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DÁNSKO 

KONEC NÁMOŘNÍ KONFERENCE TSA 

Od února zastavuje svou činnost konference „Transpacific Stabilisation Agreement“. Tím 

skončí aktivity poslední velké námořní konference. TSA byla založena v roce 1989 a od té doby 

fungovala jako výměnná platforma pro své členy na Pacifiku. Zúčastnění dopravci například 

realizovali společná sazební doporučení. Především pod dojmem poslední konsolidační vlny 

však TSA ztrácela členy. V prosinci oznámila výstup jednička na trhu Maersk. Důvodem mohlo 

být, že členové TSA měli se svým loňským zvýšením sazeb jen malý úspěch.      

 

FRANCIE 

NÁMOŘNÍ PŘÍSTAVY S VYŠŠÍMI VÝKONY  

Tři největší námořní přístavy Francie – Le Havre, Dunquerque a Marseille -  jsou s loňským 

rokem spokojeny.  „Haropa“, svazek přístavů Le Havre, Rouen a Paříž, zaznamenal růst o 6 % 

při dosaženém překladu 92,2 milionů tun.  Dunquerque se dostal po deseti letech přes hranici 

50 milionů tun a Marseille byl rád, že při překladu 80,6 milionů tun zůstal jen 0,4 % za loňským 

výsledkem a dosáhl této stability. Zde se snížila množství tekutých hromadných substrátů 

všeobecně o 5 procent a import ropy o 14 procent. Svazek Haropa dosáhl svých rekordních 

čísel.  Pozitivní vývoj se týkal všech oblastí kromě suchého hromadného zboží. Tekuté zásilky 

vzrostly o 5 % na 49,7 milionů tun, protože řada rafinerií zakončila své rekonstrukce a 

obnovený provoz se odrazil ve zvýšení importu ropy o 18 % na 28 milionů tun. 2017 byl 

mimořádným rokem pro kontejnery a dopravu Ro-Ro. Překládaly se 3 miliony Teu, tedy o 14 

% více než v roce předchozím. V rámci toho se zvýšil překlad kontejnerů z velkých plavidel 

z Dálného východu o 39 %.    

 

HOLANDSKO 

VENLO JE NEJOBLÍBENÉJŠÍM LOGISTICKÝM MÍSTEM V EVROPĚ 
Ve Venlo se kříží pět dálnic, kromě toho má holandské hraniční město mezinárodní nákladní a 

překládkové nádraží a nachází se na důležité vodní cestě Maas. V minulých dnech poskytovatel 

logistických reálií Prologis vyhlásil Venlo se 100.000 obyvateli  za nejatraktivnější logistické 

místo v Evropě  roku 2017.  V dotazníkové akci s účastí 280 uživateli realit obsadilo Venlo 

potřetí  první místo stejně  jako v letech 2013 a 2016. Na dalších místech skončila rovněž místa 

z Beneluxu: Rotterdam, Amsterdam Schiphol  a Antverpy. 100 evropských stanovišť se 

hodnotilo podle pěti kritérií, především podle nabídky ploch a nebyrokratických úřadů.  

Přehled  nájemného z logistických realit  v evropských městech v eur/čtver.metr/měsíc 

Londýn-Heathrow 16,6 ● Helsinki 12,9 ● Stockholm 6,9 ● Mnichov 6,7 ● Frankfurt n.M. 6,5 

● Barcelona 6,2● Manchester 5,8 ● Madrid 5,8 ● Hamburk 5,7 ● Rotterdam 5,0 ● Varšava  

5,0 ● Paříž (velkoprostor) 4,7 ● Praha 4,3 ● Bukurešť 4,0 ● Lodž 3,2.  

 

HONG KONG 

REJDAŘSTVÍ OOCL ROSTOU PŘÍMY Z DOPRAVY KONTEJNERŮ 

Známé rejdařství z Hong Kongu zvýšilo loni množství přepravených kontejnerů o 3,6 procenta 

na 6,28 milionů Teu.  Naproti tomu za prosinec 2017 byl znamenán pokles o 3,3 procenta ve 

srovnání s předchozím rokem. V tržbách absolvoval OOCL výrazný skok směrem nahoru, a 

sice o 15,4 procent na 5,42 miliard USD. Není to jen díky nárůstu kapacity o 5,1 procent. Ložný 
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faktor se nacházel o 1,2 procenta pod hodnotou roku 2016, všeobecně dosahovaná sazba za Teu 

se zlepšila o 11,4 procenta.  

     

NĚMECKO 

FIEGE  A DATOVÍ VĚDECI ZAKLÁDAJÍ START-UP 

Smluvní logistik Fiege a tým vědců z vysoké školy v Münsteru založili organizaci nejnovějšího 

typu „start-up“ pro záležitosti automatizované analýzy dat. Tak zvaná Westphalia Datalab se 

sídlem v Münsteru je joint venture mezi Fiege a profesory Kurzhalsem a Brosche. Základní 

kompetence spočívá ve vývoji automatizovaného řízení analýzy dat, jež  mohou být integrována 

v operativním procesu – beze změn v managementu a bez dalších specialistů. Datoví experti 

pracují již nyní pro mnohé zákazníky.  Nabídka sestává ze tří kroků. Na počátku je analýza 

proveditelnosti, stojící 5000 až 25000 eur. Potom následuje vývoj individuálního zobrazení   ke 

srozumitelnému popisu výsledku analýzy. Náklady zde představují 15000 až 25000 eur. Na 

konci je automatické fungování dashboardu v pravidelném provozu. Toto stojí 2500 až 5000 

eur měsíčně. Témata Big Data a analýzy dat jsou obsahově velmi složitá. Zde je snaha učinit je 

pro podniky středního stavu co možno jednoduché. Analýzy velkých množství dat mohou 

podnikům například pomoci lépe porozumět  zákazníkům, ale i vlastním oběhům. 

TRH LODNÍCH CHARTERŮ JE V POHYBU 
V kontejnerové plavbě se značně zlepšilo vytížení flotil. Podle oborové služby Alphaliner byla 

koncem prosince nezaměstnána   jen 2 procenta kapacit flotil. Ku konci roku se dopravcům 

podařilo zvýšit nákladní sazby v transpacifické dopravě a v dopravě Dálný východ – Evropa.  

S ohledem na velké zbožové obraty najímaly lodní podniky neobvykle mnoho lodních prostorů, 

jak makléřství sděluje. V některých velikostních třídách jako mezi 4.000 a 5.000 Teu již lodě 

k pronájmu nebyly k dispozici. Také pro velké zásilky hromadného substrátu byla nabídka 

disponibilních nákladních lodí podle údajů lodních makléřů velmi malá.  Baltic Dry Index, 

který odráží tržní sazby lodních bulkerů v celosvětové plavbě vykázal počátkem ledna 1.371 

bodů, což je více než před Vánoci.     

  

ŠVÉDSKO 

ZÁKAZ UŹÍVÁNÍ  MOBILŮ  ZA VOLANTEM  

Zákaz platí ve Švédsku od  1. února. Tím tato země jako poslední v Evropě zakazuje užívání 

mobilního telefonu při řízení motorového vozidla.  Tomu, kdo od nynějška jako řidič 

telefonuje nebo píše zprávu, hrozí peněžitá pokuta ve výši 160 eur.   

 

ŠVÝCARSKO 

PŘÍSTAVY NA RÝNU S KONTEJNEROVÝM REKORDEM 

Švýcarské přístavy na Rýnu loni přeložily 120.000 Teu a tím překonaly rekord předchozího 

roku o 4,1 procent. Překlad konvenčního zboží zůstal s 5,8 miliony tun na úrovni na roku 2016. 

Pozoruhodné na tom je, že první čtvrtletí loňského roku bylo ve znamení mimořádně nízkého 

stavu vody s odpovídajícími slabými hodnotami překladu.  Kompenzační účinek mělo 

přerušení významné železnice podél Rýna u německého Rastattu. Dobrou úroveň překladu 

zaznamenaly minerální produkty.  Zemědělské produkty byly v exportu v plusu, v importu ve 

značném minusu.  

HNA PŘIVEDE  SWISSPORT NA BURZU 

Zadlužená čínská skupina HNA přivede poskytovatele leteckých a letištních služeb Swissport 

na burzu. Část akcií má být umístěna na burze v Zurichu ještě letos. Také po vstupu na burzu 

si hodlá HNA udržet na Swissportu dlouhodobý strategický podíl. HNA koupila podnik v roce 

2015 z rozpadlého leteckého koncernu  Swissair za 2,7 miliardy SFR. Tento podíl si HNA doufá 

zachovat i po vstupu na burzu.  Swissport překládá za rok na letištích kolem 4,3 milionů tun.    
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ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

V DESETI NĚMECKÝCH MĚSTECH HROZÍ ZÁKAZY  JÍZD 

K nejznámějším německým expertům na automobilový trh patří Ferdinand Dudenhöfer, šéf 

Střediska pro automobilový výzkum CAR z Duisburgu.  Na konci ledna byla zveřejněná jeho 

studie, důležitá pro občany a řidiče automobilů. Nacházejí se v ní dvě významná poselství: 

v německých městech se průběžně zlepšuje kvalita ovzduší, zatížení kysličníkem dusíku (N0X) 

klesá, protože někteří z nejstarších podle něj dieselových „smraďochů“ už nejezdí a protože 

software mnoha aut byl modernizován.  

Avšak přes tento pokles jsou pro letošek pravděpodobné zákazy jízd na 13 místech deseti měst.  

„V polovině roku má zákonodárce uvést jako povolené zatížení 40 mg/krychlový metr“ varuje 

Dudenhöfer, „ale v Kölnu na okruhu Clevischen Ring nebo v Düsseldorfu na ulici 

Corneliusstrasse očekáváme i  na dalších jedenácti místech  v polovině roku výrazné překročení 

uvedené hodnoty“.  Proto je třeba počítat s tím, že soudy vyhlásí pro dieselová vozidla zákazy 

jízd na určitých ulicích nebo v celých zónách či v celých městech. 

Celkově uvedl Dudenhofer  35 nejvíce ohrožených ulic, ve kterých bylo   vysoké zatížení s N0X 

v průměru roku 2017. Ukázalo se přitom, že   hodnoty vůči roku 2016 poklesly o více než 5 

procent a vůči roku 2015 dokonce o 6 procent. Ale i když výzkumník počítá pro rok 2018 se 

zlepšením o dalších 10 procent, je třeba na 13 místech počítat s masivním překročením mezní 

hodnoty 40 mg: studie se obává 71 mg na ulici Landshuter Allee v Mnichově a tamtéž  64 mg 

na Stachusu, 56 gramů na v Kölnu na okruhu Clevischen Ring, 51 gramů v Düsseldorfu na ulici 

Corneliusstrasse, ve Stuttgartu mají být dokonce tři místa  výrazně nad tolerovanou hodnotou.    

F. Dudenhöfer k tomu   uvádí: „Ukazuje  se, že již rozsáhle realizované modernizace softwarů 

a některá vybavení autobusů  přinášejí ve městech velmi málo. Pouze zákazy jízd a výměna 

hardwaru zůstávají jako jediná účinná opatření.“  

Přitom expert navrhuje sešrotování dieselových vozidel nebo převybavení za 2000 eur ze státní 

podpory, poskytované z vyšší ceny dieselového paliva.  

Jak vážná je situace ukazuje prognóza pro dalších 22 míst, jež Dudenhöfer   označuje jako 

„ohrožená“ zákazy jízd – zde se prognózy pro r. 2018 týkají 42 mg například v Leverkusenu a 

Gelsenkirchenu   nebo 45 mg v Dortmundu a Wuppertalu.  Zda a jak rychle dojde k omezením 

záleží silně na spolkovém správním soudě.  Ta se má koncem února  vyslovit, zda  se zákazy 

průjezdu vůbec povolí, aby se mezní hodnota N0X prosadila.  

Nejvyšší hodnota byla v Mnichově na úrovni 78 mg, sledovaném dvěma místy měření 

v Stuttgartu. Ještě v lednu měl správní soud v Mnichově vzít znovu pod lupu plán čistoty 

ovzduší. Protože přes zadání Bavorského správního soudního dvora se v koncepci nenachází 

žádné zákazy jízd dieselových vozidel jako poslední prostředek. Organizace Německá pomoc 

životnímu prostředí požaduje proto udělení pokuty ministryní životního prostředí Ulrike 

Scharfové (CSU)  až ve výši 25.000 eur nebo dokonce  její obžalobu.  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

„Mám právě nějaké problémy – mohl byste mi půjčit dvacet eur?“ – „Je mi líto,  ale u sebe 

nemám nic.“ – „A … co doma?“ -  „Všichni jsou v pořádku, děkuju“.  
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