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BELGIE 

NORTH SEA PORT SE STANE MULTIMODÁLNÍM UZLEM  
Turecký logistický podnik Ekol Logistics a belgická skupina firem Transuniverse Forwarding 

mají  otevřít  koncem roku 2021 40 hektarový multimodální prostor   v Kluizendoku v Ghentu, 

jako část North Sea Portu (NSP). Transuniverse Forwarding v současnosti provozuje 

překládkové středisko v Ghentu pro sdružování zásilek do a z Evropy, severní Afriky a 

středního Východu, jež se stává příliš malým s ohledem na „silný růst“ v posledních letech. 

„Podle předběžných plánů skladový komplex bude přes 300 metrů dlouhý a 60 metrů široký a 

bude mít 140 ložných platforem. Pro tuto velkost budou některé činnosti automatizovány a 

robotizovány“ řekl předseda Frank Adins.  Oba vpředu zmíněné podniky rovněž stavějí 

terminál RoRo pro přepravu do a z UK při očekávaných velkých zdrženích v přístavech na 

Kanálu jako důsledku tvrdého Brexitu.   

„Tento terminál bude provozovat třetí strana a jednání o tom již probíhají“ vysvětluje Adins. 

„Příležitosti růstu přepravy zásilek mezi Ghentem a Spojeným Královstvím jsou značné. 

Očekává se, že Brexit způsobí v přístavech na Kanálu hlavní kongesce. To přinese příležitosti  

organizovat lodní dopravu v severnějších přístavech UK v napojení  na drážní spojení do a 

z evropského zázemí“ dodal Adins. „NSP dává podnikům odvahu zvýšit užívání udržitelných 

druhů dopravy jako je dráha a voda. Očekáváme že tento vývoj k tomu významně přispěje 

„zmiňuje ředitel NSP Daan Schalk. – Transuniverse loží kolem 100 nákladních aut a 

mezinárodních kontejnerů týdně a očekává, že bude schopen toto během pěti let zdvojnásobit 

při zapojení 20 vlaků Ekol týdně z NSP do evropského zázemí. Podnik, sídlící v Ghentu, je 

specializován na přepravu kusových zásilek do Maroka, Alžíru, Tunisu, Turecka a Iránu.  

 

KANADA 

ROZVOJ BEZLEDOVÉHO PŘÍSTAVU  SWP PRO EXPORT 

Kanadská vláda hodlá investovat 131 milionů kanadských dolarů do svého nejsevernějšího 

bezledového přístavu Stewart World Port, aby sloužil hromadnému zboží, projektovému cargu, 

lesním produktům a sektoru stavebnin s napojením na Britskou Columbii, Albertu a Yukon. 

Projekt sestává m.j. z instalace nakládacích systémů, energetických a kontrolních zařízení   pro 

zvýšení překládkové kapacity dřeva, minerálních a zemědělských produktů ze severní Britské 

Columbie, Yukonu, Alberty a Saskatchewanu. Po ukončení akce se od zvýšené kapacity 

očekává úspora času a nákladů odesílatelů pohybem zboží z těchto regionů na zámořské trhy 

přes přístav namísto kamionů a vagonů do ostatních západních přístavů v Severní Americe. Od 

roku 2015 do 2018 vzrostl obchod Kanady s Asií o 18,9 procent a s Evropskou Unii o 19 

procent.  Založený v roce 2012 je Stewart World Port víceúčelovým přístavem na konci 

Portlandského kanálu – 114 kilometrů přírodního fjordu, rozkládajícího se mezi Pearse Island, 

Britskou Columbií a Hyderem na Aljašce. Kanadský ministr dopravy Marc Gardeneau   řekl: „ 

Naše vláda investuje do kanadské ekonomiky ke zlepšení obchodu a dopravních koridorů. 

Podporujeme projekty efektivnějšího pohybu zboží na trhy a lidí do jejich destinací, 

stimulujeme hospodářský růst, vytváříme kvalitní práci pro střední stav  a zajišťujeme, aby 

kanadská dopravní síť zůstala  efektivní a schopná konkurence“.   

 
NĚMECKO 

BMW SI UKLÁDÁ AMBICIOZNÍ CÍLE V  CO2  
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Skupina BMW nechce do roku 2050 emitovat v celém procesním řetězci žádný kysličník 

uhličitý CO2. Potvrdil to Norbert Dierks, odpovídající v automobilce za udržitelnost.  Možnosti 

snižování CO2 uvedl na fóru Spolkového svazu materiálního hospodářství, nákupů a logistiky 

(BME). „Do roku 2030 musíme naše světové emise snížit o 45 procent“. Existuje katalog 

opatření směrem ke stovkám milionů eur, který byl nedávno předložen představenstvu. 

Koncern v současnosti testuje na silnici alternativní pohony.   Patří k nim „Mostová technika“  

jako zkapalněný plyn LNG. „Motivujeme naše partnery, aby nasazovali nákladní auta na LNG“. 

Od r.2022 chce výrobce uplatnit v nákladních vozech techniku vodíkových buněk. Dodává 

dále: „Přes kombinovanou dopravu chceme překládat silniční dopravu na koleje“. Podílu pod 

1 procento v leteckém zboží nelze však v současnosti zabránit. K nasazení letadel dochází 

z důvodů naléhavosti zásilek. „Je to sice drahé, ale stále lacinější než zastavení výroby. U nás 

stojí hodina zastavení pásu asi 250.000 eur“. Přesto se BMV snaží letecké dopravě se vyhnout. 

Například loni podnik zesílil drážní zásobování z regionálních skladů v Číně a omezil leteckou 

dopravu zboží. Rychlá doprava letadlem je stále ale směrem na Čínu „úspěšným modelem“. Z 

domu do  domu obnáší  totiž dopravní doba  lodí 40 dnů.  

AUTODOPRAVCI DÁLE POD TLAKEM 

Situace pro německé   podniky silniční dopravy   je stále napjatá: vytížení klesá, obraty stagnují, 

náklady stoupají – jak ukazuje dotazníková kace. Z 260 podniků, jež byly osloveny   

Spolkovým svazem silniční nákladní dopravy a logistiky (BGL), hodnotí většina   

hospodářskou situaci v německém oboru dopravní logistiky v prvním čtvrtletí 2019 jako 

negativní – i když se saldo obchodní situace vůči předchozímu čtvrtletí zlepšilo z   minus 13,5 

na minus 5,5 bodu. Rozhodující zde byla očekávání budoucího vývoje. Zde se pohybovaly 

hodnoty předpovědí pro následující pololetí   převážně pod úrovní loňska. -  Kolem 8,5 procent 

ze všech dotázaných snížilo kapacitu svých vozových parků, rovněž však také mnohé podniky 

své vozidlové flotily budovaly. 27,5 procent podniků snížilo ve srovnání s předchozím 

čtvrtletím své obraty, 23 procent je zvýšilo. Každý čtvrtý podnik hodnotil svůj podnikový 

výsledek za první čtvrtletí jako špatný, 18 procent jako dobrý.   Vytížení vozidel pokleslo u 

čtvrtiny podniků, u jedné desetiny se zlepšilo.  13,5 procent podniků snižovalo stav jízdních 

pracovníků, každý desátý podnik ustavoval nové řidiče. – Dvě třetiny dotázaných firem uvedlo, 

že za první tři měsíce roku se jejich celkové náklady zvýšily. U skoro 60 procent se zvýšily 

osobní náklady, každý druhý uvedl zvýšené vozidlové náklady a 58 procent zvýšené náklady 

na palivo. Naproti tomu bylo pozitivní že pouze každý 13. podnik byl konfrontován se sníženou 

platební morálkou svých zákazníků.       

DPD CHCE DÁLE ZVYŠOVAT CENY  

DPD Deutschland zvýšil za první pololetí 2019 své průměrné výnosy   o více než 7 procent. 

Důvodem pro to bylo kromě jiného zvýšení cen v prvním pololetí – dosud nejvyšší v historii 

podniku.  Ale není dosud na žádoucí úrovni, jako potvrdil jeho mluvčí: „Odesílatelé se musejí 

dlouhodobě nachystat na další   citelné zvýšení cen“. O kolik přesně se mají cen balíků zvýšit, 

ještě není známo. Skupina DPD se v minulých měsících soustředila nejvýnosnější aktivity – 

například na mezinárodní zasílání jakož i na premiové a expresní služby. Mezinárodní skupina 

DPD zvýšila za prvních šest měsíců   obrat o 7,2 procent na 3,73 miliardy eur. V Německu 

podnik utržil 904 milionů eur – což značí   plus 5,9 procent.  

 

VELKÁ BRITÁNIE 

PODNIKY JEŠTĚ NEJSOU PŘIPRAVENY NA TVRDÝ BREXIT 

Logistické podniky váhají s vydáváním peněz na přípravu tvrdého brexitu pokud jim vláda UK 

neřekne co   a jak připravit – uvádějí experti na odborných setkáních. Šéfka světové a evropské 

politiky v britské  Freight Transport Association FTA Pauline Bastidonová řekla, že mnoho 

firem váhá s většími investicemi bez jistoty jaké investice se budou vyžadovat. „Je to zřejmě 

největší výzva, které čelíme v této generaci a dopady na logistiku jsou   ohromné. FTA tlačí na 
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vládu, aby poskytovala jasná a konečná vodítka pro obor k realizaci procesů a požadavků na 

obou stranách hranice; a aby s oborem pracovala na zvyšování atraktivnosti dopravy a celních 

úlevách“.  Tim Reardon, hlava relace EU v přístavu Dover   dodává: „Technika je zde jako 

nástroj – ovšem než budeme definovat pro jaký proces je ta technika zapotřebí není zde   mnoho 

věcí k rozvoji“. Ředitel veřejných záležitosti u Eurotunnelu John Keefe poznamenal, že při tak 

velkém množství hráčů zainteresovaných v dodavatelském řetězci, zde byla   naléhavá potřeba, 

aby vláda Toryů dala jasnou a   stabilní definici toho, jaká bude celní procedura: „Veškerá ta 

energie je zaměřena na řešení záporných důsledků „prvního tvrdého dne“   a velmi málo energie 

se věnuje tomu, aby se dalo negativním důsledkům vyhnout. Guvernér Bank of England Marc 

Carney řekl tento týden   v BBC, že pouhých 40 procent britských exportérů je přepraveno na 

„no-deal Brexit“ a ne méně než   150.000 podniků Spojeného Království nemá dokumentaci 

k použití pro export do EU. Carney rovněž zavrhl   tvrzení nynějšího předsedy vlády Borise 

(Mr.Blobby) Johnsona, že nebude třeba hradit   tarifní cla   když UK opustí EU bez dohody 

protože Británie může spoléhat na článek 24 všeobecné Dohody o tarifech a obchodu     

(GATT). „Gatt 24 platí, když máte dohodu,     nikoliv když se rozhodujete dohodu nemít  nebo 

nemůžete k dohodě dojít“ vysvětluje Carney. „Nemít dohodu s EU znamená, že tarify/ceny jsou 

automatické, protože Evropané   musí používat stejná pravidla, která aplikují na kohokoliv 

jiného“ řekl v BBC.      

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

NĚMECKÉ PŘÍSTAVY:  SPOLEČNÉ JSME SILNĚJŠÍ 
Německé námořní přístavy překládají ročně kolem 300 milionů tun zboží. Přitom jeho paleta 

je velice široká. Aby se o těchto a dalších výsledcích ve světě více vědělo, dohodly se 

severoněmecké příbřežní země Brémy, Hamburk, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Dolní 

Sasko a Šlésvicko-Holštýnsko – v neposlední řadě na státně politickém přání – před zhruba 

deseti roky na vytvoření společné komunikační a marketingové platformy a na komunikaci přes 

završující značku „German Ports“.  V rámci tohoto opatření spolupracují také v plánování a 

realizaci vybraných veletrhů mimo Evropu právě pod uvedenou značkou. „Naše společné 

vstupy – ať již do jižní Ameriky,    Číny nebo do USA -byly dosud velkým úspěchem“ – uvádí 

šéf marketingu brémského přístavu  Michael Skiba. „Stále znovu se ukazuje, že společně jsme 

mnohem silnější. ´Made in Germany´ platí ve světě jako značka kvality a na základě mnohem 

většího veletržního stánku je nám věnována i mnohem větší pozornost.  Současně můžeme 

dosahovat více synergií ve finanční, organizační a personální oblasti“. Jsou-li odborní 

návštěvníci poprvé na stánku „German Ports“ dosahují kooperační partneři svého vysokého 

cíle: zájemce v přenesením smyslu dostat do německého přístavu – i když z toho ještě neplynou  

konkrétní zakázky. „Konkurence mezi německými přístavy se tím ani neneguje ani neruší. Více 

se posilují společné výstupy Německa též proti konkurenci na západě“ uvádí Skiba. Přitom jeho 

pohled platí především Rotterdamu a Antverpám.  Že filozofie „German Ports“ funguje ukazují 

i jiné příklady jako magazín LOGISTICS PILOTpři brémském přístavu a Seaports v Dolním 

Sasku již od roku 2013 nebo brožura „German Ports Guide“, ve které se představuje 25 

přístavních míst z pěti zmíněných spolkových zemí   s profily jejich výkonů. Vydavateli 

poslední publikace jsou Přístavní společnost brémských přístavů, Společný svaz šlésvicko-

holštýnských přístavů, Hafen Hamburg Marketing, Zemský svaz přístavního hospodářství 

Meklenburska-Předního Pomořanska a Seaports Dolního Saska.  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Velmi smutný pán jde na konzultaci k jasnovidce. Ta hodně dlouho hledí do své křišťálové 

koule a říká: „Už to vidím! Ale ano! Vidím poklad, zakopaný nedaleko od vás!“ – „Tak tedy i 

vy mně budete do nebe vychvalovat   prvního muže mé manželky!“  
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