O tom byli přesvědčeni účastníci 

nedávného „Terminálového dne“, na který je pozvala do Berlína Studijní společnost pro 

kombinovanou dopravu. Zpoždění v dopravě, která vznikají především  kvůli stavbám  a 

nedostatku personálu, potrvají ještě několik let, jak varuje Andreas Schulz, šéf německé 

překládkové společnosti železnice – silnice (Duss) – „ proto musíme všichni těmto problémům 

porozumět a nakonec lépe spolupracovat“.  Výsledkem musí být jednoznačně vznik  větší  

průhlednosti  v intermodálních řetězcích – a to rychle: v tom byli odborníci v Berlíně jednotni.   

Takto varoval  Dirk Baebock, který odpovídá u logistika Hellmanna za železniční dopravu: 

„Jsme v nebezpečí, že ztratíme důvěru našich zákazníků, když naše vlaky prostě nejezdí  a 

nedovede jim říci proč“. Právem očekávají zákazníci kombi plnění termínů –a  když tomu tak 

není, musí tu být alespoň průhlednost“.   V příštích dnech budou k dispozici podrobnosti o 

berlínských diskusích a o navrhovaných řešeních.     

KOLIZE LODÍ V SEVERNÍM MOŘI 
Kolem 25 kilometrů od ostrova Borkum v Severním moři vzájemně kolidovaly v čtvrtek 15. 

11. v půl desáté večer nákladní lodě „Paksoy“ (Turecko) a EEMS Cobalt (Nizozemsko). O 

důvodu nehody  nebylo  podle havarijního komanda z Cuxhavenu do konce týdne nic známo.  

Lodě se vzájemně zaklínily, do „EEMS Cobalt“ vnikla na boku voda.  Nizozemská loď  byla 

naložena 1.800 tunami uhličitanu magnézia, turecká loď byla bez nákladu.  Dohlížecí letadlo 

neshledalo při letu nad místem nehody žádný únik škodlivé látky. Přesto je letecký a námořní 

prostor 3 námořní míle kolem  nehody uzavřen.    

LABSKÁ TRAJEKTOVÁ LINKA PŘED MOŽNÝM  NOVÝM STARTEM 

Bývalý manažer od Busse Heinrich Ahlers oživuje téma labského trajektu  mezi Cuxhavenem 

a Brunsbüttelem.  Podle místního tisku již probíhají delší dobu rozhovory o vytvoření nové 

společnosti, která by na jaře  2019 oživila s novými plavidly  trajektovou linku,   pozastavenou 

v roce 2017. Ahlers, jenž skončil u Buss Gruppe v dubnu 2016  odchodem do důchodu, se od 

té doby zabývá podnikovým poradenstvím. Dnes 68-letý  byl také činný řadu let jako šéf 
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Cuxportu  v Cuxahvenu. Nyní vede rozhovory s investory z Hamburku  o možném novém 

startovacím kapitálu  pro zmíněný počin. Ahlers je přesvědčen, že se trajektový projekt vyplatí, 

zejména v létě, ale i v zimě kvůli mnoha kamionům, které nyní vykazují mnohahodinová čekání   

na jíném trajektu  mezi Wischafenem a Glückstadtem.  

V listopadu loňského roku byl provoz trajektové linky zastaven hlavně kvůli vysokým 

charterovým nákladům. Nyní došlo k informační exkurzi na norské trajektové lince 

„Fanafjord“, obsluhované plavidly, jež jsou zajímavá pro novou službu na Labi.  

 QUICK CARGO SERVICES  (QCS) OTEVÍRÁ NOVOU FILIÁLKU 
Letecká a námořní spedice QCS ji otevírá v Gronau nedaleko od nizozemské hranice. Je 

v Německu již jedenáctou filiálkou tohoto rodinného podniku, řízeného vlastníky a sídlícího 

v hessenském Mörfeldenu – Walldorfu. QCS má dceřiné podniky se sedmi stanovišti 

v Nizozemsku, Švýcarsku, Dánsku, Polsku a Velké Británii. Stanoviště v Gronau má sloužit 

především jako důležitá křižovatka pro importy  z Nizozemska.  Šéf firmy Stephan Haltmayer 

k tomu řekl: „Kolem Gronau nacházíme velmi dobré zákaznické prostředí. Je to pro nás 

hospodářsky zajímavý prostor“. Nová kancelář je na počátku obsazena dvěma pracovníky, od 

února jich má být deset.   

TANKOVÉ LODĚ NA RÝNĚ S ELEKTRONICKOU OHLAŠOVACÍ POVINNOSTÍ 

Ta platí pro lodě s pevně zabudovanými ložnými tanky na Rýně od 1. prosince. Upozorňuje na 

to Ústřední komise pro rýnskou plavbu  (ZKR). Dosud se k elektronickému hlášení registrovalo 

již 75 % tankerů, plovoucích po Rýně. Pro dosud nenahlášená plavidla platila  přechodná 

tříměsíční lhůta do 1. prosince 2018. Po uplynutí období k 1. březnu 2019 se vystavují podniky 

bez registrace zmíněných plavidel  udělení vysokých pokut. 

 

ŠVÝCARSKO 

NOVÉ BATERIE ŠETŘÍ PROUD ELEKTRICKÝCH  VOZIDEL R+D 

Švýcarský výrobce bateriových systémů Ecovolta vyvinul a standardizoval trakční baterie 

druhu Li-ion, jež mohou ušetřit výrobcům až 500.000 eur při výzkumu a vývoji elektrických 

vozidel (R+D).  Podnik uvádí, že výrobci mohou přejit na menší serie elektrických vozidel 

s tím, že vytvoří prototypy během několika týdnů. Dosud zákaznicky zaměřený bateriový set 

se musel vyvíjet pro každý individuální model vozidla, což znamenalo, že výroba elektrického 

vozidla byla zisková jen ve větším rozsahu. „Odhadujeme, že  například výrobce vozidel při 

užití baterie  s operativním napětím 48 voltů a kapacitou 10 kWh  bude schopen ušetřit celkem 

250.00 – 500.000 eur v nákladech na výzkum a rozvoj“ řekl vedoucí manažer Ecovolta Paul 

Hauser. „A věci se mohou hýbat také mnohem rychleji. Naši zákazníci  obecně počítají s dobou 

rozvoje bateriového setu a doprovodného bateriového řídícího systému až na dva roky. Na 

druhé straně evoTractionBatery  může být sestavena v řádu hodin – ať se užívá v golfovém 

vozíku či v nákladním autě“. Ecovolta vyrábí po zákazníky vysoko-kapacitní bateriové systémy 

a řešení e-mobility, jež nevyžadují aktivní chlazení.  

 

USA 

US INVESTORA ZAUJALA PLATFORMA MANAGEMENTU RIZIK  DHL 
Kapitálová  skupina  Columbia Capital z Washingtonu má investovat 21 milionů USD do řešení 

managementu rizik DHL  Resilience 360 dodavatelského řetězce na bázi clouds. Podle DHL 

platforma varuje odesílatele o rizicích pro jejich globální dodavatelský řetězec v „téměř“ 

reálném čase. Výsledkem je, že lze vizualizovat jejich dodavatelský řetězec od počátku až do 

konce při užití technických  pozorovacích schopností a přijít s včasným varováním před havárií, 

jež může narušit jejich řetězec a umožnit zákazníkům reagovat a minimalizovat narušení. 

„Resilience360 je hlavní část návrhu DHL. „Spoluprací s Columbia Capital máme příležitost 

značně zlepšit jeho schopnosti, zejména pokud jde o analytické údaje  a urychlit růst platformy 

a tím poskytnout ještě lepší službu, nabízenou našim zákazníkům“ řekla Katja Buschová, hlavní 
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komerční manažerka DHL. „Management rizik dodavatelského řetězce  je důležitější než kdy 

jindy pro naše zákazníky, když dodává globálním řetězcům větší odolnost v důležité části naší 

činnosti. Investice odrážejí naši snahu pomoci  zvládat rizika  mimo síť DHL“. „Technologie 

dodavatelského řetězce a rozborovost mají obrovský potenciál pro zvýšení efektivnosti 

dodavatelského řetězce  a zvýšení hodnoty“ řekl John Siegel od partnerské Columbia Capital. 

„Trávíme hodně času setkáváním s mnoha podniky, které zajímá tato příležitost a věří, že 

Resilience 360  (Odolnost 360) má velmi unikátní schopnosti a potenciál“. – V souvislosti 

spojené s riziky  DHL Freight rozjel náborovou iniciativu k řešení nedostatku pracovníků 

v logistickém sektoru.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

PŘÍSTAV HAMBURK CHCE ZNOVU PŘEDBĚHNOUT ANTVERPY 

Podle německých komentářů teprve koncem října zazněl startovací výstřel ke hloubení 

Labe, čímž se značně zlepší dosažitelnost přístavu od moře. A v minulých dnech  již byly 

podepsány dvě dohody o spolupráci při tvorbě drážního spojení směrem na Rusko. Hlavním 

partnerem tu je Transcontainer, největší operátor kombinované dopravy resp. drážní logistiky 

v té zemi. Podnik, na kterém se se ještě ruská státní dráha podílí 50 procenty, vstoupil do 

hamburské organizaci HH Marketing a bude do budoucna ještě těsněji spolupracovat 

s jejím  Metransem.  

Podrobnosti spolupráce mají být rozpracovány do konce roku.  Dohoda Transcontaineru 

a Metransu směřuje v zásadě k tomu, aby se propojily sítě obou podniků  - jak řekl tisku šéf 

Metransu Peter Kiss. Oba podniky již před několika lety nabízely transporty ve východní 

Evropě a Rusku až po Čínu. „Dohoda nám ale dává možnost dopravu dále rozvíjet“ řekl. P. 

Kiss. Je přitom například myslitelné, že partneři budou využívat majetky druhé strany. 

Transcontainer disponuje flotilou více než 24.000  vagonů, 67.000 kontejnerů a provozuje síť 

42 překládkových terminálů. Jeden z nich je ve slovenském místě Dobra, napojeném rovněž na 

síť Metransu. Tato dcera je ve východoevropském zázemí zastoupena pěti terminály.     

Transcontainer pracuje s vyváženými proudy kontejnerů 

           Od vstupu do Hafen Hamburg Marketing  (HHM) si Transcontainer především slibuje, 

že bude moci budovat své evropské činnosti.  Tam je podnik aktivní po 11 let a má například d 

prodejní kanceláře ve  Vídni, Berlíně a Frankfurtu. Pro další rozvoj železniční dopravy mezi 

Asií a Evropou je především důležité dostat se k vyváženým kontejnerovým proudům – řekl za 

tento region příslušný manažer Transcontaineru Pavel Šanajica. V současnosti stojí dva vlaky 

z Asie proti jednomu z Evropy. „Chtěli bychom za pomoci HHM ještě lépe oslovovat 

zákazníky v Evropě“.   

        Hospodářský státní rada Torsten Sevecke označil obě dohody jako další stavební kameny 

hamburské zahraniční hospodářské politiky.  Strategie senátu výslovně zahrnuje úkol stát se 

opět druhým největším místem kontejnerového překladu v Evropě  a tím znovu předběhnout 

Antverpy.  „Naše hospodářská síla odvisí od toho, že zůstaneme zbožovou křižovatkou ze 

střední Evropy jakož i Ruska a  do nich“ podle Seveckeho. Od dohody s Transcontainerem si 

slibuje nejen zvýšení kontejnerové dopravy, ale i hromad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ného zboží jako například obilí.  

         Zatímco Hamburk také pohlíží na východ, dívá se Transcontainer směrem na západ, jak 

podtrhl jeho generální ředitel Vjačeslav Sarajev. „Hamburský přístav je přitom vůbec 

nejdůležitější bod našeho rozvoje“.    

                                                                                                                                                                                                        

TAKÉ Z CIZINY: „Manželka se ptá manžela: „Dáš si ještě siestu?“ 

„Ale ano – znáš mě přece.   Nemohu zůstat jen tak a nic nedělat“.   
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