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FRANCIE 

WFS OTEVÍRÁ PHARMA STŘEDISKO NA PAŘÍŽSKÉM LETIŠTI CDG 

Společnost  World Flight Services (WFS)  právě otevírá Pharma Centre za 10 milionů eur na 

letišti CDG v rámci rozšíření svých služeb pro aerolinky a speditéry. Tato investice následuje 

po otevření farmaceutických zařízení v Kodani, Johannesburgu a v Miami. Bude fungovat pro 

obojí pozemní a leteckou oblast a rovněž obdrží IATA certifikát CEIV Pharma v rámci 

iniciativy pro komunitu leteckého carga.  Prostor o rozloze 2.400 m má vlastní nakládací 

plošinu a manévrovací plochu pro nakládku a vykládku farmaceutických zásilek pod 

kontrolovanou teplotou a prostor pod teplotou +15 – +25 st.C s kapacitou 108 europalet ve 

čtyřech úrovních a kapacitou uložení 47 europalet na podlaze. Malý mrazicí prostor s minus 20 

st. C může uložit současně devět europalet.  WFS rovněž investuje do systémů nové digitální 

techniky ke zvýšení provozní efektivnosti a viditelnosti zásilek.  Nový systém skladového 

managementu (WMS) podporuje užívání   skenování čárového kódu pro monitorování skladové 

kapacity v reálném čase.  Řešení sledování teploty s cloudovou platformou sbírá údaje o teplotě 

a vlhkosti v reálném čase přes čidla. Středisko je rovněž vybaveno kontrolním a poplašným 

systémem CCVT, navázaném na bezpečnostní provozní centrum.  Zařízení také odráží  

podnikové kroky v ochraně klimatu. Hugo Rodriques, vice-prezident Cargo France u WFS 

sdělil: „Farmaceutika nadále pokračují v tom, že jsou jedním z nejrychleji rostoucích produktů 

v air cargu a naši aerolinkoví zákazníci odpovídají na tuto příležitost specializovanými 

produkty a službami k pokrytí poptávky“.  -  WFS je jednou ze světově vedoucích organizací 

pozemní manipulace poskytováním kvalitní služby kolem carga, osobních, zavazadlových a 

technických služeb v rámci sítě se 188 lokacemi ve 22 zemích pěti kontinentů.    

 

                                                         HONGKONG 

NOVÝ VÝKONOVÝ  INDEX  ZAHRNE   NÁMOŘNÍCH REJDAŘSTVÍ 

Podnik analýz Shanghai Shipping Exchange a poskytovatel softwaru dopravního managementu  

Cargo Smart chtějí vytvořit nový index, postihující dodržování jízdních řádů ve službách 

námořní plavby. Přitom se má vyvinout metodika hodnocení přesnosti na důležitých 

dopravních trasách, aby se pomohlo odesílatelům při optimalizaci jejich dodavatelských řetězců 

a  dosahovat tak zlepšení kvality služeb. Termín, ke kterému má být index k dispozici, není 

ještě stanoven. Jakožto neutrální platforma dává SSE globálnímu námořnímu trhu množství 

informací z námořní dopravy, kromě jiného Index CCFI (China Containerised Freight Index) a 

Index SCFI (Shanghai Containerised Freight Index). Cargo Smart se sídlem v Hongkongu má 

20 let zkušeností v přípravě řešení lodního managementu. Podnik analyzuje více než 16.000 

lodí, 1.400 globálních kontejnerových terminálů, 3.000 nákladních námořních linek, 

představujících  85 procent trhu. Pomocí kombinace dat se mají stát výkony námořních  

rejdařství průhlednějšími.           

ITÁLIE 

TERMINÁL VADO LIGURE A ČÍNSKÁ PŘÍTOMNOST VE STŘEDOMOŘÍ 

Kontejnerový terminál APMT v italském Vado Ligure (Savonsko) bude pravděpodobně 

oficiálně otevřen 12. prosince jakožto technicky nejpokrokovější kontejnerový terminál ve 

Středomoří. Disponuje molem o délce 700 metrů a bude moci přijímat na hluboké vodě 

nejnovější generaci  megalodí.   Vedle toho se bude překlad zboží vyznačovat rozsáhlou 

automatizací. Vado Ligure je zamýšlen jako vstupní brána pro trhy severní Itálie a střední 
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Evropy včetně Švýcarska, jižního Německa a východních částí Rakouska.  APTM bude řízen 

z Haagu jako samostatná skupina dánského koncernu AP Moller  Maersk. Ve Vado Ligure jsou 

také ve hře čínští spolumajitelé. APTM má podíl 50,1 % a Cosco Shipping Ports 40 %. Dalších 

9,9 % patří Quingdao Port. „Přítomnost dvou tak velkých čínských podniků jako akcionářů je 

pro nás velmi důležitá. Vado Gateway se jistě stane cílem čínské iniciativy One-Belt-One Road 

a spolupráce s čínskými partnery jde rovněž tímto směrem“ říká tisku Paolo Cornetto, ředitel 

APM Terminals Vado Ligure.  Vedle terminálu se APM Terminals a obě čínské společnosti 

také dělí o kontrolu nad Reefer Terminal S.p.A., speciálním provozu pro chladírenské zboží.    

 

NĚMECKO 

 STĚHOVACÍ SPEDITÉŘI ZŮSTÁVAJÍ OPTIMISTY 

Vytíženost je v současnosti u většiny logistiků nového nábytku a provozovatelů stěhování dobrá 

až velmi dobrá, většina podniků dosahuje stabilních zisků. Dokazuje to dotazník Spolkového 

svazu nábytkové spedice a logistiky (Amö) v souvislosti s letošním oborovým veletrhem Mölo 

v Essenu. Přes různé nejistoty jde většina podniků do příštího období s optimizmem. Každý 

desátý očekává lepší situaci v zakázkách, asi 45 % vychází ze zachování současného stavu. 

Příznivá situace v zakázkách však naráží ve srovnání se situací před rokem na ještě vyostřenější 

nedostatek řidičů.  Ten se u více než u poloviny z dotázaných téměř 170 podniků ještě zvětšil, 

dvě třetiny označují situaci v personálu jako „hrozivou“ nebo obtížnou. Proto 60 procent uvádí 

také další vzdělávání zaměstnanců jako investiční úkol ještě před digitalizací (37 %) nebo 

prezentací na internetu (31%).  

Starost dělá prezidentu Svazu F. Schäferovi také nejistá situace kolem ochrany klimatu. 

Diskutované cenové ohodnocení by bylo možné jen přes mýtné, aby zůstalo konkurenčně 

neutrální. Zatížení přes motorovou naftu by zvýhodnilo zahraniční podniky, protože převážně 

tankují v zahraničí. A: nakonec musejí být vlastně zatíženi všichni, proto by se měla hranice 

mýtného snížit.  Také v nábytkovém sektoru rostoucí elektronický obchod vede v distribuci k 

úzkým místům. To tlačí nahoru osobní náklady, k tomu přistoupily další výdaje za mýtné. 

Celkově by mohly náklady stoupnout téměř o 10 procent, uvádí vice-prezident Svazu Amö M. 

Ahnefeld.     

 

PRAVIDLA PRO ZIMNÍ NÁKLADNÍ  PNEUMATIKY OD ROKU 2020 
Speditéři a provozovatelé vozových parků mají vzít na vědomí důležitou změnu v předpisech 

již pro zimní sezónu 2019/2020, která vstoupí v platnost v příštím roce. Od 1. července 2020 

potřebují nákladní auta zimní obutí nejen na hnacích nápravách, ale též na poháněných. 

Upozorňuje na to organizace Dekra. Nový předpis platí pro všechna nákladní vozidla od 

celkové povolené hmotnosti 3,5 tuny.  Za zimní pneumatiky platí ve smyslu nového předpisu 

jen pneumatiky, označeném symbolem hory nebo sněhové vločky.  Podle sdělení expertů Dekra  

v mnoha firmách a vozových parcích sice dochází  před zimou k pořizování  nových pneumatik 

na hnací nápravy a na poháněných nápravách se však ponechávají v provozu méně 

opotřebovávané  pneu. Proto je důležité již v tomto roce při objednávkách pneumatik výběr 

příslušně přizpůsobit.     

 

VAGONY DB CARGO ZÍSKÁVAJÍ NA CHYTROSTI 

DB CARGO je v polovině zlepšování svého nákladního parku v počtu 34.000 jednotek cestou 

digitalizace a dodávání telematiky jakož i chytrých čidel v zařízení v Seelze u Hanoveru. 

S dokončením tohoto programu se počítá v příštím roce. Podnik uvádí, že nové vagony užívají 

mobilní telefony k přenosu signálů během přepravy o startech a zastaveních vagonů a čidel při 

nárazech. Tyto údaje pomáhají tvořit užitečné informace o podmínkách ložení, teplotě a 

vlhkosti a o pohybu citlivého zboží uvnitř vagonu. „Chytré nákladní vagóny modernizují 

železniční nákladní dopravu a činí ji fit pro budoucnost. Naši zákazníci mají prospěch z lépe 
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řízených logistických řetězců, vyšší kvality přepravy a odhadnutelných dob příjezdů“ říká 

Marek Staszek, člen řídící rady produkce u DB Cargo.   „Hodnota řetězce ocelárny Salzgitter 

Flachstahl GmbH velmi spoléhá na efektivní logistické procesy.  Digitalizace našich 

obchodních procesů, zaměřená na propojitelnost, schopnosti v reálném čase, vysokou kvalitu  

a excelentní službu se stávají stále významnějšími“ vysvětloval Jürgen Harland, šéf logistiky 

v ocelárně. „Chytrý nákladní vagon“ je finálním článkem v puzzlu. Nová data budou zlepšovat 

předpovědi a odhady, když přinesou informace nejen o zásilce jako takové, ale rovněž o 

kvalitě“.    

PORTUGALSKO 

EVROPSKÁ EXPANZE ECS POKRAČUJE FILIÁLKOU V PORTU 

Skupina ECS Group zastupuje stovky aerolinek ve 48 zemích přes svých 151 kanceláří.  Letos 

v létě potvrdila svou evropskou rozvojovou strategii otevřením kanceláře v Porto (OPO). 

„Otevření kanceláře v Portugalsku bylo nezbytností k zachycení rostoucí tržní poptávky na 

Iberijském poloostrově, aby se našim klientům nabídlo ještě více opcí a, přirozeně, aby 

pokračoval rozvoj naší skupiny v Evropě“ řekl Sauro Marinelli, regionální manažer pro Evropu 

u ECS Group.  Umístěn na letišti Francisco Sá Carneiro tým ECS tvoří tři zaměstnanci, vedení 

Susanou Pacheco; budou mít za úkol vytvořit dlouhodobou přítomnost skupiny na 

portugalském trhu.  „Náš tým tvoří vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou silně motivovaní 

výzvami, jež přináší zřízení nové kanceláře. Nemám pochybnosti, že jí dají vše nejlepší při 

řešení oněch výzev“ dodal Sauro Martinelli.     

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

GRIMALDI PODEPISUJE  CHARTU SAILS    

Italská námořní Grimaldi Group potvrzuje, že bude patřit pod chartu Udržitelných akcí pro 

inovativní plavbu s nízkými dopady (SAILS – Sustainable Actions for Innovative and Low-

impact Shipping). Deklarace umožňuje podnikům fungovat   v sektoru námořní dopravy při  

formálním stvrzení a naplňování pionýrských závazků k ochraně naší planety a jejího lidu.   

Iniciativa vznikla z popudu francouzského ministerstva pro ekologii za podpory francouského 

námořního svazu Armateurs de France. Jeho 10 členů již dokument podepsalo. 

Grimaldi Group je prvním italským námořním podnikem, jenž podepsal chartu o snižování 

škodlivých emisí v atmosféře a skleníkových plynů, zmenšování dopadů podvodního hluku 

z lodí, optimalizaci spotřeby energie lodí, boji proti invazivním druhům a ochraně kytovců  

(velryb).  

„Vždy jsme považovali za zásadní podporovat a přijímat dobré praktiky v námořní dopravě 

k ochraně mořského a pobřežního prostředí“ komentoval Gianluca Grimaldi, prezident 

Grimaldi Group.  „Tato poslední iniciativa posiluje zelené závazky naší skupiny, jež se 

v posledních letech odrážely ve značných investicích, směrovaných ke snižování škodlivých 

emisí z jejího provozu.“  Mezi roky 2020 a 2022 převezme Grimaldi 12 nejmodernějších 

zelených lodí. Nové lodě „Grimaldiho zelené 5. generace (GG5G)“ budou prvním příkladem 

nové série hybridních ro-ro lodí, užívajících fosilní palivo během plavby a elektřinu 

v přístavech.       

 

TAKÉ Z CIZINY: Britský turista, nemluvící španělsky, chce koupit vstupenky na koridu. Dává 

si ruce za hlavu, aby naznačil dva rohy, připomínající býka. Zaměstnanec jde za ředitelkou 

hotelu a povídá: „Seňora, je tu nějaký Angličan a chce mluvit se šéfem“.  
                                                       SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  

 


