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DÁNSKO 

NORDIC TRANSPORT GROUP  PŘEJÍMÁ ŚVÝCARSKÉHO GONDRANDA 

Dánský logistik NTG (Nordic Transport Group) přejímá operativní činnosti Gondrand Gruppe  

ze Švýcarska (mnohaletého partnera dřívější kamionáže ČSAD/ČESMAD).  Jak NTG se sídlem 

v Hvidovre u Kodaně sdělila, do výsledku akvizice nespadá oblast nemovitostí. Všechny 

obchodní úseky, také včetně Atege v Německu, budou fungovat pod svými dosavadními názvy.  

Převzetí ještě podléhá schválení kartetových úřadů. Se završením transakce se počítá koncem 

prvního čtvrtletí 2018. Firma Gondrand, založená v r. 1886 v Itálii, je aktivní v sedmi zemích 

s 60 kancelářemi jako „Full-Service Provider“. Pro podnik pracuje 650 osob, loňský obrat činil 

221 milionů eur. Ve vedení podniku panovaly určitou dobu různice, pokud mělo jít o jeho další 

orientaci a s tím spojené také výměny na vedoucích místech. Podle NTG je převzetí rozhodující 

krok, jak se geograficky v Asii a v Evropě rozvíjet. Zejména pozice na trzích  v Německu, 

Švýcarsku, Itálii, Maďarsku, Nizozemsku, Česku a Číně  se má zlepšit na základě většího počtu 

kanceláří a místních  expertíz.   

NTG, založená v roce 2011, má po nákupu dosáhnout obratu kolem 671 milionů eur při zisku 

kolem 28 milionů eur. Zvláštností na  NTG je její struktura.  Jednotlivé společnosti ve skupině  

spolupracují na základě partnerských smluv, jež ponechávají možnost, zajišťovat vlastní 

obchody. Podílnictví v NTG mezi skupinou a zaměstnanci je v poměru 51 ku 49 %. Podnik má 

50 kanceláří ve 20 zemích a 500 zaměstnanců (2016). Do transakce nespadá Gondrand Francie, 

fungující jako rodinný podnik od roku 2005.   
 

CHILE 

ŽENY V NÁMOŘNÍM SEKTORU 

Ve střední a latinské Americe oslavili  nedávno ve Valparaisu v Chile  ustavení nové sítě „Ženy 

v námořním sektoru latinské Amriky“ (Red de Mujeres de Atoridas Maritimas de 

Latinoamerica), která se připojuje k rodině IMO. tvořené regionálními   asociacemi žen 

v námořním sektoru (WIMAs); ty zviditelňují a uznávají úlohu žen jaké významné složky 

v tomto sektoru.  Šedesát dva žen z 18 zemí se sešlo k utvoření rámce pro nově formovanou síť 

jakož i k výměně zkušeností a znalostí o tomto oboru. Tato iniciativa v regionu rovněž přispěje 

k Rozvoji cílů udržitelného rozvoje (SDGs), jež usilují o dosažení genderové rovnosti  

a posilování postavení žen a dívek. Finanční podporu zmíněné akci poskytla Malaisie a 

organizátorem byl Námořní úřad Chile (Directemar).    

 

FRANCIE 

DRÁŽNÍ WORKSHOP O KRIZI KOMUNIKACÍ A O SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH  
Uskuteční se v Paříži ve dnech 13. a 14. února na ředitelství Mezinárodní unie železnic UIC. 

Hlavní zaměřením workshopu bude užívání různých komunikačních kanálů a nejlepší praktiky 

pro interni a externí komunikace během krizových situací. Dalším významným tématem bude 

užívání sociálních médií a s tím spojené problémy (například falešné informace). Snahou 

workshopu je  usnadnění výměny zkušeností a znalostí mezi členy UIC (tj. drážními podniky, 

drážními infrastrukturními manažery) a dalšími kritickými infrastrukturními operátory stejně 

jako výzkumníky, novináři a experty na komunikace.  Účast je bezplatná, avšak počet míst je 

omezen. Regiostrace se proto provádí podle zásady „Kdo dřív příjde“. Prezentace a diskuse 

budou v angličtině.  
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   INDIE  

DP WORLD  CHCE  DÁLE ROZVÍJET V INDII  LOGISTIKU 

Společnost DP World a Národní investiční a infrastrukturní fond Indie (NIIF) chtějí společně 

budovat přístavní infrastrukturu jakož i dopravu a logistiku v Indii. K tomu oba partneři založí 

platformu,  ve které budou k dispozici 3 miliardy USD na získávání zařízení a vývoj projektů. 

Již v květnu 2017 podepsal přístavní koncern s NIIF  dohodu o záměru.  Investiční platforma  

se bude zabývat  vnitrozemskými přístavy, nákladními koridory, zvláštními hospodářskými 

zónami, kontejnerovými terminály ve vnitrozemí jakož i skladovými a logistickými realitami 

pro možné podpory.  -  DP World má v náplni  námořní a vnitrozemské terminály, námořní 

služby a logistiku.  Provozuje 77 námořních a vnitrozemských terminálů ve 40 zemích. V r, 

2015 DP World překládal 61 milionů Teu.  Podnik byl založen v roce 2005 fúzí organizací 

Dubai Ports Authority a Dubai Ports International. V UK koupil v r. 2006 firmu P&O Group. 

Zaměstnává kolem 37 tisíc osob. 

KANADA 

CARGOJET LÉTÁ S NÁKLADEM  DO KOLÍNA NAD RÝNEM 

Kanadská nákladní letecká společnost Cargojet otvírá od 1. února nové spojení mezi domácím 

letištěm Toronto-Hamilton a letištěm  Köln/Bonn v SRN. Dvakrát v týdnu zde bude létat 

Boeing-767-Frachter, který může naložit kolem 60 tun nákladu. Cargojet tak vytváří náhradu 

za  své zastavené lety  pro Air Canada do Frankfurtu, k čemuž došlo na podzim minulého 

roku.  Z Toronta-Hamiltonu nabízí Cargojet návazné lety na jižní Ameriku.   

 

NĚMECKO 

KANÁL SEVERNÍ MOŘE – BALT JE POPTÁVANOU DOPRAVNÍ CESTOU 

Dopravené množství a lodní doprava na kanálu NOK (Nord-Ostsee Kanal) se v roce 2017 

zvýšily. Po této vodní cestě se loni přepravilo 86,6 milionů tun zboží.  Je to navýšení proti 

roku 2016 o 3,5 procent. Celkem využilo průjezdu 30.269 lodí, více o 985 než před rokem. 

Ruské embargo se ovšem zasloužilo, že doprava do ruských přístavů a z nich dále poklesla.  

Dále  stoupla doprava na dílčích trasách, tj. doprava do přístavů v rámci NOK. V kanálu se 

loni překládalo 6,57 milionů tun proti 5,99 milionům v roce 2016. Ke zvýšení atraktivity této 

lodní cesty napomohly mnohé investice a zavedení nového nahlašovacího systému.  Ten pod 

názvem „Kiel Canal Approach“nabízí plavbě zlepšené a průhledné plánování nájezdu do 

kanálu. Lodě se hlásí osm hodin před plánovaným nájezdem na propustě přes eletronický 

portál. Lodě pak dostanou dispozice přes webovou stránku.  

GREIWIG ZPROVOZNIL V DUISBURGU SKLAD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

Logistický podnik Greiwig se sídlem v Grevenu (Severní Porýní – Vesatfálsko) uvedl do 

provozu v duisburgském Logportu sklad nebezpečných látek. Jeho areál zaujímá plochu 7.500 

čtv. metrů na pozemku o rozloze 37.500 čtv. metrů. Kromě jiného zařízení poskytuje regálově 

místo pro 3.000 palet. Celkem tu je možno skladovat 3.000 tun nehořlavého chloridu baria třídy 

nebezpečí 6.1.  Zařízení vytvořilo 14 pracovních  příležitostí. Investiční částku spočetl podnik 

na 5,5 milionů eur. Přes sklad podnik zásobuje chemický průmysl v Duisburgu a okolí. Doba 

výstavby činila osm měsíců. Zejména náročné bylo povolovací řízení před samotnou stavbou.  

Například na jaře 2016 proběhlo veřejné slyšení v duisburgské Rheinhausen-Halle. Nebezpečné 

produkty přepravuje firma výlučně vlastními vozidly po stanovených trasách.       

SPEDICE L.I.T. Z BRAKE KOUPILA BRÉMSKOU SPEDICI KIESERLING 

Spedition L.I.T.AG převzala k 1. lednu 2018 části skupiny podniků Compass Logistics 

International AG (CLI). K nim patří  brémská Spedition Kieserliong jakož i Kieserling 

Personallogistik. Důvodem je zcela nové zaměření činnosti CLI Deutschland.   Jeho majitel a 

ředitel Michael Müller koupil Kieserlinga v roce 2013. Zbytek CLI se nyní více zaměří na 

speciální trhy smluvní logistiky, na leteckou a námořní spedici  a také na mezinárodní 

projektovou logistiku. Dále chce více investovat do rozvoje moderních logistických center. Tak 
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do konce roku 2018 má být dokončeno čtvrté multi-uživatelské středisko  v Brémách, jež se 

nachází ve výstavbě. Podle Müllera „L.I.T. má něco, čeho je v Německu víc než nedostatek: 

dopravní kapacity“.    

RAKOUSKO 

TYROLSKO, JIŽ. TYROLSKO A TRENTINO PROSAZUJÍ KORIDOROVÉ MÝTNÉ 

Tak zvané euregio-země „Tirol, Südtirol a  Trentino“ informovaly na  dopravním jednání na 

vysoké úrovni v minulých dnech v Bolzanu o záměru zavést na brennerské trase koridorové 

mýtné. Mělo by být dohodnuto ještě před italskými parlamentními volbami počátkem března. 

Poplatky mýtného pro brennerský tranzit by byly přizpůsobeny jiným alpským tranzitním 

trasám. Uvádí to rakouská zpravodajská agentura apa.  Země chtějí zmenšit objezdovou 

dopravu a těžkou dopravu převést ze silnice na železnici. Přitom se musí zabránit, aby doprava 

z dálnice nepřecházela na  vedlejší síť. Zemský hejtman Jižního Tyrolska Arno Kompatscher  

uvedl,  že těžká doprava probíhá v současnosti ze 71 procent po silnici a jen z 29  procent po 

kolejích. Do uvedení do provozu Brennerského základního tunelu (BBT) by měl být tento stav 

vyrovnán a do roku  2035 obrácen.  

                                                      

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SRN: NEHROZÍ KOLAPS DOPRAVY Z DORUČOVÁNÍ BAL´KŮ 

V týdeníku SSL EXPRES 3 ze 17. ledna jsme na stranách 2 a 3 v převzatém komentáři 

z německého odborného tisku informovali o málem kritické situaci v doručování balíků 

v Německu. Dnes uvádíme protinázor ze stejných zdrojů. 

Vozidla služeb KEB (kurýrní, expresní, balíkové), která parkují v druhé řadě, patří nyní ke 

každodennímu obrazu  na německých ulicích. Že tento úkaz je dán chováním spotřebitelů, kteří 

stál více nakupují online, napadne skoro každého. A ne každému se to líbí. Mnozí si dokonce 

dělají starosti. Boom v elektronickém obchodě a tím narůstající množství zásilek v rámci 

balíkových služeb, vedou v metropolích a ve velkých městech k velkému zatížení dopravy až 

k jejímu kolapsu. Toto  lze  stále častěji  slyšet  na různých vystoupeních a číst v tištěných 

médiích, pokud jde o téma „E-Commerce“ a zásilkového obchodu. 

Ale je tomu skutečně tak? Podnikový poradce a expert na služby KEB Horst Manner-Romberg  

říká nikoliv.  Podrobně se zabýval dopravním zatížením v Hamburku a došel k závěru, že 

doručování balíků z onlinového a zásilkového obchodu znamená pouze velmi malou část 

v denním dopravním doručování. Mnohem větší podíl zaujímá dopravní doručování pro 

maloobchod. Supermarkety jsou zásobovány třikrát i vícekrát. Řetězce pekařství dostávají své 

rohlíky několikrát denně a rovněž gastronomické podniky si nechávají  pravidelně  často 

doručovat čerstvé zboží. 

Avšak i když zásilkový obchod není způsobitelem rostoucího dopravního zatížení, je třeba 

hledat řešení. Jednou z možností může být podle navhovatele větší využívání veřejné dopravy 

nebo překlad na vodní cesty uvnitř měst. Expert na KEB v žádném případě není pro dílčí 

opatření  k řešení dopravního zatížení jako je třeba městské mýtné. To například v Londýně 

sice zvýšilo příjmy města, ale dopravní zatížení téměř neovlivnilo. Místo toho narostl skokově 

počet taxikářských licencí. V Londýně má být nejexkluzivnjší flotila taxíků z celé Evropy s 

mnoha luxusními auty; nepřepravují však cestující.  Protože majitelé noblesních karoserií 

požádali o taxikářské licence, že jsou lacinější než denní lístek městského mýtného.   

 

TAKÉ Z CIZINY:  Z telefonní budky volá zloděj svému komplicovi: „Máš po ruce knihu o 

lupiči Arsenu Lupinovi?“ – „Ano“. – „Přečti mi z kapitoly, jak se mu dařilo uniknout 

z telefonní budky, hlídané dvěma policajty!“  
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