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FRANCIE 

MARS: ROBOTICKÉ ODBAVOVÁNÍ ZVLÁDNE ZA ROK 10 MILIONŮ BALÍKŮ 

Společnosti Mars Confectionnery a XPO Logistics zavádějí společně automatický odbavovací 

systém a roboty v Marsově francouzském zařízení.   To je v Boigny-sur-Bionne řízeno přes 

XPO a zabývá se skladováním a distribucí širokého sortimentu Marsových produktů. Používá 

robot, jenž může připravit za den 50 až 60 tisíc balíků za den a minimalizuje omyly během 

realizace příkazů. Roční kapacita je až 10 milionů balíků.  Článkové rameno robotu může 

vybirat až z pěti míst najednou a ukládat zboží  na palety s různými produktovými kódy.  Robot 

je vybaven úchopy a pneumatickým systémem, které zajišťují bezpečnost produktů v každé 

fázi. Téměř 90 procent Marsových produktů je kompatibilní s automatizací. R. Cawson,  ředitel  

dodavatelských řetězců u XPO Logistics Europe, řekl: „S tímto novým řešením můžeme 

zajišťovat efektivnost v distribuci při snižování Marsových provozních nákladů“.  

 

 JAPONSKO  

LETECKÉ  NCA  A  SIA  PODEPSALY PAKT O CARGU 

Společnosti Nippon Cargo Lines (NCA) a Singapore Airlines Cargo (SIA Cargo) podepsaly 

Memorandum o porozumění (MOU) k vývoji strategického partnerství. Zamýšlené „proposed 

partnership“ bude postaveno na existujícím bloku prostorových uspořádání mezi oběma 

aerolinkami, jež za posledních pět let významně expandují. Pro první fázi  NCA a SIA Cargo 

odsouhlasily zavedení sdílení kódu carga na  linkách mezi Tokiem a Singapurem od 1. dubna 

2018 – za předpokladu schválení  úředních regulátorů.   Provozní zisk ve třetím čtvrtletí 

finančního roku 2017-18 stoupl u u SIA Cargo o 35 milionů SGD na 88 milionů za čtvrtletí 

(plus 66 %). Náklady činily 53 milionů SGD, z části vlivem zahraničních burzovních ztrát a 

vyšších mezd. Ložný faktor stoupl o 2,4 procentních bodů na 68,3 %.    

 

NĚMECKO 

POKRAČUJÍCÍ  KONCENTRACE KONTEJNEROVÝCH REJDAŘSTVÍ   

Mezi  kontejnerovými rejdaři má dále docházet k dalším fůzím  a převzetím.  Shodli se na tom 

Rolf Jansen, šéf Hapag-Lloyda a Angela Titzrathová, šéfka HHLA v minulém týdnu na 

diskusním kole o budoucnosti této branže. Z někdejších 20 globálně operujících liniových 

rejdařství již devět zmizelo. A.Titzrathová: „Konsolidace dále pokračuje i když  ne tak rychle 

jako před časem.  Budou stále moci  podle obou expertů existovat na trhu s úspěchem  malí 

hráči. Aktéři jako Matson na Pacifiku nebo ACL na Atlantiku ukazují, že to je možné.  Bude to 

těžké pro ty, kteří jsou příliš zeširoka rozkročeni, ale nedisponují potřebnou velikostí. Není také 

vyloučeno, že bude docházet k další konsolidaci v přístavním sektoru. Kontejnerová množství   

se budou více a více zaměřovat na velká přístavní zařízení. Dále bylo poukázáno na skutečnost, 

že již 40 procent kapacity kontejnerových terminálů je v rukách dopravců.      

SKÁNDÁL KOLEM DIESEL. EMISÍ DOSAHUJE I  NA OBLAST TRANSPORTERŮ 

Podle  ověřování časopisu Der Spiegel měl výrobce vozidel  Daimler manipulovat s technikou 

emisí u nákladních transporterů. Konkrétně jde o model Mercedes Vito. Podle zpráv  Spolkový 

úřad pro motorová vozidla (KBA) připravuje pro příští dny akci ohledně stažení z prodeje.  Při 

manipulaci je fungování motoru údajně tak naprogramováno, že se zmenšuje vstřik močoviny 

(„AdBlue) do katalyzátoru SCR. Proto nemusí být čisticí tekutina před příštím servisním 
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intervalem doplňována. V důsledku toho vylučují vozidla více kysličníku dusíku.  Daimler 

zatím zprávy dementoval.   Středem zájmu úřadu KBA je také transportér T6 od Volkswagenu. 

U něj měl koncern nastavit emisi kysličníku uhličitého na nižší hodnotu pro schvalovací úřady.  

Mohlo to mít vliv na výši daně z vozidla.  

BOSCH ZAKLÁDÁ  ORGANIZAČNÍ JEDNOTKU PRO SOFTWARE A SERVIS 

Koncern Bosch plánuje v záležitosti Průmysl 4.0 vstup do softwarových aktivit a připravil 

k tomu organizační podmínky: v nové jednotce Bosch Connected Industry  (BCI) zakládá 

činnosti pro Průmysl 4.0 pokud jde o software a servis. Na tomto úseku bude pracovat kolem 

500 zaměstnanců v Německu, Maďarsku a Číně. Do roku 2020 chce Skupina Bosch  

s Průmyslem 4.0  vydělat navíc 1 miliardu  eur.   BCI sleduje cíl podporovat zákazníky při 

propojování kompletních hodnotových proudů.  Přes kombinaci různých aplikací se nechají 

podle koncernu vzájemně propojit jednotlivé linky, dílny a výrobní svazky jakož i jejich 

logistické oblasti.  

  RUSKO  

TRANSCO  ZDE ZAKLÁDÁ  DCEŘINOU  SPOLEČNOST 

Poskytovatel  logistických služeb Transco přichází na ruský trh s vlastní společností. Z Moskvy 

by měl obsluhovat rostoucí vnitřní trh země. Podle vedení firmy  nemá přitom jít výlučně o 

mezinárodní kamionáž, středem zájmu je také projektová spedice a řada vedlejších služeb jako  

proclívání, dodávky náhradních dílů, logistika atd.    V plánu  pro Rusko  již je založení  další 

filiálky.   Současně management Transco sleduje ideu vytvořit střednědobě  logistickou osu 

Rusko – Irán přes dceřiné společnosti v obou zemích. Mezi oběma  trhy existují sice náročné, 

ale zajímavé vztahy  V ČR funguje  dceřiná Transco Bohemia na dvou místech .  

 

ŠVÉDSKO 

TRAJEKT V TRELLEBORGU: PŘES MILION VOZIDEL 

Jihošvédský přístav dosáhl za rok 2017 v trajektové dopravě tohoto pozoruhodného výsledku. 

Počet kamionů, návěsů a osobních aut  činil 1,12 milionu jednotek.   Nárůst u nákladních aut 

byl 6,7 procent a u návěsů 7,1 procent. Podle přístavního podniku Hamn rostou dopravní obraty 

od roku 1989 ročně o 5,8 procnet. Tento vývoj znamená  pro přístav, který najíždějí trajekty 

z Německa a Polska, značné  výzvy. „Trend v objemech stále ukazuje nahoru, takže pro rok 

2026 musíme počítat s 1,8 miliony vozidel a 2,5 miliony cestujících“ řekl šéf přístavu Jörgen 

Nillson.  Přípravy již probíhají, aby se kontrola nájezdu   oddělila pro dopravu zboží a osob. 

Dále je ve hře rozšíření přístavu směrem na jihovýchod, aby bylo možno  kvalitně absorbovat 

očekávané nárůsty.  Stavební práce na nových molech a trajektových stáních započnou již letos. 

Trelleborg je největším skandinávským přístavem Ro-Ro. Tři rejdařství TT-Line, Stena Line a 

Unity Line nabízejí s dvanácti plavidly odjezdy na Travemünde, Sassnitz, Rostock a 

Swinoujcsie.    

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

O VLIVU BREXITU NA DODAVATELSKÉ ŘETÉZCE 

Výstup UK z Evropské unie posoudí James Hookham, zástupce výkonného ředitele Svazu 

nákladní dopravy (Freight Transport Association) na 16. výroční konferenci o dodavatelských 

řetězcích ve Spojeném Království. J. Hookham se soustředí na výzvy a rizika ze scénáře, jenž 

nelze měnit („no deal“ scenario) jakož i na potenciální změny v hraničních a celních kontrolách. 

Účastní se rovněž panelové diskuse o dopadu brexitu na pracovní síly, jak udržovat a získávat 

talenty a na možné problémy, jež zřejmě vzniknou. Konference proběhne 20. a 21. března 

v londýnských Grand Connaught Rooms.   

RESTAURAČNÍ SÍŤ  KFC S PROBLÉMY V ZÁSOBOVÁNÍ MASEM 

Stovky filiálek řetězce rychlého občerstvení KFC – Kentucky Fried Chicken – v Británii 

muselo být dočasně zavřeno pro problémy s nefungujícími dodávkami kuřecího masa; šlo o 

uzavírku více než 500 zařízení z 900.  Na webu podniku bylo uvedeno: „ Dostali jsme na palubu 



 

3 

 

nového partnera pro  dodavatelství a ten má několik startovacích potíží.  Restauracím došlo 

kuřecí maso, protože logistický podnik DHL má zřejmé potíže  se zajišťováním zásobování.“ 

Britské odbory GMB vidí zavinění na straně KFC pro jeho krátkozraké profitové myšlení. 

Dosud byly filiálky KFC zásobovány specializovaným podnikem Bidwest Logistics. Tento 

kontrakt vypršel v polovině února a následníkem se stal DHL.  „DHL věděl, že nebude moci 

tuto službu zajistit“  řekl šéf GMB Mick Rix na BBC. Také vedení KFC muselo  prý být řadu 

týdnu jasné, že dojde k problémům. Zapojení odborů je dáno tím, že stovky zaměstnanců KFC 

přicházejí o část mzdy a více než 250 zaměstnanců Bidwest  přišlo o práci vůbec.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

V HAMBURKU ODSTARTUJE NOVÝ LOGISTICKÝ  AKCELERÁTOR (NLA) 

Oznámili to jeho iniciátoři.  Zakladateli jsou organizace Hamburger Sparkasse, Logistik-

Iniciative Hamburg a New Times Ventures. K investorům patří firmy jako Fiege, Fr. Meyer´s 

Sohn, Helm, HHLA, Jungreich, Körber a Rhenus.  Okolí NLA tvoří celkem deset hamburských  

podniků, které do jeho fondu investovaly 200.000 eur. Jsou mezi nimi další partnerské firmy, 

město Hamburk i zařízení pro vzdělávání a výzkum. V plánu jsou ročně dvě kola vždy s pěti 

start-ups.  

Do programu se přijímají  mladé podniky z oblasti vedení skladů, internetu věcí, dopravy, 

mobility, managementu dodavatelských řetězců, „Big Data“, Blockchain, Tisku 3D, robotiky, 

autonomních vozidel, techniky dronů, poslední míle, Smart cities, umělé inteligence, virtuální 

reality a zvýšené reality. „Pro první kolo se již přihlásilo přes 100 zájemců“ jak říká P. Schröder, 

spolu s Miriam Kreögerovou manažeři NLA0. 

Vedle podílového kapitálu až 50.000 eur a přístupu k potenciálním zákazníkům a obchodním 

partnerům nabízí NLA start-upům treningové a koučovací programy jakož i prostory.  Naproti 

tomu musejí účastníci převést mezi 3 a 10 procenty na společníky NLA. Přesunou svá pracovní 

těžiště na nejméně šest měsíců do Hamburku. Možný je další měsíc s partnerským 

akcelerátorem v Šanghaji. 

V akcelerátoru se analyzují obchodní modely, formulují tržně reálné nabídky a vyvíjejí strategie 

financování.  Investoři a další partnerské podniky vytvářejí podle potřeby reálné testovací 

prostředí  a k dispozici je asi stovka mentorů jako expertů.  „Logistik-Initiative  spolu 

s Hamburger  Sparkasse (Haspa)   mají přímý drát na více než 12.000 logistických podniků 

v Hamburku“ řekl předseda   LIHH Peer Witten.  

Pro investory a partnerské podniky může NLA také vykonávat funkci vyčleněného rozvojového 

oddělení. Na konci programu potom mohou být  jednotlivé teamy nebo celé obchodní modely  

propojeny se skutečným stavem.  

Management NLA převzali zmínění M. Krögerová a F. Schröder. Krögerová má zkušenosti 

z oblasti logistiky, e-Commerce a digitalizace a pracovala m.j. pro Kühne + Nagela,  NOL 

Group a Otto Group. Schröder platí za kapitálového experta a sám již investooval do asi 35 

start-upů. „Našim cílem je vytvořit z NLA nejzajímavějšího akcelerátora v logistické branži 

v Evropě   a představovat ve světě Top 3“.  

         

TAKÉ Z CIZINY:    
Při návratu z ciziny se jeden chovatel hlásí ke clení. Ve svém kufru dopravuje -  berana. Celník 

vyšetřovatelsky: „A tohle – co to je?“ – „Můj pes“. – Váš pes? Pes  s rohy?“ -  „Ále! Prosím 

vás, soukromý život mého psa se vás netýká“.     
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