
1 

 

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

S S L    E X P R E S 
INFORMAČNÍ TÝDENÍK  SVAZU SPEDICE A LOGISTIKY ČR 

   =37= 
ZE SVĚTA SPEDICE A LOGISTIKY   www.svazspedice.cz   info@svazspedice.cz      11. září 2019      

 
KANADA 

AMAZON ZÍSKÁVÁ 14,9 PROCENT NA CARGOJETU 

Kanadský letecký expresní operátor Cargojet  souhlasí s prodejem 14,9 procent podniku 

Amazonu za 600 milionů kanadských  dolarů za období 7.5 roku. Amazon používá noční 

leteckou síť dopravce a charteru leteckých služeb k zasílání balíků mezi jeho zařízeními nebo 

v rámci dodání na poslední míli zákazníkům.  Adam Baker, vice prezident Global 

Transportation Amazon k tomu řekl: „Cargojet je klíčový hráč v našich kanadských operacích 

po řadu let. Komerční vztah, který tým Cargojetu s Amazonem vytváří nyní, je další posílení 

dlouhodobých strategických obchodních zájmů“. Dopravce řekl, že plánuje přidání více non-

stop letů, jež umožní pozdější odlety a časnější dolety do 15 velkých měst a dodá nová města 

do své sítě přes noc k dosažení na cca 95 procent kanadské populace. Podle dohody s Amazon-

com NV Investment Holdings byla stanovena pravidla pro příslušný převod akcií.     

 

 MAĎARSKO  

TÝMY BUD A ABC HODLAJÍ  ZAUJMOUT ČÍNSKÝ E-OBCHOD 

Budapešťské letiště (Budapest Airport – BUD ) spolu s ruskými aerolinkami AirBridge Airlines 

nedávno organizovaly workshopy v Šanghaji a v Hong Kongu pro zástupce čínských podniků 

leteckého carga a elektronického obchodu. Mezi účastníky těchto událostí byli obři čínského e-

obchodu Yunda Express, STO Express a SF Express, letiště Qingdao a Xian jakož i generální 

konzul Maďarska v Šanghaji. „Letiště Budapešť je na nejlepší cestě stát se hlavním uzlem carga 

pro Čínu ve střední a východní Evropě“ řekl na konferenci Rene Droese, šéf záležitostí majetku 

a carga na BUD. „V několika posledních letech se zvětšil trh e-obchodu ve zmíněné části 

Evropy na 80 miliard eur za rok a díky své centrální poloze může BUD zásobovat celý region“.  

Diskuse na worskshopu pokryly témata od e-obchodu po iniciativu Belt and Road jakož i 

konkurenci služeb přímých čínských vlaků a nových tras, otevíraných mezi BUD a čínskými 

letišti.  Akce dala účastníkům příležitost dovědět se více o schopnostech BUD a jeho 

rozvojových plánech včetně BUD Cargo City. „Nedávno zahájené přímé lety Shanghai Airlines 

mezi Šanghají a Budapeští a jeho kapacity v cargu jsou pro Maďarsko velkou výhodou, 

přicházející v nejlepší možné době přitáhnout stále rostoucí elektronický obchod do regionu 

CEE (střední a východní Evropy)“ řekl  Szilárd Bolla, generální konzul Maďarska v Šanghaji. 

„Máme velmi dobré důvody věřit, že budoucí lety a navazující logistické investice z Číny a  

z regionu  Asia Pacific budou následovat“. Spojení BUD s Čínou se letos zvýšila o nový 

nákladní let, provozovaný Cargoluxem na mezinárodní letiště Zhengzhou Xinzheng 

International Airport  a nové spojení pro zboží v osobních letadlech mezi BUD a PVG, otevřené 

letos v červnu. „Budapešťské letiště se může stát ideálním prostředím e-commerce pro čínský 

obchod a s otevřením BUD Cargo City letos v listopadu budeme nejen podporovat oblast 

leteckého carga  v jeho celku, ale též pomáhat  naplňovat regionální poptávku po čínských  

importech a exportech“ řekl Droese.       

 

NĚMECKO 

MĚSTSKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA MUSÍ BÝT PŘÁTELSKÁ ŽIVOTNÍMU 

PROSTŘEDÍ  - Z konference na toto téma v Berlíně 

Tlak  na změny v nákladní dopravě ve městech je obrovský. Koncepcí a opatření, jak zvládnout 

narůstající tok zboží je naproti tomu spíše nedostatek. V tom bylo  jednotných kolem 200  

účastníků  konference s názvem „Dodáno?! Budoucnost městské nákladní dopravy“; 
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pořadatelem byla společnost Agora Verkehrswende. Téma se dostává do komunálních 

parlamentů s tlakem na nasazování dodávkových vozidel, přátelských prostředí, který se 

zvyšuje s ohledem na krizi dieselů a rasantní nárůst kurýrních, balíkových a expresních služeb 

v důsledku elektronického obchodu; potřeba logistických koncepcí také narůstá, avšak 

skutečných řešení je málo – podle mínění účastníků akce.  Vyžadovalo se napojení nákladní 

železniční dopravy na nákladní střediska. Ve městech by měly být nákladní železnice nově 

pojímány anebo vůbec obnovovány. Jsou hlasy pro tří až pětileté zkušební německé období 

s městským mýtným (City-Maut), aby se omezila doprava uvnitř měst. Přitom pro dopravu 

zboží nebo řemeslnické transporty by muselo být zvláštní řešení.  Jako příklad byly uváděny 

Londýn, Miláno a další města. Nechyběly náměty na noční dodávky městskou dopravou včetně 

metra.   Tím by se nejen snižovalo dopravní zatížení na ulicích během dne, ale došlo by též ke 

snížení emisí. Třetina emisí ve městech pochází údajně z nákladní dopravy.  

Logistický podnik Dachser informoval o pilotním projektu dopravy bez emisí ve Stuttgartu, 

postavený na nákladních autech, poháněných bateriemi, hybridních vozidlech, elektrických 

nákladních jízdních kolech a na 300 čtv. metrů velkem „mikro-středisku“ jako skladu.  Stížnost 

platila situaci, že velcí výrobci vozidel dosud nenabízejí v dostatečném množství elektrická 

nákladní auta. V případě nemnohých bateriových vozidel   jsou pořizovací náklady tři- až 

pětkrát vyšší než u těch s naftovým motorem. A ve městech potřebují poskytovatelé logistiky  

k realizaci svých inovací kompetentního partnera, nikoliv tůry přes různé úřady.  

 

NEJVÉTŠÍ TŘÍDICÍ STŘEDISKO BALÍKOVÉ  DPD  

Nové zařízení DPD v Hammu  je hotové. S plochou pozemku 122.000 čtv. metrů jde o největší 

mezi službami Keb v Německu. Denně tu je možno překládat 80.000 balíků. Kapacita se má 

postupně dostat na 200.000 zásilek za den. Depo zahájilo oficiálně provoz 7. září. Budova 

zaujímá plochu 17.300 čtv. metrů a byla postavena jen za půldruha roku. Podle vlastních údajů 

investovala DPD více než 50 milionů eur do výstavby v Severním Porýní – Vestfálsku. Na 

počátku tu pracuje 350 osob – po zakončení výstavby jich má být 800. K.U.Bütof, vedoucí 

oddělení „Inovace a trhy“ na ministerstvu hospodářství, inovací, digitalizace a energie země 

Porýní Westfálsko nárůsty vítá. Nejde jen o to pozitivně hodnotit, že se mohou nabízet velké 

logistické plochy, „ale také, že podniky jako DPD v naší spolkové zemi investují a tak posilují 

náš status jako hospodářského a logistického stanoviště“. Nové třídicí centrum v Hammu 

nahrazuje dosavadní regionální depo v Unna-Königsbornu. Nadregionální zaměření však 

v Unna zůstane.  

 

7. SYMPOSIUM  NOVIN DVZ O KUSOVÉM ZBOŽÍ 24. ZÁŘÍ V KÖLNU 

„Takto poběží záležitosti kusového zboží  budoucnosti“ .  Stále náročnější, stále nepostačující 

prostředky, stále digitálnější: záležitosti kusového zboží jsou znovu před značnými změnami. 

Tak extrémní zbožová množství vyžadují přesné plánování a řízení zbožových proudů. To bude 

stále složitější při rostoucích administrativních požadavcích jako omezování v city – logistice 

a nedostatečných kapacitách ve zdrojích lidí a infrastruktury. K tomu přicházejí nové výzvy 

přes onlinový obchod a s tím požadovaná přesnější doručování soukromým příjemcům. Vzniká 

stále více digitálních platforem, na které se musí nastavovat provoz podniků kusového zboží a 

rámcové podmínky speciálně pro kooperace jsou stále obtížnější. V neposlední řadě to leží 

na   všeobecně klesajícím počtu nabízejících.  Jak se musí podniky kusového zboží zachovat, 

aby v tomto prostředí nejen přežily, nýbrž také aby mohly dobře hospodářsky pracovat? 

Podněty a návody praktických řešení, jak se s těmito výzvami vyrovnávat, je možno získat od 

kvalitních referentů na 7. Symposiu novin  DVZ o kusovém zboží v Kölnu. Účastnický poplatek 

je od 821 eur. Další informace poskytne Daniela Hennig na daniela.hennig@dvvmedia.com  
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ZALANDO ROZŠIŘUJE NASAZENÍ SKLADOVÝCH  ROBOTŮ 

Firma Magazino úspěšně zakončila testovací projekt s mobilním komisionářským robotem 

Toru u logistického Zalando. Jak mnichovský podnik robotiky sdělil, nyní je na pořadu 

výstavba flotily robotů a přechod na větší plochy nasazení. Na testovacím pracovišti Erfurt byly 

roboty paralelně nasazovány a odpovídaly za uskladňování a vyskladňování kartonů s botami  

z regálů.   Dva roboty z logistického centra v Erfurtu budou nyní nasazeny na pracovišti 

Zalanso v Lahru v jižním Německu.  Zakrátko má být dodáno šest dalších robotů.  Roboty 

budou nejdříve nasazeny v omezeném úseku segmentu obuvi, uvedeny do provozu a 

zapracovány. V rámci druhého kroku budou navázány na systém správy skladu.  Roboty 

disponují umělou inteligencí jakož i kamerovou technikou 3D a mohou rozpoznávat jednotlivé 

předměty, uchopovat je a dopravovat. Tím jsou schopny fungovat také v chaotickém 

skladování, jaké onlinový subjekt ve svém logistickém středisku provozuje.  Zalando patří 

s Körberem a poskytovatelem logistiky Fiege k investorům robotického podniku, založeného 

v roce 2014. Firma Magazino zatím zaměstnává na pracovišti Mnichov více než 100 

pracovníků.  

 

NĚMECKÁ POŠTA (DP) NYNÍ PROVOZUJE 10.000 ELEKTRICKÝCH DODÁVEK 

Završila jejich dodávku od vlastního výrobce  StreetScooter v rámci snížení emise C02 ve výši 

36.000 tun za rok.  Bezemisní flotilu DP doplňuje 12.000 e-bicyklů a 13.500 e-třikolek, 

podpořených 13.500 nabíjecích stanic. Vozidla rovněž umožnila vytvořit zdravější a 

bezpečnější prostředí pro zaměstnance“ zmínil Tobias Meyer, člen řídící rady DP, jež dohlíží 

na poštovní a balíkovou činnost v Německu.  „Skříňové dodávky mají množství zlepšení včetně 

snazšího nastupování a vystupování během mnoha zastávek při doručování a zvýšené ochrany 

zad zaměstnanců. Je to zřejmý prospěch   z našeho rozhodnutí začlenit pracovníky z doručování 

do procesu designu vozidel“ dodal Meyer.  Andreas Pinkwart, ministr hospodářství Severního 

Porýní – Vestfálska (SPV) představil poslední vozidla od StreetScooter, jež budou nasazena na 

dodávky balíků DHL v Kolíně nad Rýnem. „StreetScooter  je unikátní story o úspěchu elektro-

mobility v SPV a je výsledkem  úzké spolupráce mezi podnikovými výzkumníky a významným  

inovačním podnikem, jenž je odhodlán učinit logistické operace přátelštějšími ke klimatu.  

Tento příklad předvádí vysokou úroveň podnikové tvořivosti v tomto státě“ řekl Pinkwart. 

Německá pošta provozuje 1.750 StreetsCooterů v SPV, 1.400 v Bavorsku a 1.200 v Badensku 

-Würtenbergsku a Dolním Sasku. Podnik chce snížit všechny emise z logistiky do roku 2050 

na nulu.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

CARGO LOGIC GERMANY MŮŽE JÍT NA START V LIPSKU/HALLE 

Jde o dobrou zprávu pro pracoviště leteckého carga na letišti Lipsko/Halle. Spolkové 

ministerstvo dopravy udělilo nákladní letecké společnosti Cargo Logic Germany (CLG) 

provozní povolení za formulovaných podmínek. Jak státní kancléřství v minulých dnech 

sdělilo, CLG půjde na start se dvěma letadly typu Boeing 737F a nejprve s 35 přímými 

zaměstnanci. Plány podniku předpokládají, že se výstavba flotily v příštích letech rozšíří na 

deset strojů stejného typu a počet zaměstnanců na 80. 

  

                                                      TAKÉ Z CIZINY:  

Pán mluví ze spaní a probouzí manželku Terezu voláním: Ah, Isabelo, Isabelo.. 

Ráno se ho Tereza ptá: Kdo to je ta Isabela? 

On, bývalý námořník po úraze odpověděl, že to je mladá klisna, která mu pomohla k sázkové  

výhře na dostizích. Po večerním návratu domů se manžel ptá: Nic nového, miláčku?  

Ano, odpovídá manželka, ta tvoje klisna dvakrát telefonovala. 
                                                   SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  


