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BELGIE 

FLANDRY CHTĚJÍ VÍCE ŘÍČNÍCH LODÍ NA ŠELDĚ  

Vláda belgického regionu Flandry hodlá umožnit jízdy více říčním lodím ze severomořského 

přístavu Zeebrugge  podél pobřeží a přes ústí Šeldy. Proto byly některé bezpečnostní předpisy 

zmírněny, jak oznámil flámský ministr mobility Ben Weyts. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že na 

říčních lodích lze zboží rychle dopravovat od západní Šeldy přes propustě do Antverp, Gentu, 

Bruselu nebo Genku.  Dosud zde byl povolen při příbřežní plavbu ze Zeebrugge asi tucet lodí.J 

Již se nemá rozlišovat mezi tankovými a jinými plavidly a také nemusí být každá loď vybavena 

záchranným člunem pro osoby spadlé do vody. Předepsané velké kontroly v suchém doku mají 

být nahrazeny potápěči, místo dvou kotev postačuje jedna a při normálním počasí mohou lodi 

plout se standardním radarem namísto radaru pro námořní plavbu. Rozhodnutí předcházela 

studie Univerzity z Gentu a konzultace s Lloydovým registrem a holandskými úřady, jež mají 

nad částí plavby po Šeldě dohled. Je naděje, že do budoucna budou zmírněny i další 

bezpečnostní předpisy a uplatní se technické inovace. Ještě ministr Weyts: „Chci dále pokročit 

v ulehčeních, protože každá další říční loď zmenšuje počty nákladních aut na silnicích“.  

 

ČÍNA 

ČÍNA VYVÍJÍ „POLÁRNÍ HEDVÁBNOU CESTU“ – ŘÍKAJÍ USA  

Podle amerického ministerstva obrany (DoD) Čína se sama deklarovala za „Téměř arktický 

stát“ a podporuje region formou „Polar Silk Road“. Ve zprávě kongresu zveřejněné v květnu 

DoD uvádí, že Čína zvyšuje  činnosti a angažovanost v arktickém regionu – a sice od doby, kdy 

získala statut pozorovatele v Arktické radě v roce 2013.  Rada sestává z osmi arktických států: 

Kanady, Dánského království (včetně Grónska a Farských ostrovů), Finska, Islandu, Norska, 

Ruska, Švédska a USA. Ve zprávě stojí, že nová arktická strategie Číny zahrnuje předpokládaný 

přístup k přírodním zdrojům, zajištění arktických komunikací pro námořní linky a podporu 

image „odpovědné hlavní země“ v arktických záležitostech. Strategie se také týká čínských 

ledoborců  a výzkumných stanic. Čína udržuje výzkumné stanice na Islandu a v Norsku a 

provozuje  na Ukrajině postavený výzkumný ledoborec Xuelong, jenž byl v roce 2017 součástí 

arktické expedice a stal se první oficiální čínskou lodí proplouvající kanadskou Severozápadní 

pasáží. Letos v červenci zprovoznila Čína svůj druhý výzkumný ledoborec Xuelong 2, 

navržený ve Finsku a v Šanghaji. Podle čínského tisku loď může prorazit led o síle 1,5 metru 

ve srovnání s předchozími 1,2 m a je první polární výzkumnou lodí, která to může provádět při 

jízdě vpřed i vzad. Arktické hraniční země vyslovily obavy ohledně čínské expanze, když třeba 

dánská vláda vyslovila veřejně obavy ohledně čínských zájmů v Grónsku, které zahrnovaly 

návrh na zřízení výzkumné stanice, satelitní pozemní stanice, obnovu letišť a rozšíření těžby.  

Nicméně  DoD varuje, že vedle možného tření  kolem severní námořní trasy, arktický region je 

příležitostí pro čínsko-ruskou obchodní spolupráci navíc k projektům energetického rozvoje a 

projektům infrastruktury, jako je projekt Yamal o zkapalněném zemním plynu“.   Loni v září  

Maersk provedl svůj první test na severní námořní trase vysláním ledoborce třídy Venta Maersk 

z Vladivostoku přes Busan, Jižní Koreu do Petrohradu.   

 

  IRÁN  

DIGITÁLNÍ TIR TRANSPORT MEZI IRÁNEM A AZERBAJDŽANEM 
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Tato vůbec první doprava odstartovala v minulém týdnu v režii dopravní firmy Zarin Borna 

International Transport na trase z iránského Tabrizu do Ipek Yolu v Azerbajdžanu. Tento 

milník v dopravě eTIR má podporu tamních členů IRU – Iránské komory obchodu, průmyslu, 

těžby  a zemědělství ICCIMA a a Azerbajdžanské asociace mezinárodních silničních dopravců 

ABADA jakož i celních úřadů obou zemí. Značí novou etapu dopravních operací mezi oběma 

zeměmi a dokazuje, že nový bezpapírový digitální TIR funguje efektivně ve skutečném 

dopravním prostředí. Nový koridor digitálního TIR mezi oběma zeměmi otevírá v regionu větší 

obchodní toky a zvyšuje prosperitu pro subjekty na trase. Rychlejší, jednodušší, bezpečnější, 

plně digitální verze TIR stále představuje jediný světový univerzální systém přeshraniční 

dopravy. Přechod k eTIR nabízí autodopravcům obou zemí údaje v reálném čase, monitorování 

online a zvýšenou spolehlivost.  

NĚMECKO 

NOVÁ AFRICKÁ SLUŽBA HAPAG-LLOYD 

Německé rejdařství zahájí v říjnu novou linkovou službu (MIAX) s přímým propojením mezi 

Perským zálivem, Indií, Sri Lankou, La Réunionem, Jižní Afrikou a Západní Afrikou. Dopravce 

bude provozovat MIAX společně s ONE – Ocean Network Express. Bude použito devět lodí o 

kapacitách 2.800 TEU, z toho pět patřicích Hapagu. „S MIAX expandujeme naši nabídku 

služby rostoucímu africkému trhu a integrujeme kontinent těsněji do naší světové sítě. Je nám 

potěšením nabídnout našim zákazníkům ještě rychlejší a pružnější přímá spojení pro 

budoucnost“ řekl Mark Wottke, ředitel u Hapag-Lloyda pro řízení afrického obchodu. Nová 

služba je integrována do podnikové „Global Mainline Network“  s centrálními přístavy Jebel 

Ali (Dubaj) a Colombo a následující rotací: Jebel Ali – Mundra – Nhava Sheva – Colombo – 

La Réunion – Durban – Cape Town – Tema – Lagos (Tincan a Apapa) – Jebel Ali.  

V minulém týdnu poskytovatel  zásilkových softwarových řešení  CargoSmart oznámil dohody 

s Hapag-Lloyd, CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Hutchison Ports, OOCL, Port Qigdao, 

PSA International a Shanghai International Port o ustavení neziskové joint venture k urychlení 

digitální transformace v námořním sektoru.  

 

VĚTŠÍ KONTROLA NAD DODAVATELSKÝMI ŘETĚZCI 

S telematikou společnosti AIS GmbH  se získávají a  efektivně užívají logistická data v reálném 

čase o celých dopravních řetězcích: zásadní kompetence  specialistů  z Ulmu na pracovní toky  

leží  v digitálním managementu zakázek včetně pracovních časů a dob řízení jakož i hodnocení 

údajů o vozidle.  Management AIS spojuje informace o tzv. rampovém managementu do 

jednoho průběžného  pracovního toku. Průběžně aktualizovanými informacemi z vozidla 

odpadá většina telefonátů, protože všichni účastníci na procesu pracují se stejnými daty a jsou 

tím v obraze o odjezdových dobách, ložených zakázkách a mnohém dalším. Při poruchách, 

nehodách nebo například o žádostech o dovolenou    zajišťuje řidičova digitální kancelář, že 

řidič  dodržuje důležité postupy a v reálném čase je dokumentuje. Současně podporuje   řidiče 

při nehodách a vede je přes všechny kroky dokumentace,  může vyžadovat fotografie vozidla 

nebo řidičského oprávnění    nebo také jména a poznávací značky. Dosahuje se dále více 

pružnosti v průběhu dopravy. „Se spolehlivou dokumentací v reálném čase dosahují logistici 

AIS absolutní průhlednosti  - například o ložných prostředcích a zálohách“ říká Stephan Haase,  

vedoucí obchodu u AIS. „Ihned se přichází na zmizelé palety – podle podniků se nacházejí 

úspory v pěti- nebo šestimístné oblasti. Odpadá luštění nákladních dokladů stejně jako následné 

telefonování. Šetří se několik minut na každém příkazu“.      

 

DHL RUŠÍ ASIJSKÉ NÁKLADNÍ LETY Z LETIŠTĚ HAHN  

Letiště Hahn ztrácí důležitého zákazníka v cargu. Poštovní dcera DHL zastavila oba týdenní 

nákladní lety z Hunsrücku do Asie a zpět. Odpovídající informace občanské iniciativy proti 

nočním letům z Hahnu potvrdila DHL v minulých dnech. Podle nich od Atlas Air najatý Boeing 
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Jumbo 747 vykonal poslední let v polovině června do Seoulu. Příslušná leasingová smlouva 

vypršela, sdělil mluvčí DHL v Bonnu. Spojitost s vlivem poplatků, jak se domýšlí Iniciativa, 

zde údajně není. Provozovatel letiště se k věci nevyjádřil. Atlas Air je jedněmi ze dvanácti 

nákladních aerolinek, jež Hahn nalétávají.  Jediné větší letiště v Porýní – Faltsku náleží z 82,5 

procent čínskému velkokoncernu HNA a ze 17,5 % zemi Hesensko.     

 
ŠVÝCARSKO 

CHEMICKÝ LOGISTIK BERTSCHI ROZŠIŘUJE  MODERNĚ CENTRÁLU 

Ta existuje ve švýcarském Dürrenäschu. Tím se prosazuje dědičné sídlo podniku proti 

Singapuru a Rotterdamu. Rozhodující jsou typické švýcarské hodnoty jako stabilita, vysoký 

standard bezpečnosti, vedoucí pozice v inovacích jakož i „vynikající kvalifikace pracovníků“ 

jak řekl šéf podniku H.J.Bertschi při oficiálním otevření počátkem července.  Rozšiřovací práce 

od počátku roku byly zaměřeny hlavně na výstavbu dvou dalších podlaží na existující 

kancelářské budově. Zvláštní pozornost byla věnována ekologickým aspektům. Topení a 

chlazení běží přes prostředí přátelské tepelné pumpy se zemskými sondami.  Ložné stanice pro 

elektrická auta a e-kola umožňují zaměstnancům zachovávat pracovní proces vůči CO2 

neutrální. Ve vnější oblasti byla vytvořena zelená odpočinková zóna s možnostmi sezení a 

grilování. Nové kancelářské prostory odpovídají nejmodernějším požadavkům. Též pokud jde 

o osvětlení či květinovou výzdobu, vytvářející příjemné pracovní prostředí. „Inovační 

místnost“ slouží pro kreativní zasedání dokonce s částí atmosféry Googla – a to ve venkovském 

Dürrenäschu. Skutečnou srdeční záležitostí je restaurace pro personál s kafeterií a sluneční 

terasou na nejvyšším podlaží. Provozováno je toto přes nadaci Pomoc životu, která lidem 

s omezenými pracovními možnostmi vytváří vedle jejich domovů také chráněná pracovní a 

učební místa. Denně připravuje tým proměnlivá polední menu a zajišťuje zaměstnancům 

v přestávkách pečivo a snacks.    

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

SVĚTOVÝ KONGRES FIATA  2019: Kapské Město – Jihoafrická Republika – 1.-5. října  

Pro budoucí vedoucí pracovníky v oboru 

Tradiční spediční model se mění do náročného světa naplňování logistických dodavatelských 

řetězců. Tato činnost vyžaduje pro budoucnost mladé lidi.  Světový kongres FIATA je ideální 

fórum pro získávání zkušeností z příležitostí první ruky. Pro každého, kde startuje v branži a 

pro mladou generaci   je nutné jít na kongres. Pětatřicátníci a mladší mohou ušetřit skoro 30 % 

na registračních poplatcích využitím speciální sazby pro mladší účastníky (special Young 

Participant rates: https://fiasta2019.org/registration-hotels). Více informací o kongresu je 

k dispozici na www.fiata2019.org. 

Regionální vítězové v soutěži o cenu pro Mladého mezinárodního speditéra 2019 

FIATA oznámila regionální vítěze o cenu YIFFYA, která bude udělena na kongresu. Jsou to:  

Evropa – sl. Evgeniya Khokhlova - Rusko (FAR) 

Afrika/Střední východ – pan Enos Chapra – Zimbabwe (SFAAZ) 

Ameriky – Sl. Rachel van Harmelen – Kanada (CBAFF) 

Asie Pacifik – pan Phillip Burgess – Nový Zealand (CBAFF) 

Při uvedení tohoto výsledku řekl prezident Fiata Babar Badat: „Získávat více mladých 

profesionálů, aby vstupovali do komunity Fiata bylo pro mne vždy prioritou. A jsem potěšen 

když vidím tyto vynikající kandidáty, kteří zpracovali disertace na široký rozsah logistických 

témat, což představuje výzvy, s jimiž se speditéři každodenně setkávají a hledají pro ně řešení.“  

  

TAKÉ Z CIZINY: Když se s manželkou hádáme, vypráví jistý pán, moje paní vyhraje jen  

v jedné hádce ze dvou.  Ta ostatní vítězství patří tchýni.  
                                          SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  
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